
ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТ 
РАПЕЛЕН ПЪТ ВТОРИ КОНГРЕС

Проекта е реализиран на два етапа с помощта на алпинисти от АК „Планинец”. Всички отпуснати 
материали от БФКА са вложени.

На 2 май 2009 г. е реализирано екипиране на рапелните установки по тур "Втори конгрес" от Николай 
Петков, Васил Ахчийски, Николай Вълков и Иван Дойнов. Отгоре надолу както следва: първите 4 точки 
са изцяло нови с по един анкерен болт 12x110 mm (Kong) с планка с халка (Fixe) и един с по 1 лепен 
клин 12 mm (RIS). На останалите 6 точки старите лепени клинове (Petzl, 5 тона) са дублирани с по 1 
лепен клин 12 mm (RIS).

На 4 май 2009 г. Николай Петков и Васил Ахчийски дублират точките по рапелен път „Огледалата” 
(описан по-долу), като старите лепени клинове (Petzl, 5 тона) са дублирани с по един анкерен болт 
12x110 mm (Kong) с планка с халка (Fixe). Единствено първата точка отгоре надолу след клина на ПСС 
не е дублирана, поради недостиг на 1 планка с халка. Планирано е и това да стане в бъдеще. В същия ден 
е поставена и рапелната точка по «Траверса» - 1 лепен клин 12 mm (RIS) и болт 12x110 mm (Kong) с 
планка с халка (Fixe). Тази точка се намира на изхода на туровете «Огледалата», «ПСС» и «Антонио 
Стойчев».

№ Наименование Дължина Брой вложени 
клинове

1 Рапелен път „Втори конгрес” 9 рапела 350 4 болта с халка, 9 
лепени

2 Рапелен път „Огледалата” 7 рапела 250 5 болта с халка

3 Рапелен път „Траверса” 2 рапела 80 1 болт 12 мм с 
халка, 1 лепен



ОПИСАНИЕ НА РАПЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

РАПЕЛЕН ПЪТ "Втори конгрес" 

По едноименния тур. Позволява връщане от маршрути, които стигат до големия траверс, или до края 
на стената в тази част. От края на стената до основата общо 9 рапела, като с първите 3 се достига 
траверса в "Камината" на тур "II конгрес". От там рапела е диагонален през две скални ребра до 
площадката над "Плочата". Първите 4 рапела са с по един лепен клин и анкерен болт с халака, 
останалите с по два лепени клина. 

РАПЕЛЕН ПЪТ "Огледалата" 

Позволява връщане от туровете по и надясно от "Огледалата". Първите 3 рапела до "Втора игла" са 
по тур "Атанас Кованджиев" и са леко диагонални, след това 2 - по "Огледалата" до "Първа игла", 
последните 2 са по тур "Атанас Кованджиев" (отляво на иглата). Първият рапел е от клина на ПСС. 
Общо 7 рапела. По един лепен клин и анкерен болт с халка на площадките. 

РАПЕЛЕН ПЪТ "Траверса" 

С два диагонални рапела по 40 м се достига основата на "Камината" на тур "Втори конгрес". 
Първият е от клина на ПСС по тревните пасажи на Траверса, втория е от лепен клин и анкерен болт с 
халка, намиращи се в зоната където излизат туровете "Огледалата", "ПСС" и Антонио Стойчев". Спуска 
се диагонално през скалните пасажи на Траверса.
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