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БЪЛГАРСКА   ФЕДЕРАЦИЯ   ПО   ТУРИЗЪМ 

1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , тел: 02/ 9300 531;  

GSM 0882 966 451; е – mail: bftourism@abv.bg; www.bftourism.net 
 

 

Н   А   Р   Е   Д   Б   А 

         за  провеждане  на Националния туристически поход “КОМ – ЕМИНЕ-2023”  

първа група 

І. ЦЕЛ   И   ЗАДАЧИ 

 Походът се посвещава  на 70 годишнината от провеждането на първия организиран поход “Ком-

Емине”, 147 години от Априлското въстание, 128-та годишнина на организираното туристическо движение в 

България и 51 години Българска федерация по туризъм. Проявата има за цел да се запази традицията за 

провеждането на най-дългия пешеходен поход в България, да утвърди навиците за бивакуване и активен  

отдих сред природата, да се покрият разрядните  изискванията по НСК. 

ІІ. ВРЕМЕ  НА  ПРОВЕЖДАНЕ  И  ГРАФИК  НА  ДВИЖЕНИЕ 

  Походът e 600 км , разделен на три етапа както следва: І етап – пр. Петрохан – вр. Ком - 

пр. Кашана - ІV кат. по НСК; ІІ етап – пр. Кашана – Прохода на Републиката – V кат. по НСК,  ІІІ етап 

– Прохода на Републиката – н. Емине – V кат. по НСК и се провежда от 20.07. до 08.08.2023 год. при 

следния график на движение: 

1 ден - 20.07.23 /четвъртък/– пристигане на централна гара София до 07.00 часа, където ще 

чака придружаващата кола за палатъчните съоръжения и част от личния багаж. В 07.45 часа 

тръгване с автобус от София до пр.”Петрохан”. В 10.00 ч.- Преход  с дневни раници до х. Ком - 

нова /н/                                  -     3.30 часа   

2 ден - 21.07.23 /петък/ – х. Ком - пр. Петрохан –  гара Лакатник /б/            -     8 часа 

3 ден - 22.07.23 /събота/ – гара Лакатник – х. ”Лескова” /б /                         -    11 часа  

4 ден - 23.07.23 /неделя/ – х. “Лескова” – т.с. ”Витиня “ /б/               -   12 часа  

5 ден - 24.07.23 /понеделник/– т.с. “Витиня” – х. “Свищи плаз” /н/             -    12 часа  

6 ден - 25.07.23 /вторник/ – х.”Свищи плаз” – х. ”Ехо” /н/               -   12 часа 

7 ден - 26.07.23 /сряда/ - х. ”Ехо” – х. Добрила /н/                                                       -   11 часа  

8 ден - 27.07.23 /четвъртък/  – х. Добрила – х. Тъжа /н/               -   11 часа  

9 ден - 28.07.23 /петък/ – х. Тъжа – пр. Шипка - хотела на прохода /н/             -     8 часа   

10 ден - 29.07.23 /събота/ – пр. Шипка – х. “Грамадлива“ /б/н/    -    9 часа 

11 ден - 30.07.23 /неделя/ – х. Грамадлива – х. Буковец /б/н/                 -    9 часа 

12 ден - 31.07.23 /понеделник/– х. Буковец – Изворите на Камчия /б/                 -    9 часа  

13 ден - 01.08.23 /вторник/ – Изворите на Камчия – гр. Котел /н/                 -    7 часа 

14 ден - 02.08.23 /сряда – гр. Котел – лет. ”Върбица” /б/                -    8 часа 

15 ден - 03.08.23 /четвъртък/ – лет. ”Върбица” – Рижки проход /б/     -    8 часа 

16 ден - 04.08.23 /петък/ – Рижки проход – с. Дъскотна /б/                 -    8 часа 

17 ден - 05.08.23 /събота/ - с. Дъскотна – с. Козичино /б/       -    9 часа  

18 ден - 06.08.23 /неделя/ – с. Козичино – нос Емине - Иракли /б/      - 10 часа 

19 ден - 07.08.23 /понеделник/ - С автобус от Иракли до кв. Сарафово къмпинга /б/   -    2 часа 

 Тържествено приключване и отчитане на похода. 

20 ден - 08.08.2023 /вторник/ - Отпътуване по родните места.   

Забележка: Часовете на преходите са чисто ходене /без почивките/ 

Проявата завършва на 6.08.23 г. при хубаво време и се отпътува на 07.08.23 г 

/нощува се на къмпинг Сарафово/. Това е един ден резервен при екстремни 

метеорологични условия в централен балкан.        
ІІІ.  ПРАВО   НА   УЧАСТИЕ, ЗАЯВКИ  И ДОКУМЕНТИ 

В похода могат да участват членове на БФТ и индивидуални туристи, физически и психически здрави 

и с необходимата подготовка за мероприятия от този ранг, които трябва да представят на главния 

ръководител на похода следната документация: 

- бележка за предсъстезателен медицински преглед; 
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- задължително планинска застраховка на човек за дните на проявата, може да се направи и 

при ръководството при предварителна заявка – трите имена по лична карта и ЕГН, тъй като се 

прави по електронен начин и се дава в деня на тръгване на участниците; 

- декларация от всеки, че участва на собствена отговорност и ще спазва указанията на главния 

ръководител и водача на похода – подписват се при тръгването; 

- такса участие – за клубове членове на БФТуризъм  - 460  лв. и за нечленове на БФТуризъм – 

490 лв, в която влизат три нощувки – х. Добрила, х-л Шипка, х-л в Котел, транспорта на 

бивачните съоръжения, основната част от личния багаж, снабдяването ежедневно по заявка с 

храна, лекарства и др. необходими неща за прехода срещу заплащане и проф. планински водач. 

Сумата за транспорт от София до Петрохан и от Иракли до Бургас ще се заплати в първия 

ден на х. Ком. 

             При подаване на заявката за участие, се внасят 100 лв. депозит и до крайния срок 30.05.2023 г, се 

плаща разликата в БФТуризъм, бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, София 1000. 

В заявката се посочват трите имена, ЕГН, пълен адрес, мобилен телефон и имейл. 

Информация и справки на телефони: GSM 0882 966 451 и 0896 726 701 - Лилия Ангелова или на e-mail: 

bftourism@abv.bg и bftourism@gmail.com. Последен срок за заявки – 30.05.2023 год. /ако групите се 

попълнят преди посочената дата, то срока отпада; резервите ще заемат места след отказване на 

участник, като за целта ще получат известие/. 

Всеки клуб или индивидуални участници, трябва да изпратят най-късно до 30.05.2023 година 

сумата от 460 лв. – за членове на БФТ и 490 лв. за нечленове в офиса на федерацията или със запис на 

адрес: БФТуризъм, бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, София 1142, на името на ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА 

АНГЕЛОВА или по банков път: ОББ клон Раковски, БФТуризъм, BIC – UBBSBGSF, IBAN – BG 

76 UBBS 842 310 107 457 12. БФТ ще издаде документ за внесените суми на участниците, като за целта 

тези, които желаят фактурите да са за сметка на дружества или клубове, трябва да изпратят данни за  

булстат, МОЛ /име/. 

Забележка: До 30.03.2023 година, при отказ от участие в проявата, 

внесената сума се възстановява по посочена банкова сметка. От 01.04.2023 

до 30.05.2023 година, се възстановява сумата с удържана нощувката на х. 

Добрила, която ще се преведе през м. Април. При отказ от участие след 

30.05.2023 година, таксата за участие не се възстановява. 
ІV.  ЕКИПИРОВКА  И  СЪОРЪЖЕНИЯ 

Всеки участник трябва да бъде екипиран за многодневни, целодневни преходи във високата планина с 

подходящи обувки, резервни обувки, облекло, шапка за слънце и зимна, ръкавици, дъждобран и всичко 

необходимо за лоши атмосферни условия. Да си носят съдове за храна и вода за бивачни условия, както и 

електрическо фенерче и челник. Участниците трябва да имат лични бивачни съоръжения и личен 

превързочен пакет и лекарства. 

V.  МАТЕРИАЛНИ  УСЛОВИЯ 

Организаторите осигуряват организационните разходи, придружаваща кола за бивачните съоръжения 

и част от личния багаж. Останалите разходи, както и транспорта от София до Петрохан и от нос Емине до 

Бургас, са за сметка на клубовете или участниците в проявата /за транспорта, парите се събират в деня на 

тръгване, а за нощувки на хижите Ком, Свищи плаз и Ехо, ще се събират на място/. 

 

Забележка: Придружаващата кола ще чака на паркинга пред Централна гара на 

20.07.2023 година – първа група от 07.00 до 07.45 часа, като на същата ще има 

плакат с надпис “КОМ – ЕМИНЕ”. Желателно е да носите ранички за дневните 

преходи от 35-40 литра. Снабдяването с храна, лекарства и др. необходими неща  

ежедневно ще става от шофьора на придружаващата кола по заявка от 

участниците и плащане при доставка. Максимално тегло на допълнителния 

багаж за буса - до 25 кг. 

Телефони за информация – 0882 966 451 - Ангелова. 
 

Б Ф Туризъм 
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