
ТЕТЕВЕН – ОПЕРАТИВЕН ПРОЕКТ 2014 г.
ОТЧЕТ

Отчетът е по оперативния проект за необходими действия и обезопасяване на маршрути в сектор 
Синьото колело – Тетевен – във връзка с мейл кореспонденция в комисия „Катерачни обекти“ към БФКА 
от август 2014 г.

Описание на извършените работи:

• Тур Конан – долна част. Поставени 2 бр. стоманени карабинери, 1 болт 12 мм с планка. 
Оформена е долната част на маршрута, както и обособена възможност за евакуация от края на 
маршрута с въже по-късо от 80 м.

• Тур „Марсиански хроники“, 5c+. Това е нов тур (долна част), алтернатива отляво за катерене на 
натоварената „Лунен пътешественик – долна част“.  Поставени 8 междинни лепени клина Фиксе. 
Обща верига с „Лунен пътешественик – долна част“.

• Тур „ Лунен пътешественик – долна част“. Поставени 2 бр. стоманени карабинери (единият 
неръждаем с фиксатор), 1 болт 12 мм с планка. Освен обособен и обезопасен края на долната 
част, това е площадка за евакуиране от края на маршрута с въже по-късо от 80 м.

• Тур „Лунен пътешественик“– площадката за прехвърляне. Поставени 1 бр. стоманен карабинер 
неръждаем с фиксатор, както и карабинер с въже за втория клин съобразно със завареното 
местоположение на лепените клинове.

• Тур „Черна котка – долна част“. Оформена е долната част на маршрута, както и обособена 
възможност за евакуация от края на маршрута с въже по-късо от 80 м. Изпълнява същевременно 
същата функция за тура отляво - „Бяла котка – долна част“. Поставени 2 бр. стоманени 
карабинери, 2 болта 12 мм с планки.

• Тур“ Черна котка“. Оформено е отделно начало вдясно от сегашното общо с“ Лунен 
пътешественик“. Поставени 5 междинни лепени клина Фиксе.

• Тур“ Натурално извисен L0“ (най-долна част). Поставени 2 бр. стоманени карабинери, 1 болт 12 
мм с планка.

• Тур“ Герой – долна част“. Оформена е долната част на маршрута, както и обособена възможност 
за евакуация от края на маршрута с въже по-късо от 80 м. Поставени 2 бр. стоманени 
карабинери, 1 болт 12 мм с планка.

Вложени материали:

Стоманени карабинери: 9 бр.
Стоманени карабинери с фиксатор: 2 бр (предоставени от магазин „Алпи“).
Болт 12 мм: 6 бр.
Планки 12 мм: 6 бр.
Клин лепен Фиксе 10 мм: 13 бр.
Лепило 1 туба „Фишер“



Благодарности:

Дейностите са извършени от Николай Петков с помощта на катерачи, посетили обекта в периода 12-27 
август 2014 г. – някои с изнасяне на багаж и осигуряване (Станислав Димитров, Константин 
Константинов, Елица Павлова, Ивайло Ангелов и др.), а други с поставяне на точки (Минчо Петков, Алекс 
Янев и др.).

Допълнителни бележки и препоръки:

Обектът се очертава като една от малкото алтернативи за катерене през горещите летни дни, с маршрути 
от най-ниските до най-високите категории (другият е Карлуково – с всички съществуващи проблеми там). 
Напоследък се срещат и чужденци. 

Препоръчително е да се намерят желаещи и да се подкрепи проект за доразработване на сектора, като 
примерен обем:
- 2-3 маршрута по логичните линии в лявата част на Синьото колело;
- Тур вляво от „Лунен пътешественик“ (продължение на „Марсиански хроники“);
- Тур между „Черна котка“ и „Нема power“;
- 1-2 маршрута вдясно от „Горе в дима“.

Николай Петков
София, 28 август 2014 г.


