
 
 

Н А Р Е Д Б А 
за   провеждане на туристически поход «Пороище»     

13 февруари 2021 година 
 

 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 Туристическият поход «Пороище» се провежда във връзка с  148-та 
годишнина от обесването на Васил Левски и почитане на неговата памет. 
 

 

 
ВРЕМЕ  И МЯСТО  

 Походът ще се проведе на 13.02.2021 г. (събота) в района на село Пороище при 
следната предварителна програма: 

До 9:30 - събиране на участниците в центъра но село Пороище. 
(N43.48713 E26.57527) 
9:45 – Откриване пред Комитетската къща. Поднасяне на венец пред 
паметната плоча. Приветствия. Разглеждане музейната експозиция, 
представяща богатата многовековна история на селото. 
10:15 - Начало на похода 
15:00 – Край на похода и закриване на проявата 

 

 
ОРГАНИЗАТОР 

 Община Разград 
Кметство пороище 
Регионален исторически музей - Разград. 
Туристическо дружество „Буйна гора“ – Разград 
Ръководител на похода – Валя Георгиева 
Планински водач – Милен Маринов 
 

 
ВИД НА ПРОЯВАТА. МАРШРУТ НА ДВИЖЕНИЕ 

 Спортно-туристически пешеходен преход. 
Степен на трудност - Лек маршрут, Равнинен, Еднодневен: виж повече 

   
Затворен маршрут с дължина 9000 метра по полски и горски пътища,  
Началната и крайна точка на похода са едни и същи – с. Пороище. Най-ниската 
точка от маршрута е с н.в. 263 метра, най-високата е с н.в. 449 метра. 
График на придвижване: 

10:15 Начало N43.48713 E26.57527 
11:15 Слънчева поляна N43.48215 E26.55320 
12:15 Дълга почивка с обяд N43.46830 E26.54306 
13:15 Кота 449 м. Н.В. N43.46913 E26.54161 
14:15 Параклис „Света Марина“ N43.48583 E26.55696 
15:00 Край N43.48713 E26.57527 

https://www.tdbuinagora.com/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd/


 
 

 

 

 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 Участието в проявата е индивидуално. Могат да участват регистрирани членове 
на туристически дружества от страната, индивидуални туристи над 18 години, 
регистрирани членове на клубове за туризъм и спорт, организирани 
ученически групи. Същите, трябва да бъдат здрави, физически подготвени за 
туристически пешеходен преход в рамките на 5-6 часа. Всеки участник участва 
на собствена отговорност в похода. 
 

 
ЕКИПИРОВКА 

 Всеки участник трябва да бъде добре екипиран спрямо метеорологичните 
условия. 
 

 
МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 

 Организационните разходи по проявата са за сметка на ТД „Буйна гора“, а 
разходите за пътни, дневни и други за участие в проявата са за сметка на 
участниците. 
 

 
COVID 19 – ограничителни мерки 

 Всички участници, при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 
1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска. 
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