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РЕЗЮМЕ 

 

Стратегията описва катерачните обекти на територията на природен парк „Витоша“. 

Представени са вижданията на Българската федерация по катерене и алпинизъм за 

разработването, екипирането, сигурността и най-належащите мерки за поддръжката и 

развитието на приоритетните обекти на територията на парка. Направена е характеристика на 

обектите за спортно и традиционно катерене (Комините, Дивите скали, Момина скала, 

учебни скали до х. Купена), боулдър-зоните (Черни връх-Резньовете, Златните мостове, 

Черната скала, Боянския камък, Сухи връх и Мърчаево), тренировъчните скали за спортно 

катерене до х. Средец и обекта за ледено катерене Боянски водопад. За всеки обект е 

представена информация за вида на скалата, подходящите сезони и типа на практикуваното 

катерене, местоположението, достъпа, история на развитието, съвременното състояние и 

популярност, актуалните проблеми и потенциала за развитие. Направен е и кратък анализ за 

значението на катеренето като специализирана форма на туризъм и значението на 

катерачните обекти за местните общности. Обобщени са най-важните мерки за повишаване 

на сигурността и популяризирането на катеренето и алпинизма в природния парк. 

 

В приложения са представени таблици с информация и схеми за категоризираните 

маршрути, богат снимков материал, GPS тракове и точки за местоположението, достъпа и 

характерните масиви за всеки обект. 
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УВОД 

 

Алпинизмът и катеренето като спортни и рекреационни дейности имат значим принос в 

укрепването на човешкото тяло, развитието на изследователския дух, овладяването на 

върховете, различните скални форми и планинския релеф. 

Поради близостта си до София, развитието на алпинизма в България е тясно свързано с 

катерачните обекти на Витоша. Първите успешни изкачвания на Резньовете са били 

реализирани от членове на БПК (Български планински клуб) в началото на двайсетте години 

на миналия век. Оттогава до наши дни постепенно в планината са били разработвани 

различни скални обекти, които представляват интерес и предизвикателство за катерачите и 

алпинистите. 

Въпреки, че на Витоша алпинизъм и скално катерене се практикуват вече над 80 години, 

информацията за обектите, където се извършва тази дейност никога не е била подробно 

разработвана и представяна в официалните документи за управление на парка. В резултат, 

скалите си остават недостатъчно оценен потенциал в развитието на спортните и 

специализирани дейности в природния парк. 

Основните цели на настоящата Стратегия са да систематизира наличната информация за 

състоянието на всички катерачни обекти на територията на ПП „Витоша“, да създаде GIS 

базиран слой с обекти и подходи, да приоритизира необходимите действия за подобряване на 

тяхното състояние и да очертае насоките за развитие на алпинизма и катеренето в природния 

парк. Стратегия е първа по рода си у нас, в която се представя историята, настоящето и 

бъдещето на катерачните обекти в контекста на режимите за управление на една обособена 

защитена територия (природен парк в случая). 

В разработването на проекта сме използвали идеи от най-подходящите за условията в 

България световни катерачни практики, които през годините са доказали, че имат 

максимален ефект за устойчивото ползване и опазване на обектите за катерене и алпинизъм. 

Стратегията ще послужи като основен източник на информация за състоянието и 

перспективите на катерачните обекти при разработването на следващия План за управление 

на природния парк (2014-2020). 

Съгласно своите цели за развитие, практикуване и администриране на катерачните дейности 

и спортове на национално ниво, БФКА чрез своите членове ще се стреми да спазва всички 

ограничения наложени от сегашното и бъдещо функционалното зониране на природния 

парк. Развитието на всички катерачни практики ще бъде подчинено на принципите за 

минимално въздействие върху скалните и земни форми, скалолюбивата флора и фауна. 

 

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ ще сътрудничи на Дирекцията на 

ПП „Витоша“ като: 

 Организира, популяризира и подкрепя катерачни инициативи и подобрява достъпа до 

обектите за катерене;  

 Подпомага и консултира дейности по укрепване на пътеките за достъп и намаляване на 

антропогенната ерозия около катерачните обекти; 

 Насърчава всички катерачи да сътрудничат на парковата охрана като сигнализират за 

забелязани нарушения и участват в спасителни и други акции според тяхната 

компетентност и подготовка. 
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І. ОБЩА ЧАСТ 

 

І.1. Основни определения 

 

Алпийските дейности и катеренето на скали се извършва в различни стилове с използването 

на разнообразни средства за изкачване, които за целите на настоящата Стратегия ще 

разглеждаме както следва: 

 

Алпинизъм – преминаване на категоризирани алпийски обекти (скали, стени, върхове и 

била) с използването на специализирани технически съоръжения и техника. То може да бъде 

лятно и зимно. 

Боулдър катерене- катерене без въже на трудни скали с височина до 5 метра. 

Спортно катерене – катерене с въже по маршрути, екипирани с постоянни и надеждни 

осигурителни точки (лепени клинове и/или болтове), като целта е те да се използват само за 

осигуряване, но не и за преминаване. 

Традиционно катерене - катерене с въже маршрути, по чиято дължина за осигуряване се 

разчита на естествения скален релеф и поставяне на специални съоръжения (джаджи): клеми, 

френдове, рингове и други, които след преминаването се събират. Добрият стил също 

изисква, подобно на спортното катерене, те да се използват само за осигуряване, но не и за 

преминаване. 

Ледено катерене- катерене по ледени форми, включително замръзнали водопади с въже, 

котки и сечива за лед. За осигуряване се използват ледени цеви (клинове), които се завиват 

временно в леда. Разновидност на този тип катерене е микста и драй тулинга, при които се 

катери по пасажи от лед и чиста скала, като осигуряването може да включи и способите за 

спортно и традиционно катерене. 

Ски-алпинизъм – придвижване в планински условия със ски като се редуват изкачване и 

спускане по необработени терени; може да се наложи прилагане на алпийски умения и 

техники. 

 

І.2. Основни принципи 

 

Развитието на алпийските и катерачните дейности сe основава на световни принципи и 

стандарти, възприети от организациите и федерациите, които ги администрират в 

национален или световен мащаб. При отговорно спазване на всички режими и ограничения 

валидни за мястото и района, практикуването на скално катерене и алпинизъм не 

представлява заплаха за нито един от компонентите на планинските екосистеми. БФКА ще 

полага усилия, за да развива и подпомага дейности в парка основани на следните основни 

принципи: 
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1. Катерачите поемат отговорността, че алпийските дейности могат да бъдат опасни за тях 

и практикуването им трябва да става при спазване на всички мерки за индивидуална и 

групова безопасност. Дейностите на всеки един не трябва да застрашават околните и 

обкръжаващата среда. При възникване на инцидент, всеки един е готов да помогне на 

нуждаещите се според личните си възможности и състояние. 

2. Добрият стил и природосъобразния начин на катерене са по-важни от самите катерачни 

проекти и цели. Ние се стремим да не оставяме следи е планините.  

3. БФКА приема, че опазването на околната среда е необходимост с полза на дейностите, 

които развиваме. Чрез диалог и конструктивно сътрудничество, катерачите са готови да 

изпълняват предписания на ДПП „Витоша”. 

 

І.3. Обща информация за развитието на алпинизма и обектите за катерене 

в планината Витоша 

 

От 1919 г. в туристическия печат се съобщава, че на Витоша туристи и планинари са 

започнали упражнения по „алпинизъм“. Материалите са придружени със снимки по време на 

катерене.  

 

В „Годишника на Българския планински клуб“ (1932), се споменава, че „От години 

насам, ограниченията в пределите на Витоша и Люлин туризъм на софиянци, бързо 

преминава към спорта ски, отегчен от отвратителното еднообразие на Витошкото или 

Люлинското плато, недорасъл да преценява отвесите на Резена или Купените, докато едно 

незначително число любители на височината дебне през зимата своите първенци“. 
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В първия пълен справочник на катерачните 

обекти в България (1956 г.), известният 

наш алпинист Цанко Бангиев прави пълно 

описание на прокараните дотогава 

маршрути, подходи и история за 

разработването на Комините, Резньовете и 

Момина скала. Авторът отбелязва, че 

„Въпреки че Витоша е малка планина и ѝ 

липсват шеметните долини и пропасти на 

Рила и Пирин, тя е от голямо значение за 

българското планинарство“.  

 

Интересно е описанието на Комините, в 

което се споменава, че „Отвесите на 

Комините са стените, където се заражда и 

постоянно развива нашият алпинизъм. Още 

в първите години след създаването на 

алпийското движение по тези гранитни 

отвеси започват тренировъчните 

изкачвания на алпинистите, преди да 

отидат във високата планина“. 

 

В описанието за северната стена на 

Резньовете се отбелязва „Отрано тя е 

привличала вниманието на нашите 

планинари. През 1924 и 1925 г. з.м.с. 

Александър Белковски е направил първите опити за изкачването на тази стена. 

Сполучливото изкачване на стената е станало едва през месец май 1932 г. З.м.с Александър 

Белковски и Живко Краев са направили първото изкачване на североизточния ръб на стената 

на свободно въже за 3 часа“.  

 

За Момина скала се казва, че „…отстои на 20 минути от с. Бояна, докъдето се отива с 

трамвай от София. Тази ѝ близост улеснява извънредно много софийски алпинисти в техните 

ежедневни тренировки“. 

 

В книгата е приложена карта с разположението на катерачните обекти, снимки на обектите и 

схеми на маршрутите прокарани на Комините. 

 

В по-късни годишници, справочници и книги на алпийска тематика, катерачните обектите на 

Витоша се споменават само откъслечно и никъде нe открихме описания или тематично 

разработени материали, които описват местата за катерене в планината Витоша. 
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II. КАТЕРАЧНИ ОБЕКТИ В ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 

В тази глава са описани всички главни обекти за различните типове и стилове катерене на 

територията на ПП „Витоша“
1
. Представени са обектите, които в миналото и сега 

традиционно са се използвали за тренировки и обучение от софийските катерачи. На много 

места в горската зона на северния склон на планината съществуват отделни канари, скали 

или по-големи камъни, които е възможно да са били катерени в миналото, но поради 

отдалеченост или други причини не са станали популярни сред катерачите. Обектите са 

групирани по типа на катеренето, който основно се практикува на тях.  

 
Картосхема за разположението на катерачните обекти на територията на ПП „Витоша“  

(изображение по Google Earth, ориентацията е обърната, границата на парка е в жълто) 

 

Физикогеографски, подходящите за катерене скали и отделни камъни са разположени само 

по северния склон (Комините, Дивите скали, Момина скала, Боянски камък, Сухи връх, 

Боянския водопад и Хижа Средец), в източния дял (Резньовете, учебни скали х. Купена и 

Черни връх – Резньовете) и в северозападния дял на планината (боулдър зони Златните 

Мостове, Черната скала и Мърчаево).  

                                                 
1
 Изнесената информацията е актуална към 15.07.2013 г. 
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II.1 Обекти за алпийско, традиционно и спортно катерене 

Резньовете 

 

1. Тип скала: монцонит. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: целогодишно, основно зима. 

 

3. Тип катерене: алпийско, традиционно, спортно. 

 

4. Брой подмасиви: 5. 

 

5. Местоположение и достъп: като обект за алпинизъм е интересна източната стена на 

връх Голям Резен (2276m). Стената е висока ок. 200-250 m. Издига се над започващата от 

Меча поляна терасовидна местност Полиците към върховите точки на Резньовете. 

Няколко улея разделят стената на Големия Резен условно на 3 части: северна, средна и 

югоизточна. Катеренето става по скалните ребра, през които преминават хоризонтални и 

наклонени тревни пояси с множество туфи от хвойна по цялата стена. По дължина на 

всяко въже има скални пасажи с дължина от 5 до 25 метра, които се прекъсват от тесни 

или по-широки участъци с туфи. Възможности за избягване и заобикаляне на трудните 

пасажи и места има на всички масиви.  

Достъпът до Резньовете става за около 45 до 60 минути от х. Алеко по пътеката за х. 

Купена. Отклонението към стената става по неконкретизирани участъци с морени в 

зависимост от местоположението на реброто, по което ще се катери. При наличие на 

дълбок сняг, достъпът до основата на скалите може да се удължи значително. Началото 

на повечето маршрути не е точно определено и зависи от условията и преценката на 

водача. По време на зимно катерене голяма част от стената се огрява косо от слънцето от 

сутринта до следобеда. В по-топлите дни туфите се размекват след 11 часа и 

преминаването по тревните пасажи става проблемно. Излизането от стената става по 

пътека с маркировъчни колове в посока горната станция на лифт Романски или по 

пистата Горното Лале като се мине над Стената. 

 

6. История: първите опити за катерене по северната стена на Големия Резен са 

осъществени от Александър Белковски през 1924 и 1925 г. Първото успешно изкачване 

на стената става по североизточното ребро едва през месец май 1932 г. от Александър 

Белковски и Живко Краев за 3 часа. Първото изкачване на стената при зимни условия 

пак по североизточното ребро е било реализирано на 24 март 1935 г. от членовете на 

БАК д-р Любен Телчаров, д-р Любен Радославов и Владимир Загоров.  

 

7. Съвременно състояние: обектът предлага много варианти и възможности за различни 

трудни и по-лесни зимни преминавания в традиционен стил. Най-добре екипирана с 

клинове и анкерни болтове е технически най-трудната стена вляво от улея Бадилето 

(като се гледа отдолу). На нея има прокарани 6 маршрута от III до VII категория на 

трудност. На всички останали масиви са налични скални клинове, които са сложени само 

на най-трудните места. Средният наклон на скалите е между 50 и 60 градуса, на места до 

около 80 градуса. 

 

8. Необходима екипировка: за зимно изкачване са необходими едно или две сечива на 

човек, двойно или единично въже, 5-6 ринга по 60-120 cm, около 10 примки, набор 
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клеми, ексцентрици и френдове. Средно време за изкачване на най-дългите маршрутите 

от 3 до 5 часа. 

 

9. Популярност на обекта: Резньовете са най-популярния обект за зимно катерене в парка. 

През зимните уикенди по различните маршрути преминават средно по една до три 

свръзки/ден. През делничните дни изкачванията са рядкост. През лятото на обекта се 

катерят единични свръзки.  

 

10. Проблеми: всички сектори на катерачния обект се намират изцяло в границите на 

биосферния резерват „Бистришко бранище“. Улеите между отделните ребра (особено 

най-левия- Бадилето) са лавиноопасни през зимата и изкачваният или спусканията със 

ски през тях трябва да става само при подходящи условия от добре подготвени 

алпинисти и скиори. Достигането до х. Алеко след излизането от стената може да е 

проблемно в буря и мъгла, особено за тези, които не познават добре района. 

 

11. Потенциал за развитие: Резньовете са традиционен обект за зимно катерене и 

интересът към него ще се запази и в бъдеще. 

II. 2 Обекти за спортно и традиционно катерене 

Комините 

1. Тип скала: андезитобазалт. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: целогодишно. 

 

3. Тип катерене: спортно, традиционно, зимно. 

 

4. Брой подмасиви: 4 -Долен комин– северен масив (1) и южен масив (2), Горен комин 

(3) и  Масив под Долен комин (4). 

 

5. Местоположение и достъп: изходна точка за Комините е характерен завой на пътя към 

хижа Алеко (на ок. 11 km от Околовръстния път), точно над междинната станция на 

лифта Бай Кръстьо. В гънката на завоя е позиционирана тежка снегопочистваща техника 

и големи купчини с пясък за опесъчаване на пътя през зимата. Пътеката тръгва от най-

изпъкналата външна дъга на завоя, преминава под лифта към горната станция на Бай 

Кръстьо, прави няколко серпентини и почти хоризонтално продължава към дерето на 

Драгалевската река. Реката се пресича по плочести камъни и след кратко изкачване се 

достига до основата на Долния комин. Разстоянието от пътя се взима за около 30 минути. 

 

Комините са две закръглени от всички страни скалисти връхчета, издигащи се от дясната 

страна в пролома на Драгалевската река. Те спадат към върховете на Каменделската 

група и отдалече приличат на две купи сено, поставени една над друга (по описанието на 

Цанко Бангиев, 1956). 

 

Долният комин се издига непосредствено от западния бряг на Драгалевската река. 

Основата му започва от каменното корито на реката, а от около 1550m започват 

гранитните му отвеси. Общата височина на масива е ок. 60-70 m. Наклонът на скалите е 

между 60 до 85 градуса. Сравнително широк, силно наклонен улей разделя Долния 

комин на два подмасива - северен и южен. До северния се отива по къса скалиста 

пътечка, която минава в основата на южния масив, слиза леко надолу и пак се изкачва 
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нагоре, като отвежда до основата на "Дамски тур". Долният комин се свързва с Горния 

комин посредством добре изразено тревисто седло.  

 

Горният комин е сравнително монолитна скална структура с височина между 30 до 55 

m. Наклонът на централната плоча е ок. 70 градуса. Подходът е по пътека от Долния 

комин или през седлото между двата „Комина“. Излизането от маршрутите става по 

пътека, която се свързва с туристическата пътека към Платото. 

 

6. История: Комините са едно от местата, където се заражда и развива българският 

алпинизъм. В описанието Ц. Бангиев (1956) се казва, че „Първите опити за изкачване с 

въже в България са направени през лятото на 1919 г. от Крум Новаков (Кумата), Панайот 

Минков (Пиньот), Борис Ковачев и Христо Йорданов, членове на Софийския клон на 

ЮТС "Витоша". Употребени били специално въже за алпинизъм, чифт котки и ледокопи, 

донесени от Крум Новаков от гр. Инсбрук - Австрия. През лятото на 1932 г. членовете на 

БАК Йордан Йорданов и Борислав Йорданов са направили първото изкачване по 

източната стена на Големия (Долния) комин и източния ръб на лявото крило на Малкия 

(Горен) комин. Този тур впоследствие стана един от най-популярните, по които се 

предприемат изкачвания. Нарича се "Цепката" ("Дюлферът"). Същата година членовете 

на БАК з.м.с. Александър Белковски, д-р Любен Телчаров и Любен Пенев са направили 

първото изкачване на най-дясното крило на Долния комин, като трасирали наречения по-

късно "Дамски тур". През м. август 1933 г. членове на БАК, начело с Ивайло Владигеров, 

направили премиерно изкачване на югоизточната стена на Големия (Долен) комин по 

ръба. Изкачването продължило 3 часа. На 24 май 1935 година членовете на БАК Ганчо 

Игнатиев, Нисо Гершон и Симон Шлезингер направили изкачване на южната стена на 

Комините, като употребили скални клинове. Турът бил изкачен за 2,30 часа, като са били 

употребени 14 клина“. 

 

След 60-те години на миналия век катерачите прокарват и наковават със скални клинове 

основните линии по Долния и Горния комин. Голяма част от използваните клинове са 

били направени от тях или техни приятели, повечето в домашни условия. Липсата на  

защитно покритие, променливото качеството на използвания за изработката им метал, 

както и лошите заварки (особено на клиновете с халки) направиха с времето тези 

осигуровки много несигурни. През годините, по различни причини част от клиновете са 

били периодично подменяни. До края на 70-те години сигурността се е дължала на 

големия брой поставени скални клинове и стила на катерене – с използване на 

изкуствени опорни точки. В началото на 80-те години са били направени първите по-

сериозни обрушвания  на скалния масив. С навлизането на свободното катерене в края 

на 80-те години много от маршрутите започват да се преминават изцяло свободно. В 

този период катерачите започват да използват все повече клеми, ексцентрици, а по-късно 

и френдове за осигуровка.  

В края на 80-те години, бюрото на Българската федерация по алпинизъм на два пъти 

взима решение да започне поставяне на съвременни, трайни осигурителни точки, но това 

не се случва главно по финансови и организационни причини. През 2000 г. при падане на 

катерачка на Горния комин се изваждат няколко стари клинове и за щастие инцидентът 

не завършва фатално.  

Един от участниците в спасителната акция, Петко Тотев става главен инициатори за 

пълно преекипирането на маршрутите на Комините със съвременни средства. Поради 

липсата на целево финансиране, в началото на този процес се използват и клинове с 

„компромисни” качества. Именно проблемите със сигурността на клиновете накара 
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БФКА в последните 10 години да възприеме твърда политика на използване само на най-

съвременни материали и технологии при екипирането на всички катерачни обекти в 

България. Кражбата на планки използвани за екипиране основно през 90-те години и 

произтичащите от това рискове за катерачите наложи промяна на технологията към 

използването на т.нар. лепени клинове. Тяхната отлична изработка, качество на 

материала, антикорозионното покритие, качествените лепила и невъзможността да бъдат 

откраднати ги превърнаха в най-предпочитаните съвременни средства за екипиране на 

всякакви маршрути. 

7. Съвременно състояние: от 2004г. е в ход процес на постепенна подмяна на 

съществуващите стари осигурителни точки с нови лепени клинове. Успоредно с 

преекипирането се прокарват и нови маршрути, които вече се осигуряват само с лепени 

клинове. Наред с екипирането и преекипирането през последните години са правени 

няколко акции за обследване на скалните масиви, тяхното обрушване, обезопасяване, 

почистване от растителност и пръст. Стремежът е Комините да се превърнат в 

съвременен, добре осигурен учебен и тренировъчен обект за спортно и традиционно 

катерене. Тази цел поставя ново ниво на стандартите за сигурност и устройство на 

прилежащата територия и подхода до обекта. 

 

8. Необходима екипировка: за лятно изкачване по екипираните маршрути са необходими 

10-12 примки и 1-2 ринга. Ако плановете включват катерене на някои от по-слабо 

популярните маршрути трябва да се носят набор от клеми, ексцентрици и френдове. За 

зимно изкачване освен споменатия инвентар са необходими още по едно или две сечива 

на човек и 4-5 ринга по 60-120 cm. Във всички случаи и сезони препоръчваме носенето 

на каска! Средното време за изкачване на едно въже от повечето маршрути през лятото е 

около 10 минути за всеки катерач. През зимата скалите може да са напълно обледенени и 

тогава изкачването може да отнеме и 30 до 60 минути/въже. 

 

9. Популярност на обекта: Комините са най-популярния обект за практикуване на скално 

катерене на Витоша. Добре регулиран, сравнително лесен достъп, наличие на 

разнообразни и добре екипирани маршрути от II до VIII категория на трудност и добри 

възможности за напускане на маршрутите в случай на нужда са основните причини за 

високата популярност на обекта. 

По екипирани над 71 маршрута в района се катери целогодишно, като най-активния 

период е от април до октомври. През почивните дни от началото на юни до края на 

октомври, на Комините се катерят средно около 40-80 човека/ден. В тези дни през 

района на скалите преминават в посока към Платото или към лифтената станция на Бай 

Кръстьо над 300 туристи. По-голямата част от тях се спират, за да починат и гледат 

катерачите по скалите. През делничните дни натовареността на обекта с значително по-

ниска- средно около 4-16 катерачи/ден. 

 

10. Проблеми: предвид структурата на скалите и настъпващата в края на всяка зима 

промяна в обстановката на отделните масиви, препоръчваме в началото на всяка пролет 

ДПП в сътрудничество с БФКА и ПСС да заложи задължителен контролен оглед на 

Долния и Горния комин. Само така всички разхлабени и недобре свързани с основната 

скала плочи, блокове и лабилни камъни ще бъдат отстранени преди началото на всеки 

активен катерачен сезон. Последната кампания в тази област беше проведена на най-

опасните места в рамките на няколко акции през лятото на 2012 г. В акциите активно се 

включиха катерачи и алпинисти членове на БФКА и ПСС, както и студенти от НСА. 

Основната работа за маркиране и подобряване на подходите към маршрутите и пътеките 
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за напускане на стените, така че те да бъдат добре оформени и обезопасени, предстои 

тепърва. 

Улеят южно от скалите има огромна събирателна фуния и през зимата е силно 

лавиноопасен. Нееднократно са наблюдавани големи лавини, които слизат чак до реката. 

Изкачванията или спусканията със ски трябва да става само при подходящи условия от 

добре подготвени алпинисти и скиори в близост до скалите. 

 

11. Потенциал за развитие: за голяма част от Долния и Горния комин са почти изчерпани 

възможностите за прокарване на самостоятелни нови маршрути. Наложително е да 

продължи работата по преекипирането на целия обект започната от БФКА. Налице са 

условия за доразработването на още няколко подмасива в границите на обекта. 

Препоръчваме провеждането на геологическа експертиза за целия район, която да изясни 

възможните сценарии за бъдещото състояние на всеки подмасив. Усилията за тяхното 

разработване ще бъдат приоритизирани според резултатите от тази оценка.  

 

Дивите скали 

 

1. Тип скала: андезитобазалт. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: целогодишно. 

 

3. Тип катерене: традиционно и спортно. 

 

4. Брой подмасиви: 3. 

 

5. Местоположение и достъп: от междинната станция на Бай Кръстю се тръгва по 

пътеката за заслона „Кикиш“. Върви се около 10 мин. и се стига до дървените мостчета, 

където се събират двете реки – Драгалевска (идва от Комините) и неин ляв приток. 

Продължава се по пътеката за Кикиш още 80 метра. От тук стръмно нагоре се изкачва 

склона, след това се търси хоризонтал наляво за пресичане на скалистия гребен. Тук има 

начин за безопасно пресичане, но е трудно да се намери. След пресичането на гребена по 

скално-тревни и обрасли тук там с храсти участъци се достига основата на скалите. 

Разстоянието от пътя се взима за около 30 минути.  

Алтернативен подход: от края на мостчето на Драгалевска река започва едва 

забележима пътечка. Пътечката следва малко било между Драгалевска река и потока, 

който се влива в нея. В първите метри пътечката се вие стръмно около коренища и 

храсти. След това се достига рядка гора, където ходенето е нормално. На едно място, 

което е добра обзорна точка за поглед към скалите, трябва да се слезе към реката и да се 

пресече. Пресичането на моменти е затруднено от храсти и всякакви растения, освен 

това има няколко по-стръмни пасажа. От другата страна на потока се прави малка 

серпантина и се достига основата на сипей от различни по големина камъни. Следва се 

сипея и се достига основата на обекта. Подходът е сравнително труден за намиране и 

следване. 

Стара пътека: началото ѝ в момента е трудно забележимо, но се намира на ок. 100 

метра вляво след началото на пътеката за заслона „Кикиш“. Пътеката леко се изкачва и 

почти хоризонтално навлиза в дълбочина към дерето на Драгалевска река, после 

продължава почти по хоризонтал до пресичането на ляв приток на реката. От този поток 

следва кратко диагонално изкачване до основата на скалите. 
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Обектът представлява три по-компактни скални игли разположени на две нива. Отнасят 

се към групата на Комините, защото отстоят само на 350 m от тях по права линия. С 

малки изключения скалите са здрави и с изобилие от удобни хватки и стъпки. Само на 

отделни места са регистрирани по-ронливи участъци. Слизането от маршрутите става с 

елементи на обратно катерене по стръмна пътека по сипея вляво от масива (като се гледа 

отдолу). 

 

6. История: не са ни известни писмени исторически сведения за откриването и 

катерачното развитие на обекта в миналото. По време на акция на Вл. Владов (АК 

„Планинец“) за описване на обекта в периода 2004-2006 г., на три от маршрутите са 

открити стари скални клинове. Голяма част от тях са били силно корозирали и 

разхлабени, поради което много са били премахнати, а други са били подменени. Името 

„Дивите скали“ е дадено от Николай Петков. 

 

7. Съвременно състояние: мястото е диво и трудно проходимо поради липса на оформени 

пътеки. Скалите също са необрушени, но са сравнително здрави. Прокарани са общо 

около 12 маршрута от 3-та до 6+/7- категория на трудност. Предвид ниската 

посещаемост на обекта и богатите възможности за осигуряване с клеми, ексцентрици и 

френдове, сред катерачите преобладава мнението, че обектът трябва да се определи като 

район за традиционно катерене. 

 

8. Необходима екипировка: за лятно изкачване по екипираните маршрути са необходими 

10-12 примки, 5-6 ринга, богат набор от клеми, ексцентрици и френдове. За зимно 

изкачване освен споменатия инвентар са необходими по едно или две сечива на човек. 

Във всички случаи и сезони препоръчваме носенето на каска! Средното време за 

изкачване на едно въже от повечето маршрути през лятото е около 10-15 минути за всеки 

катерач. През зимата скалите може да са напълно обледенени и тогава изкачването може 

да отнеме и 30 до 60 минути/въже. 

 

9. Популярност на обекта: Скалите не са популярен катерачен обект, защото подходът не 

е маркиран и изисква значително повече усилия за достигането им. Появяването на 

катерачи в района е рядкост, вероятно по 1-2 свръзки/месец през лятото.  

 

10. Проблеми: скалите са покрити с лишеи, мъхове, хвойни и други растения. Пътеките за 

достъп и излизане от маршрутите не са добре конкретизирани и съществува възможност 

за загубване.  

 

11. Потенциал за развитие: обектът може да се развие като алтернативен учебен обект на 

Комините, които в последните години през летните месеци се пренаселват от туристи и 

катерачи. Маркирането, прочистването и подравняването на горния вариант на 

съществуващата стара пътека от Бай Кръстьо е приоритетната задача за бъдещето 

популяризиране на обекта. Трябва да се извърши цялостно обрушване на скалите, да се 

изградят рапелни пътища за напускане на туровете, както и да се оформят площадки в 

основата на секторите. 
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Момина скала 

 

1. Тип скала: андезитобазалт. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: лято. 

 

3. Тип катерене: спортно и традиционно. 

 

4. Брой подмасиви: 2. 

 

5. Местоположение и достъп: изходна точка за Момина скала е началото на гората над 

центъра на кв. Бояна. 

Пътеката „отгоре“, започва от мястото за паркиране в началото на пътеката от кв. Бояна 

към Копитото. По тази пътека се ходи, подминава се широкото място с чешма, 

продължава се по хубавата пътека докато се стигне до черен път за камиони, отбиващ се 

наляво. Продължава се по него и се достига до горния вход към военния обект. Вижда се 

заключена метална врата и телената ограда. От тук до горната част на скалите (на 

връхчето има заравнение) се достига лесно и бързо ако достъпа бъде регулиран в 

бъдеще. 

 Пътеката „отдолу“ следва пътеката за Боянския водопад, само че тази, която минава до 

самата ограда на военния обект. От края на оградата (а и по-рано) е възможно да се 

направи пътека, която да слиза надолу, да пресича реката и да се изкачва до скалите. 

6. История: според едно от съществуващите предания, тук е била старата крепост "Батил", 

носеща името на печенежкия водител Батил. Когато турците са нахълтали в софийско и 

горели манастири, потурчвали и убивали, някоя си мома е пазела крепостта. Била е 

поканена от пратеник на пашата да я предаде, но тя отказала и го върнала. Разярени, 

турците обградили крепостта и когато щели да заловят жива девойката, тя в отчаянието 

си се хвърлила от скалата. Тогава турците нарекли тази скала Момина скала (Къзтепе), 

което име е запазено и до днес.  

Описание по Ц. Бангиев (1956): „Момина скала се издига на левия склон на Боянската 

река, като малко алпийско връхче. Южната ѝ страна е разделена от стръмен скалист улей 

на две ребра - вътрешно и външно. Външното, ребро е по-малко. Ръбът на това ребро е 

висок (12-15 м) и се използува за катерачни тренировки. В началото на ръба има врязан 

скалист ъгъл, който се разширява в горната си част и свършва с надвес към средата на 

ръба, откъдето се излиза на върха. Външното ребро е по-високо - около 30 метра, с почти 

отвесна източна стена, която се мие от пенливите води на Боянската река. На югоизток 

то завършва с хубав скалист ръб“. 

 

7. Съвременно състояние: достъпът до Момина скала не е разрешен поради близостта си 

до военния обект. Оградата около обекта обгражда много по-голяма зона отколкото е 

имота на военните. Достъпът се контролира от охранителна фирма. 

 

8. Необходима екипировка: като за традиционно катерене- въже, примки, набор от клеми, 

ексцентрици и френдове. 
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9. Популярност на обекта: Момина скала е била популярен обект за тренировъчни 

изкачвания на алпинисти от гр. София до момента, в който военните не заграждат целия 

район с мрежа.  

 

10. Проблеми: регламентиране на достъпа до обекта. 

 

11. Потенциал за развитие: Момина скала е най-близката висока скала до София. Обектът 

се нуждае от оглед и е много вероятно да се окаже, че е перспективен за екипиране по 

съвременен начин. 

 

Учебни скали х. Купена 

 

1. Тип скала: андезитобазалт. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: лято. 

 

3. Тип катерене: спортно. 

 

4. Брой подмасиви: 4. 

 

5. Местоположение и достъп: Изходен пункт за обекта е х. Купена. 

 

6. История: Първите маршрути се прокарват през 1975 от преподаватели на катедра 

Туризъм, алпинизъм и ориентиране на  ВИФ „Г. Димитров”. От 1975г. до 1997г. на 

скалите се провеждат курсовете по ТАО (Туризъм, алпинизъм и ориентиране), свързани 

с начално обучение по катерене и алпинизъм, които са насочени към всички студенти от 

Национална спортна академия. В периода от 1997 до 2009г., курсовете се провеждат на 

ЦПШ Мальовица. От 2009 г. дейността е възобновена и на обекта се провеждат курсове, 

през които на малки групи преминават около 350 човека в периода юни-август.  

 

7. Съвременно състояние: И четирите подмасива са екипирани със скални клинове и 

анкерни болтове (само на основните осигуровки на края на маршрутите) за учебно-

тренировъчни изкачвания на студенти от НСА.  

 

8. Необходима екипировка: 6 примки. 

 

9. Популярност на обекта: Учебните скали се посещават рядко от катерачи с изключение 

на практическите занимания на студенти от НСА. 

 

10. Проблеми: Състоянието на осигурителните точки и скалите се контролира постоянно от 

инструкторите провеждащи практиките със студенти в района. 

 

11. Потенциал за развитие: Скалите са учебни и няма потенциал за развитие на нови 

маршрути. 
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II. 3 Обекти за боулдър катерене 

Боулдър зона Черни връх – Резньовете 

 

1. Тип скала: монцонит.  

 

2. Подходящи сезони за катерене: лято и ранна есен. 

 

3. Тип катерене: боулдър. 

 

4. Брой подмасиви: седем сектора с концентрация на боулдъри. 

 

5. Местоположение и достъп: това е район с хаотично разположени камъни и скални 

блокове в триъгълника между горната станция на лифт "Романски, кулата на РВД и 

Черни връх. Боулдър проблеми са катерени в следните сектори: 

 

 Виатур - секторът се намира на 50 m преди горната станция на седалков лифт 

"Романски". Това са камъните от лявата страна на лифта в посока Черни връх, 

образуващи своеобразно връхче, преди лифта да се спусне към станцията. Основната 

част от боулдърите са разположени около своеобразна полянка образуване на върха на 

възвишението. Към нея води пътечка тръгваща от горната станция на "Романски". 

 Годзила - това е скален венец правещ дъга на запад. Намира се на ок. 100 m в северо-

източна посока от "полянката " на Виатур. Повечето боулдъри са по венеца, като първите 

от тях започват точно от ръба на морената. 

 Шамарите - самотен камък в центъра на голямата поляна намираща се между горна 

лифтова на "Романски" и горна лифтова на "Лалето". Представлява голям и почти кръгъл 

открояващ се в околния пейзаж камък. 

 РВД – това са голяма група разпръснати в и около двора на РВД камъни. До тях се 

достига по пътя минаващ покрай станцията на лифт "Романски" и продължаващ към 

Черни връх. Пътят завършва в двора на станцията на РВД. На 50 m преди станцията от 

ляво на пътя са първите боулдъри. Основните групи с пред входа на РВД и точно зад 

западната ограда на двора, която се пресича на дясно пред станцията. 

 Kолче 94 - това е група камъни разположени на склона точно срещу колче № 94 от 

зимната маркировка към Черни връх.  

 Ламята спаска – самотен, стърчащ от дясно на пътя камък, някъде по средата между 

горна лифтова станция на "Романски" и РВД. Камъкът е висок ок. 5 m и се откроява ясно 

в този участък на зоната. 

 MANO CHAU - труден за намиране сектор, разположен на скалния венец в югоизточна 

посока от Шамарите. 

 

6. История: първите боулдър маршрути в тази зона са преминати от Васил Киров, Стефан 

Вепшек, Огнян Гъдуларов и други катерачи в периода 2000-2004 г.  

 

7. Съвременно състояние: В момента са разработени около 66 боулдър маршрута в 7 

сектора. 
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8. Необходима екипировка: еспадрили и крешпад. 

 

9. Популярност на обекта: слабо посещаван обект.  

 

10. Проблеми: качеството на скалата не е особено добро, липсва добър микрорелеф.  

 

11. Потенциал за развитие: възможно е развитието на около 40 нови маршрута. Поради 

отдалечеността и ограниченото разнообразие от скални форми, обектът едва ли ще стане 

особено популярен. 

 

Боулдър зона Златните Мостове 

 

1. Тип скала: монцонит.  

 

2. Подходящи сезони за катерене: лято до късна есен. 

 

3. Тип катерене: боулдър. 

 

4. Брой подмасиви: 2 сектора. 

 

5. Местоположение и достъп: начална точка е паркинга на заведението на Златните 

мостове, заобикаля се отляво и се следва очертаваща се пътечка по посока към морените. 

След ок. 50 метра се стига до първият сектор. Малко преди него по слабо очертани 

пътечки по стръмен склон за 6-7 мин. се достига заравнение, на което се намира втория 

сектор “Хълма”. 

 

6. История: разработването започва през 2004 г. от Огнян Гъдуларов и приятели след 

опита с разработването на боулдър зоната Резньове-Черни връх. Счита се, че това е 

алтернатива с по-ниска надморска височина и удължаване на сезона в който може да се 

катери. 

 

7. Съвременно състояние: разработени и преминати са около половината от подходящите 

боулдър камъни. Броят на „качествените“ катерачни проблеми засега е сравнително 

малък. 

 

8. Необходима екипировка: еспадрили и крешпад. 

 

9. Популярност на обекта: зоната се посещава сравнително рядко от елитните боулдър 

катерачи, вероятно поради наличието на обектите при с. Бели Искър и Рилския манастир, 

където през последните години е насочен основния фокус на техните катерачни 

амбиции. 

 

10. Проблеми: не са установени на този етап. 

 

11. Потенциал за развитие: все още има няколко високи камъка със здрава скала, които не 

са разработени до момента. В съседство се очертава разработването на по-голяма 

боулдър зона под връх Черната скала, която отстои на няколко стотин метра по-нагоре 

по същия склон. Двете зони ще се допълват.  
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Боулдър зона Черната скала 

 

1. Тип скала: монцонит.  

 

2. Подходящи сезони за катерене: лято до късна есен. 

 

3. Тип катерене: боулдър. 

 

4. Брой подмасиви: засега е неизвестен, предстои да се развива. 

5. Местоположение и достъп: подходът започва от х. Планинарска песен. 

 

6. История:  през лятото на 2012 г Кирил Христов и Бойко Лалов за първи път посещават 

зоната и установяват, че в района има доста обекти с потенциал за развитие. 

7. Съвременно състояние: в етап на начално разработване. 

 

8. Популярност на обекта: в етап на начално разработване. 

 

9. Проблеми: засега не са регистрирани. 

 

10. Потенциал за развитие: ще се уточни в процес на разработването на зоната. 

Посещенията вероятно ще се комбинират и с катерене в района на Златните Мостове. 

 

Боулдър зона Бояна 

 

1. Тип скала: андезитобазалт. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: април до ноември. 

 

3. Тип катерене: боулдър. 

 

4. Брой подмасиви: повече от 4. 

 

5. Местоположение и достъп: комплекс от много боулдър обекти- камъни, които са 

разпръснати в гората над кв. Бояна, някои недалеч от крайните къщи. Обща пътека за 

достигането на всички обекти е хоризонталната алея, която започва от кв. Бояна, минава 

над Киноцентъра и кв. Драгалевци и стига до кв. Симеоново. Изходен пункт за всички 

обекти е кв. Бояна. С кола може да се достигне до самата алея след като се премине през 

плетеница от малки улички. Най-популярни и лесно достъпни са следните три камъка, 

които са известни сред катерачите с много имена, но най-възприетите са както следва: 

 

 „Острия“ или „Шилестия“- намира на ок. 100 m над алеята. Максимална височина 

ок. 5 m, минимална 2 m. Труден и на места психарски камък. Възможни лоши 

падания. Общо ок. 11 проблема и 1 траверс около целия камък. Време за достъп- 1 

мин. ходене над алеята. 
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 Землянката (или Terra Nova)- намира се на характерно заравнение близо до 

планински поток. Има изградено огнище, място за пикник и землянка от клони и 

дървета. Отстои на ок. 150 m над Острия камък като се продължава по същата 

пътеката нагоре по реката. Представлява плочест камък с височина ок. 4 m. Общо ок. 

5 проблема с варианти. Между Острия камък и този има 5-6 други камъка, които 

представляват известен интерес. Време за достъп- 5 мин. ходене над алеята. 

 

 „Големия“ или „Класическия“- намира на ок. 100 m над алеята, но не се вижда от 

нея. Максимална височина ок. 4m, минимална 2 m. Най-големият и удобен за катерене 

камък в района. Трудни и по-лесни маршрути. Общо ок. 16 проблема с комбинации и 

1 дълъг траверс около отвесната част на камъка. Време за достъп- 2 мин. ходене над 

алеята. В съседната долинка, на ок. 60 m западно има малка, целогодишно течаща 

чешмичка, каптирана. 

 

 „Камъка до алеята“- намира се на самата алея. 1-2 проблема с труден, седящ старт и 

2 траверса.  

 

6. История: липсват писмени исторически сведения за откриването и катерачното развитие 

на камъните в миналото. Вероятно Класическия камък е бил катерен през 60-те години 

на миналия век, защото има следи от забиване на ролплъгови клинове, които са били 

използвани от алпинистите през този период. 

 

7. Съвременно състояние: трите описани камъка за най-достъпните и често посещавани 

обекта от целия боулдър район над кв. Бояна. На Класическия камък често се ходи с 

малки деца, защото площадката под него е удобна за игри. 

 

8. Необходима екипировка: еспадрили и крешпад.  

 

9. Популярност на обекта: Класическият камък е много популярен не само сред 

катерачите. В сухо време през летните месеци може да видите катерачи през всеки ден 

от седмицата. Основното предимство на зоната е в бързия и лесен подход до обектите, 

което ги прави подходящи обекти за тренировка. 

 

10. Проблеми: Лишеи и мъхове няма само на най-често посещаваните боулдъри в района. 

Гранитът е с отлични качества, но е хлъзгав след дъжд. Няма добри описания за 

подходите и без GPS координати намирането на повечето обекти е трудна задача 

особено за непознаващите района.  

 

Боулдър зона Сухи връх 

 

1. Тип скала: андезитобазалт. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: от май до ноември. 

 

3. Тип катерене: боулдър и традиционно. 

 

4. Брой подмасиви: над 20. Предстои да бъдат точно картирани и проучени. 
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5. Местоположение и достъп: следва се пътеката за Боянския водопад. Някъде около 

средата се пресича добре оформен поток, който идва от странично дере. Тръгва се нагоре 

по него и след ок. 10 мин скалите се падат отляво. В зоната има морени, скални ребра, 

кулички, отделни камъни. Най високата точка в района е отбелязана на картите като 

Сухи връх (1146 m). Всички обекти се намират на сравнително стръмен склон в смесена 

букова гора и само в единични случаи скалите се подават леко над короните на 

дърветата. 

 

6. История: липсват писмени сведения за катерене по масивите в зоната. При последните 

реализирани изкачвания след 2000 г. не са били открити скални клинове или други следи 

от предишно катерене по тези обекти. 

 

7. Съвременно състояние: скалите са здрави и сравнително чисти от мъхове и лишеи. На 

някои от боулдърите има прокарани линии. Единични изкачвания има и по някои от най-

големите камъни.  

 

8. Необходима екипировка: еспадрили и крешпад за боулдърите. Въже (20-30m), набор от 

клеми, ексцентрици и френдове за по-високите обекти. 

 

9. Популярност на обекта: непопулярен обект. През летните месеци вероятно се посещава 

най-много по веднъж седмично от малки групи катерачи. 

 

10. Проблеми: засега не са регистрирани. 

 

11. Потенциал за развитие: обектът има потенциал за развитие, но предвид отдалечеността 

му, посещаемостта винаги ще си остане ниска. През района не преминават пътеки и 

мястото е сравнително добре запазено. 

Боулдър зона Мърчаево 

 

1. Тип скала: монцонит. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: март до края на октомври.  

 

3. Тип катерене: боулдър. 

 

4. Брой подмасиви: 2 сектора. 

 

5. Местоположение и достъп: най-удобен е подхода, който започва от с. Владая. Шофира 

се по главното шосе на с. Владая, подминава се центъра, кара се почти до края на селото, 

където на широк площад се вижда табела за хотел “Дискрет”. При достигане до хотела се 

завива наляво зад хотела и се продължава нагоре по пътя. Шосето е на места павирано, 

на места асфалтирано, но е проходимо за леки коли. Стига се до малък заслон-хижичка. 

Оттам с колата се продължава по каменист горски път. Подминават се две кариери, 

които остават от лявата страна. Достига се до разклон, на който има разрушена 

постройка. Завива се наляво и след около 150 m се достига до голяма поляна, където се 

оставят колите. Оттам се продължава пеша по червено-бяла маркировка водеща към 

хижа Острица. След ок. 200 m по пътеката от лявата страна има пирамидка, която указва 

отклонението за първият сектор. Достигането до втория сектор става, като се продължи 

около 5 минути над пирамидката като се държи посока леко вдясно. Боулдър зоната се 
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намира в местността “Кривият камък” и “Антена”. В района се намират бившите кариери 

за ломене и дялане на блокове от сиенит. Изложението е югозападно, средната 

надморска височина е ок. 1300 м.н.м.в.  

 

6. История: разработването на обекта започват през 2010-2011 г. 

 

7. Съвременно състояние: досега се разработени над 25 боулдър маршрута.  

 

8. Необходима екипировка: еспадрили и крешпад. 

 

9. Популярност на обекта: не е особено популярен, въпреки, че е близък и лесно достъпен 

с кола. Подходът не е добре маркиран. Обектът се посещава сравнително рядко. 

 

10. Проблеми: на места е необходимо изравняване на площадките под маршрутите. 

 

11. Потенциал за развитие: качеството на скалата е добро и обекта има потенциал за 

развитие. Вероятният максимален брой на маршрутите е ок. 80. Предвид югозападното 

изложение и сравнително удобния подход, районът може да се утвърди като боулдър 

зона с регионално значение. За популяризирането на обекта е необходимо маркиране на 

подхода с указателни табели. 

 

II. 4. Обекти за ледено, микст и спортно катерене  

Боянския водопад 

 

1. Тип скала: андезитобазалт. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: от средата на декември до края на февруари. 

 

3. Тип катерене: ледено, микст, драйтулинг, спортно и традиционно. 

 

4. Брой подмасиви: 2- водопада и скалите вдясно от него. 

 

5. Местоположение и достъп: изходна точка за водопада е краят на ул. Поп Евстати 

Витошки в горния край над центъра на кв. Бояна. Оттам започват пътеките за Боянското 

езеро (нагоре и наляво) и за Боянския водопад (нагоре и надясно). Отделни участъци от 

пътеката се заледяват през зимата. Разстоянието до водопада се взема за около 40-60 

минути ходене. Височината в основата на водопада е 1260 m, т.е. изкачването е 460 m 

денивелация от началото на пътеката, а от площада на Бояна, до където има градски 

транспорт е ок. 550 m.  

Алтернативен подход: до водопада може да се стигне и по пътеката от Копитото към 

кв. Бояна. Подходът е сравнително къс, но не е станал популярен, тъй като пътят от 

София до Копитото или хижа Момина скала е твърде дълъг, дори за кола. 

Водопадът започва да замръзва в началото на декември (по изключение и малко по-

рано), но добре формирани колони за катерене има след средата на месеца. 

Конфигурацията на замръзването зависи от валежите, но и в по-сухи години се образуват 

колони, които стават за катерене. Височината на отвесния лед може да достигне до ок. 

15-18 m, а линията по ледено-скалните участъци вдясно стига до ок. 20 m. 
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6. История: не са ни известни писмени източници за първите изкачвания на замръзналите 

отвесни ледове на Боянския водопад. Сведения за летни изкачвания на скалите вдясно от 

водопада има от 1974 г., когато Николай Петков и Иван Масларов изкачват наречения от 

тях тур „Чатала“. В масива са били открити клинове от предишни изкачвания. 

 

7. Съвременно състояние: в зависимост от условията, Боянският водопад може да бъде 

изкачен по около 6 ледени линии. По скалите вдясно от водопада са прокарани 2-3 

миксови маршрута с варианти (лед и скала) и 1 до 2 драй тулинг маршрута. 

 

8. Необходима екипировка: за зимно изкачване са необходими 2 сечива и 4-5 ледени 

цеви. На скалите в най-горната част на водопада има 3 рапелни установки. Носенето на 

каска е задължително. 

 

9. Популярност на обекта: водопадът е най-близкия до София отвесен лед и през 

последните 10 години се радва на засилваща се популярност. През почивните дни от 

средата на декември до края на февруари на водопада средно пребивават около 4 до 16 

човека/ден. В тези дни през района преминават в посока към х. Момина скала или към 

кв. Бояна над 50 туристи/ден. По-голямата част от тях се спират, за да починат и гледат 

катерачите. През делничните дни натовареността на обекта с значително по-ниска- 

средно около 2 до 4 катерача за два дни. Макар и рядко, на водопада се катерят и 

организирани групи с водачи. 

 

10. Проблеми: препоръчваме поставянето на предупредителни табели над водопада. 

 

11. Потенциал за развитие: ледопадът е отличен обект за тренировка на ледена техника за 

софийските катерачи. Ледът се формира по разнообразен начин всяка година и 

екипирането му не изисква допълнителни средства. Потенциал за развитие има в 

скалната зона вдясно от водопада– сенчеста, подходяща за екипиране на традиционни и 

спортни маршрути, особено в горещи летни дни. В момента има поставени установки за 

горна осигуровка. За практикуване и тренировки по драйтулинг през лятото могат да се 

екипират няколко маршрута. По скалите вдясно от водопада и успоредно на реката е 

подходящо да се възстановят старите маршрути и да се направят няколко нови. 

II. 5. Обекти за работа с деца 

Хижа Средец 

 

1. Тип скала: андезитобазалт. 

 

2. Подходящи сезони за катерене: от май до края на октомври. 

 

3. Тип катерене: спортно. 

 

4. Брой подмасиви: 2 (Северна скала и Южна скала). 

 

5. Местоположение и достъп: изходен пункт за обекта е хижа „Средец“, която в момента е 

изоставена. До нея води разклонение от пътя Златните мостове - Момина скала - Камен 

дел. Пътят на места не е в добро състояние, но лесно се достига с лека кола. От хижата 

по хубава пътечка за 3-4 минути се достига до над скалите и след това трябва да се слезе 
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под тях. Скалите са в гора, под нивото на хижата и не се виждат от нея. Началото на 

пътеката е от северния ъгъл на хижата право на изток. За катерене са екипирани две 

скалички високи по 10-12 метра. Отгоре има забити скални клинове и няколко стари 

болта за направа на установки. 

 

6. История: липсват писмени сведения за катерене по масивите на обекта. Вероятно е 

разработен през 90-те години на миналия век. 

 

7. Съвременно състояние: И на двете скали има зони с широчина ок. 5 метра, които са 

почистени от мъхове. През 2013 г. са поставени 8 болта за 4 установки – по 2 маршрута 

на всяка от скалите. На горната скаличка са „Зайо Байо“ и „Кума Лиса“, а на долната 

„Кумчо Вълчо“ и „Баба Меца“. Категорията на трудност е 3 (4- 5 по UIAA). Катеренето е 

само с горна осигуровка. 

 

8. Необходима екипировка: 20 метра въже и примки за установка. 

 

9. Популярност на обекта: стената се използва предимно за обучение на деца. 

 

10. Проблеми: няма. 

 

11. Потенциал за развитие: Обектът е оборудван само за обучение на деца и няма условия 

за допълнително развитие. 

 

III. СКИ-АЛПИНИЗЪМ В ПАРКА 

 

Ски-алпинизмът не е пряко свързан с катерачните обекти в парка, но пък е много 

перспективно зимно направление развивано от БФКА. Витоша предлага изключителни 

възможности за този спорт. На практика от крайните квартали на София добре оформени 

пътеки дават възможности на човек със ски и колани да се изкачи до върха на планината и да 

слезе обратно. Основните трасета и маршрути съвпадат или са в близост до зимните 

туристическите маршрути. Много е важно  маркировката, особено в откритите части, да е 

добре поддържана, защото заобления и без характерни форми релеф затруднява 

ориентацията в лошо време във високата част на планината. При лошо време планинарите 

могат да се ограничат с преходи в гористата част на планината, която е сравнително добре 

защитена. Витоша е уникална с отличните възможности за ски-алпинизъм в близост до 

големия град. В последните години у нас се наблюдава бум в популярността на ски-

алпинизма във всякакви форми – с цел екстремни спускания или по-леки преходи.  

 

На Витоша многократно са провеждани състезания по ски-алпинизъм от различен ранг. През 

последните 10 години в района на х. Алеко редовно се провеждат държавните първенства и 

кръгове от купа „България” в различни дисциплини- индивидуално и отборно. Едно от най-

старите състезания в този спорт е купа „Бояна“, която се провежда вече над 25 години. 
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IV. УСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА 

КАТЕРАЧНИТЕ ОБЕКТИ В ПАРКА 

 

IV.1 Правила и норми за екологосъобразно катерене и практикуване на 

алпинизъм на територията на ПП ”Витоша”  

 

Витоша е най-посещавания природен парк в България. Броят на практикуващите скално 

катерене и алпинизъм е нищожен спрямо общия брой на туристите посещаващи парка. 

Катерачите достигат до места, до които освен тях рядко някой друг може да види отблизо. 

 

Ключовите ограничения, които БФКА и членовете ѝ ще се стремят да спазват по време на 

катерене на територията на ПП „Витоша“ са: 

 

1. По време на подхода и изкачванията катерещите ще се стремят да ограничат нивото на 

шума предизвикан от тях. 

2. Забраняват се изкачванията и пребиваването около катерачните обекти, за периода, в 

който Дирекцията на ПП „Витоша“ е предизвестила, че са гнездова територия на 

защитени видове птици. 

3. Абсолютно недопустими са всякакви преднамерени опити за временно или трайно 

прогонване на птици или други скалолюбиви животни, чиито гнезда или леговища се 

намират около или по линията на маршрутите. 

4. Абсолютно недопустими са всякакви опити и дейности водещи до увреждане или 

унищожаване на консервационно значими видове растения и техните 

микроместообитания. 

5. При екипиране и преекипиране на маршрути да се взимат всички необходими мерки за 

ограничаване на преките и косвени въздействия върху скалите. Абсолютно недопустимо 

е издълбаването на стъпки и хватки, монтаж на изкуствени хватки, нанасяне на надписи и 

знаци върху скалите. 

6. С цел ограничаване на безпокойството е препоръчително споделянето на информацията 

за обитавани гнезда и леговища с други катерачи и парковата охрана. 

7. При забелязване на нарушения, катерачите уведомяват своевременно служителите от 

парковата охрана и/ или дирекцията на парка. 

8. Забранява се паленето на огън извън специално обозначените за тази цел места в района 

на всички катерачни обекти. 

9. Катерачите не оставят боклуци и при възможност изнасят и боклука оставен от други. 
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IV. 2 Мерки за развитието и популяризирането на катерачните обекти в 

ПП ”Витоша”  

 

Скалното катерене е изключително популярен спорт, който се практикува от милиони хора в 

целия свят. Привлекателността на катеренето като активна форма на рекреация се дължи 

основно на: 

 

 Катеренето е отличен начин за преодоляване на стреса. 

 Подходящо е за мъже и жени от 6 до 70 годишна възраст. 

 Задоволява нуждите за приключения с премерена доза риск. 

 Комплексно развива физически качества като издръжливост, ловкост, максимална 

сила и баланс. 

 Комплексно развива психически качества като устойчивост, фокусираност, 

самооценка, отдаденост, тактика и стратегия. 

 Преживяването е атрактивно и може да се сподели между приятели. 

 Катеренето има неограничен потенциал за оформяне на личностни качества и 

характер. 

Тенденцията за увеличаване броя на катерачите е все по-забележима и в България основно 

поради следните фактори: 

 

 Целенасочената работа на БФКА и алпийските клубове по места за развитие на 

катеренето и алпинизма във всичките му форми, включително чрез разработване на 

катерачните обекти. 

 

 Подобряването на достъпа и устройството на катерачните обекти. 

 Наличието на периодично актуализирана онлайн информация за местоположението, 

достъпа, схемите на маршрутите и категориите на трудност. 

 Наличието на достъпна екипировка за всякакъв тип катерене в спортните магазини.  

 Разработването на нови катерачни обекти създава възможности за изява на катерачите 

и намалява натоварването на вече съществуващите.  

 Подмяната на старите скални клинове с надеждни и дълготрайни точки за 

осигуряване (преекипиране) в традиционно посещаваните обекти повишава 

безопасността при катерене. 

 Периодичното обрушване на лабилни скали намалява предпоставките за травми и 

нещастни случаи. 

Потенциал на катерачните обекти в ПП „Витоша“ – анализ на данните 

 

Броят на катерачите регистрирани в алпийските клубове в София е ок. 200 човека. Към тях 

може да прибавим значителен брой хора, които катерят без да членуват в клуб. Периодично, 

в рамките на курсове за начално обучение по катерене и алпинизъм, курсове на ПСС, към 

общият брой пребиваващи на скалите се включват още ок. 60-80 човека. Така, броят на 

потенциалните ползватели на катерачните обекти и услугите свързани с този вид 

специализиран туризъм в парка надминава 500 човека. Тази цифра не включва голям брой 
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лица, които са обхванати в различни дейности включващи катерене (напр. детски лагери, 

студенти от различни вузове, тимбилдинг, тренировки на спец. части и др.). 

 

След анализ на природните даденостите, условията за достъп и относителната популярност 

на всички катерачни обекти, смятаме, че усилията ни приоритетно трябва да бъдат насочени 

към подобряване на устройството на следните обекти: 

 

1. Комините са най-популярния обект за практикуване на скално катерене на Витоша. 

Добре регулиран, сравнително лесен достъп, наличие на разнообразни и добре 

екипирани маршрути от 2-ра до 8 категория на трудност (по UIAA) и добри възможности 

за напускане на маршрутите в случай на нужда са основните причини за високата 

популярност на този обект. Необходимите приоритетни дейности включват подобряване 

на подхода, устройство на нови площадки под маршрутите и за туристите, довършване 

на преекипирането с трайни осигурителни точки, поставянето на информационни и 

указателни табели. 

 

2. Дивите скали е най-близкия обект до Комините, който предлага сходни условия и 

качество на скалата. Бъдещото му разработване със сигурност ще облекчи непрекъснато 

увеличаваща се натовареност на Комините. Обектът е подходящ за традиционно и 

спортно катерене. Ключова предпоставка за развитие му е рехабилитацията на пътеката, 

която в момента е много обрасла и някои сектори са пропаднали.  

 

3. Боулдър зоните и обектите над кв. Бояна и с. Мърчаево са също значими райони за 

развитието на катеренето в парка. За повишаване на тяхната популярност на първо време 

е необходимо публикуването на информация за достъпа и трудността на маршрутите 

(проблемите). В момента информацията за боулдърите е налична в няколко сайта само за 

някои от обектите. Липсва обаче добра схема, упътване и GPS информация за 

достигането им. 

 

Таблица 1: Приоритетни дейности за популяризиране на катерачните обекти в ПП 

„Витоша“. 

Дейност Цел 
Срок/периоди

чност 
Изпълнител 

Изработване на 

информационни 

материали за 

катерачните обекти 

в ПП „Витоша“ 

Описание на всички обекти за 

катерене в парка- достъп, 

маршрути, опасности, правила за 

поведение, мерки за безопасност и 

т.н. с цел популяризиране им като 

обекти за специализиран туризъм. 

2014 г. Екип на БФКА 

Публикуване и 

актуализиране на 

онлайн 

информация за 

катерачните обекти 

в ПП „Витоша“  

Улесняване на достъпа до текстова 

информация, снимки и видео 

материали за катерачните обекти в 

парка. 

2013-2014 г. 

 

Текуща 

актуализация 

Екип на БФКА. 

 

Сайтове с 

катерачна 

информация 

Провеждане на 

организирани 

спортни и учебни 

прояви  

Популяризиране на алпийските 

дейности и планинарството 

Текущо-

постоянно 

БФКА, ДПП, 

ПСС, спортни 

клубове 
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IV. 3 Мерки за повишаване сигурността на практикуващите катерене и 

алпинизъм 

 

След теренен оглед на състоянието и проблемите във всички обекти за катерене и алпинизъм 

в ПП „Витоша“, в Таблица 2 сме обобщили най-спешните мерки и дейности, които трябва 

да се реализират, за да се осигури сигурността на достъпа и катеренето в парка. 

 

Вниманието към сигурността на катерещите трябва приоритетно да се насочи към Комините 

и района, които са най-популярния обект в парка, през който годишно преминават стотици 

катерачи и туристи. 

 

Таблица 2: Приоритетни дейности за подобряване състоянието и повишаване на 

сигурността на катерачните обекти в ПП „Витоша“. 

Дейност Цел Срок/периоди

чност 

Изпълнител 

Комините 

Изготвяне на 

експертна 

геологическа 

оценка за обекта 

Събиране на литературни и теренни 

данни за състоянието на обекта, 

относно механичните свойства на 

скалите в разкрития. Оценка на 

влиянието на съвременните 

процеси върху природната 

обстановка в района: здравина на 

скалите, развитие на срутища.  

Посочване на прогнозни сценарии 

за състоянието на обекта предвид 

данните от проведените 

наблюдения. 

Еднократно, 

възможно по-

скоро 

Експерт геолог 

Цялостно 

преекипиране на 

обекта 

Подмяна на всички стари клинове и 

осигуровки с цел повишаване на 

сигурността на най-популярния 

обект за катерене в ПП Витоша. 

Етап 1- 2013 г. 

Етап 2- 2014 г. 

БФКА- 

Комисия 

катерачни 

обекти 

Теренен оглед на 

Долния и Горния 

комин 

Обезопасяване на обекта чрез 

отстраняване на опасни и лабилни 

камъни преди началото на активния 

катерачен сезон 

Месец април 

всяка година 

БФКА- 

Комисия 

катерачни 

обекти 

Рехабилитация на 

проблемни 

участъци по 

пътеките за достъп 

до обекта 

Възстановяване на пропаднали, 

обрасли и силно повредени от 

естествени причини сектори на 

туристическата пътеката от Бай 

Кръстьо до върха на масив 

Комините.  

2013-2014 г. ДПП 
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Дейност Цел Срок/периоди

чност 

Изпълнител 

Разчистване и 

укрепване на 

площадката срещу 

южното крило на 

Долен Комин 

Възстановяване на удобно място за 

наблюдение и почивка на туристи и 

алпинисти извън опасната зона под 

скалите. 

2014 г.  ДПП 

Дивите скали 

Екипиране на 

рапелни установки 

и разработване на 

нови маршрути 

Улесняване напускането на 

маршрутите и организирането на 

спасителни акции на обекта. 

Еднократно, до 

ноември 2013 

г. 

БФКА- 

Комисия 

катерачни 

обекти 

Възстановяване на 

пътеката до обекта  
Удобен подход към обекта 2014 г. 

ДПП със 

съдействие на 

БФКА 

Поставяне на табели
2
 

Поставяне на 

тематични 

информационни и 

указателни табели 

Повишаване информираността на 

туристите за катеренето и 

алпинизма в ПП „Витоша“. 

Маркиране на подхода до 

катерачните обекти 

2013- 2014 г. 

ДПП, БФКА- 

Комисия 

катерачни 

обекти 

Поставяне на 

предупредителни 

табели за лавинна 

опасност  

Указване на местата и районите, в 

които има повишена опасност от 

лавини (централният улей на 

Комините) 

Еднократно, до 

ноември  

2013 г. 

ДПП и БФКА- 

Комисия 

катерачни 

обекти и Ски-

алпинизъм 

 

 

IV. 4 Възможни механизми за поддръжка на изградените и маркирани 

трасета  

Изграждане и поддръжка на катерачните маршрути 

 

Основен организатор и изпълнител на ключовите проекти за екипиране, преекипиране, 

обрушване и профилактика на обектите за спортно катерене в България е БФКА. Чрез 

специализираната комисия „Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване“ се 

одобряват и подпомагат проекти на клубове и катерачи, които отговарят на всички критерии 

за целесъобразност, техническо изпълнение и спазване на екологичните ограничения 

валидни за мястото. Работи се само с най-добрите материали и лепила, които покриват 

възприетите стандарти за качество и дълготрайност. Проектите се реализират на територията 

на цялата страна. Състоянието и поддръжката на изградените маршрути зависи основно от 

природната обстановка и броя на катерачите, които ги катерят.  

 

                                                 
2
 Повече информация в Приложение 6. 
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Поради значително по-малката си натовареност, поддръжката на маршрутите за алпийско 

и традиционно катерене обикновено се прави от свръзките, които най-често преминават по 

тези маршрути. Комисията реагира само в случаите, когато се изисква по-прецизна оценка на 

обстановката или се налага спешна намеса на повече хора. 

 

Маршрутите за боулдър катерене не се нуждаят от техническа поддръжка и мониторинг, а 

само от периодично почистване, което значително повишава сигурността при катерене без 

фиксирани осигурителни точки. 

Поддръжка на пътеките за достъп и площадките под обектите 

 

Нито един от катерачните обекти в ПП „Витоша“ не се обслужва от пътека, която води само 

до него. Това разпределя отговорностите за поддръжка на пътеките между всички 

потенциални техни ползватели- туристи, катерачи, колоездачи и други.  

 

Площадките са ограничени по площ места непосредствено под скалите, където протича 

подготовката за начало на катеренето. Добре изградените площадки: 

 

 Намаляват риска от травматизъм на водачите на свръзки в първите метри след старта. 

 Създават добри условия за сигурността на осигуряващия и удобство ако се налага по-

продължителен престой и изчакване. 

 Създава условия за работа с групи (деца, начинаещи и т.н.). 

В рамките на парка, площадки под маршрутите за катерене, които са били изградени с цел 

удобство на катерачите са налични само на обект Комините. За да се избегнат значими 

промени в естествената природна обстановка, площадките са били подравнявани и 

почиствани без употребата на специални инструменти. Дейности по периодичната 

поддръжка на площадките се извършват от катерачите или клубовете, които най-често 

използват/катерят на даден обект. Разчистват се всички паднали камъни и клони, почистват 

се следите от битови замърсявания и огньове на туристи, премахват се опасни за катерещите 

се остри камъни и стърчащи клони. 

Значение на катерачните обекти за местните общности 

Разработването на обект за скално катерене с над 20 маршрута от различна категория на 

трудност със сигурност е трайна и изключително възвращаема инвестиция на местно ниво. 

Наличието на катерачни маршрути значително повишава интереса към местата, в които не са 

налице или са малко другите типове популярни туристически атракции.  

 

Средната продължителност на престоя в района на катерачен обект зависи най-общо от броя 

на секторите за катерене, броя на маршрутите и продължителността на подходящия за 

катерене сезон. Образно казано, броят на скалните клинове и осигуровки корелира 

положително с броя на пристигащите катерачи и придружаващите ги лица, с броя на 

реализираните нощувки в хотели, къщи за гости и къмпинги, както и с количествата 

консумирани местни ястия и питиета. Колкото по-разнообразни са маршрутите и техните 

категории, толкова по-широк е кръга на катерачите и хората, които се насочват към районите 

където има разработен катерачен обект. Катеренето е спорт, който изисква „почивни дни“, 

което допълнително удължава престоя в района. През това време обикновено се използва 

потенциала и на останалите атракции, културните традиции и други ресурси, които се 

предлагат от местните общности.  
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Добре разработените и социализирани обекти се препоръчват на други катерачи, което 

лавинообразно може да популяризира даден район сред широк кръг от любители и 

ентусиасти като по този начин създаде изключително устойчив и траен местен поминък. 

Разработването на обекти за катерене при спазване на всички екологични изисквания внася 

допълнително усещане за осъзната отговорност, която поддържа биологичното равновесие и 

разширява кръга на посетителите. 

Източници на финансиране 

 

Катеренето е атрактивен спорт практикуващ се на открито и със сигурност е в челната 

тройка на спортовете, които приоритетно трябва да се развиват на територията на ПП 

„Витоша“.  

 

Досега в екипирането и преекипирането на катерачните обекти на Витоша с труд и 

материали са участвали редица членове на Българския алпийски клуб (от 1929 г.) и неговите 

приемници- Централен комитет по алпинизъм, Републиканска секция по алпинизъм, 

Българска федерация по алпинизъм и понастоящем Българска федерация по катерене и 

алпинизъм. След 1990 г., наред с катерачите в инициативите за подобряване на условията се 

включват фирми вносителки и производители на алпийска екипировка и техни 

съмишленици. Така създавания през последните над 80 години продукт е добра база за 

развитието на катеренето на територията на парка. Понастоящем, този процес със сигурност 

изисква привличането и на допълнителен външен ресурс, който ще гарантира поддръжката и 

подобряването на вече прокараните десетки маршрути. 

 

Изграждането и преекипирането на обектите за спортно катерене е сравнително евтина 

инвестиция в сравнение с изграждането на ски-влекове, лифтове, нови пешеходни пътеки, 

вело-трасета или алеи. Веднъж прокарани, повечето катерачни маршрути обикновено 

надживяват значително създателите си. Гарантираната трайност на лепените клинове, които 

се използват при реализация на проекти от БФКА е около и над 50 г.
3
. При нормални условия 

и периодична профилактика, през маршрутите за спортно катерене може безопасно да 

преминат хиляди свръзки. 

 

Публично-частни партньорства (ПЧП) за финансиране или съфинансиране 

екипирането/преекипирането на катерачните обекти в границите на парка е трудно 

осъществима идея на сегашния етап. Основните причини са липсата на обвързаност на ПЧП 

със сегашния ПУ, разпокъсаната собственост, разнопосочните интереси на различните 

ползватели и все още липсата на практически опит и неразработените партньорски модели и 

отговорности в тази област. 

 

Важен бъдещ източник за финансиране поддръжката и популяризирането на катерачните 

обекти в природния парк е целево финансиране в рамките на изпълнението на приоритетните 

цели и задачи заложени в Плана за управление на парка. Потенциален ключов донор може 

да бъде оперативна програма „Околна среда“, която през последните години е основния 

източник за финансиране на дейности, инфраструктурни проекти и проучвания в природните 

и националните ни паркове. 

                                                 
3
 Отнася се за професионално сложени лепени клинове, които издържат минимум 2500 daN при вертикално 

натоварване и 1500 daN при хоризонтално натоварване в нормални условия на експлоатация. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Източници на информация. 

 

Печатни 

 Бангиев Ц. 1956. Алпийските стени в България.- Държавно издателство за 

физкултурна и спортно-техническа литература, 263 с. 

 ТИРОЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПЛАНИНАРСКИТЕ СПОРТОВЕ (Инсбрук, 

2002). 

 PYKE К., 2001, Climbing Management: A Guide to Climbing Issues and the Production of a 

Climbing Management Plan, The Access Fund, 96 pp. 

 

Електронно достъпни 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ 

http://bfka.org/ 

 

Харта за екипиране на спортни маршрути за катерене в България 

http://bfka.org/docs/Harta_ekipirane_sportni_marshruti_final.pdf 

 

Препоръки за преоборудване и първи изкачвания на скални катерачни турове в алпийските 

райони  

http://bfka.org/docs/Redevelopment-and-first-ascent-climbing-routes-BG.rtf) 

 

Отчети по проекти за екипиране подпомогнати от БФКА 

http://bfka.org/activities.php?gear 

 

Онлайн информация за катерачните обекти в ПП „Витоша“ 

http://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=placeinfo&idPlace=23 

 

Онлайн информация за Комините, Резньовете, боулдър зоните Боянски камък, Сухи 

връх и Златните мостове 

http://www.verticalworld.eu/guidebook/area.php?id=8 

 

 

Информация за ски-алпинизъм в ПП „Витоша“- история и маршрути 

http://climbingguidebg.com/index.php?module=News&func=display&sid=3829 

http://befsa.com/?q=node/view/13493 

http://befsa.com/?q=node/view/13750 

http://bfka.org/
http://bfka.org/docs/Harta_ekipirane_sportni_marshruti_final.pdf
http://bfka.org/docs/Redevelopment-and-first-ascent-climbing-routes-BG.rtf
http://bfka.org/activities.php?gear
http://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=placeinfo&idPlace=23
http://www.verticalworld.eu/guidebook/area.php?id=8
http://climbingguidebg.com/index.php?module=News&func=display&sid=3829
http://befsa.com/?q=node/view/13493
http://befsa.com/?q=node/view/13750
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Приложение 2: Таблица с информация за категоризираните и описани маршрути на 

катерачните обекти в ПП „Витоша“.  

 

№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

 
Комините 

 
Долен комин – южно крило 

1 Нов тур   5- 40 м  спортно, традиционно 

2 Бабината цепка 3 40 м  спортно, традиционно 

 3 Камината 4+ 35 м спортно, традиционно 

4 Таваните -6 35 м спортно, традиционно 

5 Милк 7 6b+ 30 м спортно 

6 Триъгълника – вариант -8 6c+ 30 м спортно 

7 Триъгълника 6+/7- 6a+/6a+ 30 м спортно 

8 Железни пръсти 7- 6a+ 30 м спортно 

8а Железни пръсти – директен 8- 6c+ 30 м спортно 

9 Ръба - по цепката 4+ 4c 40 м  спортно 

10 Ръба - през надвеса 7+ 6b+ 50 м  спортно 

11 Ръба 4 4b 50 м спортно 

12 Разцепения таван 7 6b 50 м спортно 

13 Надвесът 6- 5c 50 м спортно 

14 Надвесите - по плочата 6+ 6a 50 м спортно 

15 Големия винкел 6 5c+ 50 м спортно 

16 Винкела – вариант 6+ 6a 85 м спортно 

17 Малкия винкел 5+ 5b 80 м спортно 

18 Цепката (Комбинирания) 5- 5a 60 м спортно 

19 Траверсът 5- 5a  спортно 

 Долен комин – северно крило 

1 Камината  3+ 40 м  алпийско, традиционно   

2 Тясната Камина 5- 5a 50 м  спортно 

 3 Тавана 7+ 60 м алпийско, традиционно  

4 Тревния кулоар 5+  80 м алпийско, традиционно  

5 Варианта на Лишеите 5+ 90 м спортно, традиционно 

6 Лишеите 7- 6a+ 90 м спортно 
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№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

7 Ръбът 6- 5c 95 м спортно 

8 ПСС 5- 95 м спортно, традиционно 

9 Дамата/с четири варианта/ 4- 7- 90 м спортно, традиционно 

10 Винкела - 70 м  алпийско, традиционно  

11 Долната дясна плоча 6- 80 м  традиционно 

12 Тур-лунгур 4+/5- 70 м традиционно 

13 Стар тур 5+ 50 м традиционно 

14 Плочата 5+ 50 м традиционно 

 Горен комин – източно крило 

1 Плочата 1                 5 5a+ 50 м  спортно 

2 Плочата 2 6- 5c 50 м  спортно 

 3 Гри 6 5c+ 55 м спортно 

4 Бреза 6- 5c 55 м спортно 

5 Пътят на мишките 6- 5b 52 м спортно 

6 Хвойна 5+ 5b 75 м спортно 

7 Ръба 4 4b 42 м спортно 

8 Ръба 2 4+ 4c 42 м спортно 

9 Покрай Тавана 4 4b 45 м спортно 

10 Тавана 7- 4b 45 м  спортно 

11 Рошавото 1 4 4b 45м  спортно 

12 Рошавото 2 4 4b  спортно 

13 Рошавото 4 4b 50 м спортно 

14 Камината 5- 5a 50 м спортно 

15 Кроми 5- 5a 55 м спортно 

16 Камбаните 5- 5a 30 м традиционно 

 
Горен комин – северно крило 

1 Ръбът  5 50 м  традиционно   

 2 2 4+ 60 м традиционно 

3 3 4+  100 м традиционно 

4 4 5- 100 м традиционно 

5 5 5- 100 м традиционно 

6 6 6-(6+) 100 м спортно, традиционно 

7 7 4- 100 м  атрадиционно 
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№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

8 8 6- 100 м спортно, традиционно 

9 9 3- 70 м традиционно 

 

Боулдър зона Черни връх – 

Резньовете 

Боулдърите се намират на огромна площ 

разположена между станцията на ''Романски', 

подножието на Черни връх, РВД и горната част на 

масива Резньовете 

 

Сектор Виатур 

Масива се намира на 50 m преди горната станция 

на седалков лифт "Романски". Това са камъните от 

лявата страна на лифта в посока Черни връх, 

образуващи своеобразно връхче, преди лифта да се 

спусне към станцията. 

1 Аналин           6b 2.5 м  боулдър 

2 Зоната на здрача проект 2.5 м  боулдър 

 3 Щипни ме тук 6c+ 3 м боулдър 

4 Динозавър 6c 3 м боулдър 

5 Траверса на Мравките 6c+ 6 м боулдър 

6 Виатур 6c 4 м боулдър 

7 Гей клуб 6b 3.5 м боулдър 

8 Карабас Барабас 6b 3.5 м боулдър 

9 Теракот 6b 5.5 м боулдър 

10 Анализатор 6a 3 м боулдър 

 

сектор Годзила 

Скален венец правещ дъга на запад. Намира се на 

100 m в северо-източна посока от "полянката " на 

Виатур 

1 Годзила 1         6b 3.5 м  боулдър 

2 Годзила 2 6b 3.5 м  боулдър 

 3 Годзила 3 6b+ 3.5 м  боулдър 

4 Луда Крава 6a+ 3.5 м  боулдър 

5 Разярен Бик 6a+ 3.5 м боулдър 

6 Боц 6b 4 м боулдър 

7 Тинтири Минтири 6c 3 м боулдър 

8 Мачу Пикчу 6b 2.5 м боулдър 

 

сектор Шамарите 

Самотен камък в центъра на голямата поляна 

намираща се между горна лифтова на "Романски" 

и горна лифтова на "Лалето“ 

1 Два шамара      6c 2.5 м  боулдър 

2 Некав друг шамар 6c 2.5 м  боулдър 

 3 Три шамара 6c 3 м  боулдър 
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№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

4 Гонзо 6c 4.5 м  боулдър 

5 Траверса на Шамарите проект 5 м боулдър 

 

Сектор РВД 

Голяма група разпръснато камъни в и около двора 

на РВД. Основните групи с пред входа на РВД и 

точно зад западната ограда на двора, който се 

пресича на дясно пред станцията 

1 В ляво до "Лесно за загрявка"               6c 3.5 м  боулдър 

2 Funky Donkey 7a/+7b 4 м  боулдър 

3 Аскабан проект 3 м боулдър 

4 Тифирич 6c+ 5 м боулдър 

5 Дежа ву 7а+ 5 м боулдър 

6 Лесно за загрявка 6b 4 м боулдър 

7 Долна земя 1 6c 3 м боулдър 

8 Долна земя 2 7a 3 м боулдър 

9 21 грама 6c 7 м боулдър 

10 Малчик Гей 6b 2 м боулдър 

11 Муерте Муерте 6c+ 5.5 м боулдър 

12 Ляво огледало 7a 3 м боулдър 

13 Средно огледало 7b 3 м боулдър 

14 Дясно огледало 7b 3 м боулдър 

15 Седящия Бик          6a+ 3 м боулдър 

16 Ти то то 6b 4.5 м боулдър 

17 Сахиб 7b 5 м боулдър 

18 Неволния ездач 6c 1.5 м боулдър 

19 Фазомер 6c+ 4 м боулдър 

20 Дълговратия щраус 7a 7 м боулдър 

21 Карибски пирати 6c 2.5 м боулдър 

22 Ogy One Kenoby 7a+ 4 м боулдър 

23 Bon bon girls  6c 2.5 м боулдър 

24 Двете кули  7a+ 3.5 м боулдър 

25 Овца Тодора  6c 3.5 м боулдър 

26 Максимилизация  7b+ 4.5 м боулдър 

27 В дясно от "Максимилизация"  6b 5 м боулдър 

28 Шапка на тояга  6c+ 5 м боулдър 

29 Къде са ми краката  6b 2 м боулдър 
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№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

 

Катерачен сектор Колче 94 

Компактна група камъни, разположени на склона 

точно срещу колче N94 от зимната маркировка 

към Черни връх 

1 Гаргамел        6b+  боулдър 

2 Age of Empires 7a 3.5 м  боулдър 

 3 Властелина на Пръстите 7b 4 м  боулдър 

4 Кълчи кълки 6a 4 м  боулдър 

5 Статик Х 6a  боулдър 

6 Робинзон Крузо 6c  боулдър 

7 J Lo 6c  боулдър 

 
Сектор Ламята Спаска 

Самотен стърчащ камък от дясно по средата на 

пътя от Горна лифтова на "Романски" и РВД 

1 Бангос      7a+ 5.5 м  боулдър 

2 Ламята Спаска  7a+ 5.5 м  боулдър 

 
Сектор Mano Chau 

Труден за намиране обект, разположен на скалния 

венец в югоизточна посока от Шамарите 

1 Ми Амор      проект 4.5 м  боулдър 

2 Мала Вида проект 4.5 м  боулдър 

 3 ? 6b 3.5 м  боулдър 

4 Тихуана 6a+ 3.5 м  боулдър 

5 Бонго Бонго 6a 3.5 м  боулдър 

 

Боулдър зона Златните мостове 

Група камъни на върха на хълма. Има и доста 

високи скали. Тези с маршрутите се намират от 

западната страна на струпването (точно над 

кръчмата). Камъните се намират на върха на 

специфичен хълм. Той е разположен от лявата 

страна (по посока Черни връх) на голямата 

морена, която пътя пресича точно преди 

достигане на Златните Мостове. Тръгва се по 

пътечка срещу почивния дом и се минава покрай 

някаква база на МВР на 50 м в гората. От там се 

завива леко в дясно и след 200м се достигат 

камъните. Разположението им е точно по права 

линия зад гърба на дървената кръчма 

разположена до морените. 

1 Хербал Зоб       7b/7b+ 5 м  боулдър 

2 ЕкстраМъдура проект 4.5 м  боулдър 

 3 Безименен 6b 4.5 м  боулдър 

4 Безименен 7a+ 5 м  боулдър 
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№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

5 Back to the Future 7b 4.5 м боулдър 

6 Първа кръв 6c 3 м боулдър 

 

 

Приложение 3: ГИС тракове, граници и точки за катерачните обекти в ПП „Витоша“ 

(приложени на CD). 

Приложение 4: Снимков материал за катерачните обекти (приложен на CD).  

Автори на снимките са- Николай Петков, Станимир Желязков, Петко Тотев, Владимир 

Владов. 

 

Приложение 5: Категории на трудност използвани в Стратегията. 

 

 

UIAA Sport Grade French 

1  1  

2  2  

3-  3a  

3  3b 

3+  3c 

4-  4a  

4  4b 

4+  4c 

5-  5a  

5  5a+ 

5+  5b  

5+/6-  5b+ 

UIAA Sport Grade French 

6-  5c  

6  5c+ 

6+  6a  

6+/7-  
6a+  

7-  

7  
6b  

6b+  
7+  

7+/8-  6c  

8-  6c+  

8  7a  

8+  7a+  

8+/9-  7b  

9-  7b+  

9  7c  

9+  7c+  

9+/10-  8a  
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Приложение 6: Местоположение и брой на табелите необходими за популяризиране 

на катерачните обекти в ПП „Витоша“. 

 

Обект Табела тип 
Примерно 

съдържание 

Място за 

слагане 

Индикативен 

брой 

Комините 

Указателна 

(малка) 

Катерачен обект- 

Комините (30 мин.) 

 

Долен Комин 

северно крило 

 

Горен Комин 

По дървета или 

метални колци 

по пътеките за 

достъп до обекта 

и отделните 

подмасиви 

10-15 

Предупредителна 

(малка) 

Не стой под скалите 

без каска! 

 

Внимание- 

лавинна опасност 

На скала или 

дърво в основата 

на всички 

подмасиви 

6 

Информационна 

(голяма) 

Информация за 

обекта- история, 

схема маршрути, 

необходима 

екипировка и т.н. 

Самостоятелна 

стойка на 

голямата 

площадка под 

Долния Комин 

1 или 2 

Дивите 

скали 

Указателна 

(малка) 

Насочващи стрелки 

към обекта 

По дървета или 

метални колове 

на пътеката за 

достъп до обекта 

5-7 

Боянски 

водопад 

Предупредителна 

(малка) 

Внимание отвес! Не 

слизай надолу без 

въже и екипировка 

Дърво или 

самостоятелен 

колец над 

водопада където 

има възможност 

за слизане 

надолу към 

отвеса 

Вероятно 2 

Боулдър 

зона 

Мърчаево 

Указателна 

(малка) 

Насочващи стрелки 

към района с 

боулдърите 

По дървета или 

метални колци 

по пътеките за 

достъп до обекта 

10 

 

Информационните табели да включват следната задължителна информация: 

 

 Име на обекта (напр. катерачен обект “Комините”). 

 Лога на ДПП „Витоша“ и БФКА, телефони и електронна поща за контакти. 

 Основни правила за безопасност при катерене. Препоръка за каска. 

 Основни правила и ограничения за престой в района на обекта и масивите за катерене. 

 Схема с основните сектори. 

 Телефон за контакт с ПСС. 
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Приложение 7: Режим и норми на катерачните обекти в ПП “Витоша”. 

 

№ РАЙОН/ Местоположение Брой Режими, норми, условия 

по ОБЕКТ Дял на ПУ Зона марш- Период за Макс. Макс. Достъп Ограничения 

ред  Витоша   рути катерене бр.хора

/ден 

бр.дни/м

есец 

  

 II.1 Обекти за алпийско, 

традиционно и спортно катерене 

         

 

Резньовете 
Източен  А1  

Целогодишно Х Х 

Отклонение от 

пътеката 

между х. Алеко 

и х. Купена 

Биосферен резерват 

„Бистришко бранище“ 

1. В резервата се забраняват 

всякакви дейности, с 

изключение на: 1. тяхната 

охрана; 2. посещения с научна 

цел; 3. преминаването на хора 

по маркирани пътеки, 

включително с образователна 

цел; 4. събиране на семенен 

материал, диви растения и 

животни с научна цел или за 

възстановяването им на други 

места в количества, начини и 

време, изключващи нарушения 

в екосистемите; 

Целогодишно Х Х 

 II. 2 Обекти за спортно и 

традиционно катерене 

         

 

Комините 
Северен  А2  целогодишно 

неогран

ичено 

неограни

чено 

Пътека от 

междинна 

лифтена 

станция на Бай 

Кръстьо 

няма 
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№ РАЙОН/ Местоположение Брой Режими, норми, условия 

по ОБЕКТ Дял на ПУ Зона марш- Период за Макс. Макс. Достъп Ограничения 

ред  Витоша   рути катерене бр.хора

/ден 

бр.дни/м

есец 

  

 

Дивите скали 
Северен  А2  целогодишно 

неогран

ичено 

неограни

чено 

Пътека от 

междинна 

лифтена 

станция на Бай 

Кръстьо към 

Заслон Кикиш 

(2 варианта- 

горен и долен) 

няма 

 

Момина скала 
Северен  А2 ? целогодишно ? ? 

Пътека от кв. 

Бояна 

Попада в зона за 

сигурност около военен 

обект? 

 

Учебни скали х. Купена 
Източен  А2 10 

1 юни – 15 

октомври 
50 

неограни

чено 

Пътека от х. 

Купена 
няма 

 
II. 3 Боулдър зони 

         

 

Черни връх - Резньовете 
Източен  А2  

1 юни – 15 

октомври 
15 

неограни

чено 

Отклонение на 

пътеката от 

Горна станция 

лифт Романски 

за Черни връх в 

посока кулата 

на РВД 

няма 

 

Златните Мостове 

Северозап

аден 
 А2  

1 май- 30 

октомври 
15 

неограни

чено 
Асфалтов път  няма 
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№ РАЙОН/ Местоположение Брой Режими, норми, условия 

по ОБЕКТ Дял на ПУ Зона марш- Период за Макс. Макс. Достъп Ограничения 

ред  Витоша   рути катерене бр.хора

/ден 

бр.дни/м

есец 

  

 

Черната скала 
Северозап

аден 
 А2  

1 юни- 30 

октомври 
10 

неограни

чено 

По пътека 

покрай 

морените на 

Златните 

мостове 

Няколко обекта вероятно 

попадат във вододайната 

зона 

 

Бояна Северен  Б2  целогодишно 20 
неограни

чено 

Отклонение на 

алеята от кв. 

Бояна- кв. 

Драгалевци 

няма 

 

Сухи връх Северен  А2  
1 май- 30 

октомври 
10 

неограни

чено 

Отклонение от 

пътеката към 

Боянския 

водопад 

няма 

 
Мърчаево 

Северозап

аден 
 А2  

1 май- 30 

октомври 
 

неограни

чено 

По черен път 

от Владая 
няма 

 II. 4. Обекти за ледено, микст и 

спортно катерене 

         

 

Боянски водопад Северен  А2  
15 декември - 

15 март 
20 

неограни

чено 

Пътека от кв. 

Бояна към х. 

Момина скала 

няма 

 
II. 5. Обекти за работа с деца 

         

 

Хижа Средец 
Северен  А2 4 

1 май- 30 

октомври 
20 

неограни

чено 

Пътека от х. 

Средец 
няма 

 

 
    

1 юни – 30 

октомври 
10    

 


