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ʽ̸̨̨̛̛̛̛̯̖̯̻̬̹̖̦̖̜̦̭̯̪̖̬̌̏̔̌̔̌̚̚̚18.10–10.11.2013̐.̡̻̬̻̭̏̏̏̌̚
̨̨̨̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̦̬̌̔̐̏̚ζʽʿʽˁͲ03Ͳ97/24.10.2013

ʽ̸̨̛̛̛̯̖̯̻̬̹̖̦̯̖̖̜̦̭̯̦̌̏̔̌̚̚„ʶ̨̛̛̥̦̯̖“
ɉɪɢ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ 18.10.2013 – 10.11.2013
ɟɤɢɩ ɨɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɧɚ ȻɎɄȺ ɢɡɜɴɪɲɢ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɡɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɜ ɩɴɪɜɢɹ
ɟɬɚɩ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ȼɟɲɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧ ɰɹɥɨɫɬɟɧ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɦɚɫɢɜɢɬɟ ɫ ɧɚɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ɧɚ ɡɨɧɢɬɟ ɡɚ
ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ ɢ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɢɬɟ ɩɨɞ ɦɚɫɢɜɢɬɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɩɨ ɨɮɨɪɦɹɧɟ ɢ ɭɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɩɴɬɟɤɢɬɟ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ. ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɨɝɥɟɞɚ ɛɟɲɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ
ɝɪɭɛɨ ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɣ-ɨɩɚɫɧɢɬɟ ɫɤɚɥɧɢ ɛɥɨɤɨɜɟ ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɟɞɢɧ ɨɬ ɦɚɫɢɜɢɬɟ. Ɂɚ ɰɟɥɬɚ ɛɟɲɟ
ɫɴɡɞɚɞɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚ ɨɬɰɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɣɨɧɚ, ɡɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɡɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɬɟ ɢ ɤɚɬɟɪɚɱɢɬɟ. ɉɪɢ ɨɝɥɟɞɚ ɛɹɯɚ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢ 50 ɛɪɨɹ ɫɬɚɪɢ ɫɤɚɥɧɢ ɤɥɢɧɚ ɢ ɚɧɤɟɪɢ, ɤɚɬɨ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚ ɬɟɡɢ ɦɟɫɬɚ ɛɹɯɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɜɴɜ ɜɬɨɪɢ ɢ ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ ɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ, ɩɪɨɤɚɬɟɪɜɚɧɟ ɢ ɩɪɟɟɤɢɩɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɢɬɟ. Ȼɹɯɚ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ
8 ɧɨɜɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ (ɪɚɩɟɥɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ) ɢ ɞɭɛɥɢɪɚɧɢ 3. Ȼɟɲɟ ɨɱɟɪɬɚɧɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ
ɩɴɬɟɤɚ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɩɨ ɰɹɥɨɬɨ ɩɪɨɬɟɠɟɧɢɟ ɩɨɞ Ⱦɨɥɟɧ ɤɨɦɢɧ ɫɟɜɟɪɟɧ ɦɚɫɢɜ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ ɞɪɭɝɢɬɟ
ɩɴɬɟɤɢ ɡɚ ɩɨɞɯɨɞ. ɉɪɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɢ ɛɹɯɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɪɚɛɨɬɢ ɩɨ ɜɤɨɩɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɬɪɚɫɟɬɨ, ɢɡɜɚɠɞɚɧɟ ɢ ɩɪɟɦɟɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɫɤɚɥɧɢ ɛɥɨɤɨɜɟ, ɭɤɪɟɩɜɚɧɟ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɚ ɩɴɬɟɤɚɬɚ,
ɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟ ɧɚ ɧɢɫɤɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ, ɤɚɫɬɪɟɧɟ ɧɚ ɤɥɨɧɢ ɢ ɪɚɡɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɫɭɯɢ ɞɴɪɜɟɬɚ ɢ ɯɪɚɫɬɢ.
Ʉɚɬɨ ɧɟɪɚɡɞɟɥɧɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɴɬɟɤɚɬɚ ɫɟ ɨɮɨɪɦɢ ɢ ɟɞɧɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨɞ ɬɨɡɢ ɦɚɫɢɜ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨ ɧɚɞ ɤɨɹɬɨ ɛɹɯɚ ɩɪɟɟɤɢɩɢɪɚɧɢ 3 ɫɬɚɪɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɢ ɩɪɨɤɚɪɚɧ ɢ ɟɤɢɩɢɪɚɧ 1 ɧɨɜ.
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɜ ɬɚɡɢ ɱɚɫɬ ɧɚ ɦɚɫɢɜɚ (Ⱦɨɥɟɧ ɤɨɦɢɧ ɫɟɜɟɪɟɧ ɦɚɫɢɜ) ɛɟɲɟ ɨɮɨɪɦɟɧɚ ɢ
ɨɛɟɡɨɩɚɫɟɧɚ ɩɴɪɜɚɬɚ ɦɟɠɞɢɧɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚ. ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɤɚɥɢɬɟ ɛɹɯɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɨɜɢ
ɢɥɢ ɩɨɞɦɟɧɟɧɢ ɧɹɤɨɢ ɤɥɸɱɨɜɢ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɬɨɱɤɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ 9 ɧɨɜɢ ɦɟɠɞɢɧɧɢ ɥɟɩɟɧɢ
ɤɥɢɧɚ. Ɇɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɟɦɚɯɧɚɬɢ ɤɥɢɧɨɜɟ (ɚɧɤɟɪɢ ɢɥɢ ɫɤɚɥɧɢ ɤɥɢɧɨɜɟ) ɛɹɯɚ ɩɨɱɢɫɬɟɧɢ ɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚɥɢɱɟɧɢ.
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ɉɪɢ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨɬɨ ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɬɚɪɚɧɢɟɬɨ ɧɢ ɞɚ ɨɩɚɡɢɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ
ɞɴɪɜɟɬɚɬɚ ɩɨɞ ɦɚɫɢɜɚ ɧɹɤɨɢ ɨɬ ɬɹɯ ɩɨɫɬɪɚɞɚɯɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨ. ɋɥɟɞ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɢɦ ɳɟ
ɛɴɞɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ ɰɹɥɨɫɬɧɨ ɪɚɡɱɢɫɬɜɚɧɟ ɢ ɨɮɨɪɦɹɧɟ ɧɚ ɪɚɣɨɧɚ.

„Ƚɨɪɟɧ Ʉɨɦɢɧ“ – ɡɨɧɢ ɡɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ, ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ ɢ ɨɛɟɡɨɩɚɫɹɜɚɧɟ.
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„Ⱦɨɥɟɧ Ʉɨɦɢɧ“, ɸɠɧɨ ɤɪɢɥɨ, ɢɡɬɨɱɧɚ ɫɬɪɚɧɚ – ɡɨɧɚ ɡɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ, ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ ɢ ɨɛɟɡɨɩɚɫɹɜɚɧɟ
(ɬɨɜɚ ɟ ɟɞɧɚ ɨɬ ɡɨɧɢɬɟ ɫ ɧɚɣ-ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɫɥɟɞ ɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟɬɨ ɜ ɉɟɪɧɢɤ)
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„Ⱦɨɥɟɧ Ʉɨɦɢɧ“ ɸɠɧɨ ɤɪɢɥɨ, ɸɠɧɚ ɫɬɪɚɧɚ – ɬɚɡɢ ɱɚɫɬ ɨɬ ɦɚɫɢɜɚ ɫɟ ɧɭɠɞɚɟ ɨɬ ɰɹɥɨɫɬɧɨ
ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ, ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ ɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɟɤɢɩɢɪɚɧɟ ɢ ɩɪɟɟɤɢɩɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɦɚɪɲɪɭɬɢ, ɜ ɥɹɜɨ
ɨɬ ɬɭɪ „Ɋɴɛɚ – ɩɨ ɰɟɩɤɚɬɚ“. ȼ ɬɚɡɢ ɱɚɫɬ ɧɚ ɦɚɫɢɜɚ ɩɨ ɫɤɚɥɢɬɟ ɢɦɚ ɨɫɬɚɧɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɫɤɚɥɧɢ ɤɴɫɨɜɟ
ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɬ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɫɪɭɬɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟɬɨ, ɧɨ ɢ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨ
ɝɪɭɛɨ ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ.
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„Ⱦɨɥɟɧ Ʉɨɦɢɧ“ ɫɟɜɟɪɧɨ ɤɪɢɥɨ – ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ (ɪɚɩɟɥɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ)
ɡɚɛɟɥɟɠɤɚ – ɫɴɫ ɡɧɚɤ ɫɚ ɦɚɪɤɢɪɚɧɢ ɫɬɚɪɢɬɟ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ, ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɟ ɩɨɞɦɟɧɟɧ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɤɥɢɧɨɜɟɬɟ.
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ʽ̸̨̛̛̛̯̖̯̻̬̹̖̦̯̖̖̜̦̭̯̦̌̏̔̌̚̚„ʪ̡̛̛̛̯̖̭̣̏̌“
Ɋɚɛɨɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ȻɎɄȺ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ 18.10.2013 – 10.11.2013 ɢɡɜɴɪɲɢ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɬɚɪɚɬɚ ɩɴɬɟɤɚ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɫɤɚɥɧɢɹ ɦɚɫɢɜ. ɉɨ ɰɹɥɨɬɨ ɢ ɩɪɨɬɟɠɟɧɢɟ ɛɹɯɚ ɩɨɱɢɫɬɟɧɢ ɩɚɞɧɚɥɢ
ɞɴɪɜɟɬɚ ɢ ɤɥɨɧɢ, ɫɤɚɥɧɢ ɤɴɫɨɜɟ, ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɚ ɧɢɫɤɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ ɢ ɨɤɚɫɬɪɟɧɢ ɤɥɨɧɢ ɫ ɰɟɥ ɨɳɟ ɧɚ
ɬɨɡɢ ɟɬɚɩ ɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɨɛɥɟɤɱɟɧɢ ɜ ɞɨɫɬɴɩɚ ɫɢ ɞɨ ɨɛɟɤɬɚ. ɂɡɜɴɪɲɟɧ ɛɟɲɟ ɰɹɥɨɫɬɟɧ
ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɤɚɥɢɬɟ ɫ ɧɚɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ɧɚ ɨɩɚɫɧɢɬɟ ɫɤɚɥɧɢ ɛɥɨɤɨɜɟ. ɉɪɢ ɬɚɡɢ ɞɟɣɧɨɫɬ ɛɟɲɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ
ɝɪɭɛɨ ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɣ-ɨɩɚɫɧɢɬɟ ɨɬ ɬɹɯ ɫ ɰɟɥ ɨɛɟɡɨɩɚɫɹɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ. ȼɴɜ
ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɫɬɴɩɚ ɩɨɞ ɢ ɧɚɞ ɫɤɚɥɢɬɟ ɝɪɭɩɚɬɚ ɢɡɜɴɪɲɢ ɳɚɬɟɥɧɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɢɬɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨ ɩɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹ ɦɚɫɢɜ ɢ ɧɚɞ ɧɟɝɨ ɨɬ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɢ ɤɚɦɴɧɢ, ɧɢɫɤɚ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ ɢ ɩɚɞɧɚɥɢ ɫɭɯɢ ɞɴɪɜɟɬɚ ɢ ɤɥɨɧɢ. Ȼɹɯɚ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ 3 ɧɨɜɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ
(ɪɚɩɟɥɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ) ɢ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ 3 ɦɟɠɞɢɧɧɢ ɤɥɢɧɚ (1 ɥɟɩɟɧ ɢ 2 ɚɧɤɟɪɚ). ɇɚ
ɧɨɜɢɬɟ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ ɛɹɯɚ ɩɪɟɦɚɯɧɚɬɢ ɫɬɚɪɢɬɟ ɫɤɚɥɧɢ ɤɥɢɧɨɜɟ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɤɥɢɧɨɜɟ ɨɬ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɩɨ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹ ɦɚɫɢɜ, ɤɨɢɬɨ ɛɹɯɚ ɜ ɥɨɲɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ.
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„Ⱦɢɜɢɬɟ ɫɤɚɥɢ“ – ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢɬɟ ɧɨɜɢ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ (ɪɚɩɟɥɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ)
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„Ⱦɢɜɢɬɟ ɫɤɚɥɢ“ – ɡɨɧɢ ɡɚ ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ, ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɢ ɨɛɟɡɨɩɚɫɹɜɚɧɟ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ
„Ʉɨɦɢɧɢɬɟ“ ɦɚɫɢɜɚ ɟ ɦɚɥɤɨ ɩɨɫɟɳɚɜɚɧ, ɤɨɟɬɨ ɧɚɥɚɝɚ ɰɹɥɨɫɬɧɨ ɦɭ ɨɛɪɭɲɜɚɧɟ, ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɢ
ɨɛɟɡɨɩɚɫɹɜɚɧɟ.
10









ɈɉȿɊȺɌɂȼɇȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ
“ɈɄɈɅɇȺ ɋɊȿȾȺ 2007–2013 ɝ.”

ȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂ ɋɔɘɁ
ȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂ ɎɈɇȾ ɁȺ
ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɈ ɊȺɁȼɂɌɂȿ

Ɋɟɲɟɧɢɹ ɡɚ
ɩɨ-ɞɨɛɴɪ ɠɢɜɨɬ

Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɩɚɪɤ „ȼɢɬɨɲɚ”
Ƚɪ. ɋɨɮɢɹ, ɭɥ. „Ⱥɧɬɢɦ I” ʋ 17
ɬɟɥ: 02 9895377, ɮɚɤɫ: 02 9895377
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɚɞɪɟɫ: dppvitosha@iag.bg

ɉɪɨɟɤɬ ʋ DIR-5113326-4-98 “Ⱦɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɩɚɪɤ ȼɢɬɨɲɚ”
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ʋ DIR-5113326-C-010


Oɬɱɟɬ ɡɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɧɚ „Ȼɨɭɥɞɴɪ ɡɨɧɚ Ɇɴɪɱɚɟɜɨ“
ȼ ɩɟɪɢɨɞɚ 18.10.2013 – 10.11.2013 ɝ. ɛɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɩɨɞɪɨɛɟɧ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɤɚɪɢɟɪɢɬɟ
ɧɚɞ ɫ. Ɇɚɪɱɚɟɜɨ ɫ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɡɨɪɧɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɛɨɭɥɞɴɪ ɡɨɧɢɬɟ ɧɚɦɢɪɚɳɢ ɫɟ ɜ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɬɚ. ɋɥɟɞ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɹ ɨɝɥɟɞ ɫɟ ɨɮɨɪɦɢɯɚ ɬɪɢ ɡɨɧɢ ɧɚɦɢɪɚɳɢ ɫɟ ɜ ɤɚɪɢɟɪɢɬɟ ɢ ɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɚ ɛɥɢɡɨɫɬ ɞɨ ɬɹɯ. ȼ ɞɜɟ ɨɬ ɡɨɧɢɬɟ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɬ ɢ ɫɟɤɬɨɪɢ, ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɫ ɩɨ-ɝɨɥɹɦɚ
ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɧɚ ɫɤɚɥɢɬɟ ɢ ɫ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚ, ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɟɤɢɩɢɪɚɬ ɫ ɥɟɩɟɧɢ ɤɥɢɧɨɜɟ. ɋ ɧɚɣɝɨɥɹɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɛɨɭɥɞɴɪ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɤɨɥɨ ɬɪɟɬɚ ɤɚɪɢɟɪɚ. ɇɚ ɬɟɪɟɧɚ
ɨɤɨɥɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɤɚɪɢɟɪɚ ɟɞɧɨ ɛɟ ɜɴɡɬɚɧɨɜɟɧɚ ɩɴɬɟɤɚ ɞɨ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɱɚɫɬɢ ɧɚ ɫɤɚɥɢɬɟ (ɜɢɠ ɤɚɪɬɚ
“Ȼɨɭɥɞɴɪ ɫɟɤɬɨɪ ɤɚɪɢɟɪɚ 1”). Ɂɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɤɚɪɢɟɪɚ ɞɜɟ ɧɟ ɛɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɩɴɬɟɤɚ,
ɛɨɭɥɞɴɪɢɬɟ ɫɚ ɜ ɫɚɦɚɬɚ ɤɚɪɢɟɪɚ. ȼ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɤɚɪɢɟɪɚ ɬɪɢ ɫɟ ɨɮɨɪɦɢɯɚ ɞɜɟ ɩɴɬɟɤɢ, ɟɞɧɚɬɚ ɡɚ
ɛɨɭɥɞɴɪɢɬɟ ɧɚɞ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɜ ɝɨɪɢɫɬɚɬɚ ɱɚɫɬ ɢ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨ ɧɚɞ ɤɚɪɢɟɪɚɬɚ (ɜɢɠ ɤɚɪɬɚ
“Ȼɨɭɥɞɴɪ ɫɟɤɬɨɪ Ʉɚɪɢɟɪɚ 3”). ɇɚɞ ɡɚɫɥɨɧɱɟɬɨ, ɧɚɦɢɪɚɳɨ ɫɟ ɩɨɞ ɤɚɦɟɧɧɚɬɚ ɪɟɤɚ, ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ
ɫɟɤɬɨɪ, ɤɨɣɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɟɤɢɩɢɪɚ ɫ ɥɟɩɟɧɢ ɤɥɢɧɨɜɟ. ɉɪɢ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɹ ɨɝɥɟɞ ɛɹɯɚ ɧɚɛɟɥɹɡɚɧɢ 4
ɥɢɧɢɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɡɚ ɟɤɢɩɢɪɚɧɟ ɫ ɥɟɩɟɧɢ ɤɥɢɧɨɜɟ.
ɋɥɟɞ ɢɡɜɴɪɲɟɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɛɹɯɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɱɟɬɢɪɢ ɤɚɪɬɢ:
x

Ɉɛɡɨɪɧɚ ɤɚɪɬɚ – ɜɤɥɸɱɜɚɳɚ ɞɨɫɬɴɩɚ ɨɬ ȼɥɚɞɚɹ;

x

Ɉɛɡɨɪɧɚ ɤɚɪɬɚ – ɜɤɥɸɱɜɚɳɚ ɜɫɢɱɤɢ ɡɨɧɢ ɨɤɨɥɨ ɤɚɪɢɟɪɢɬɟ ɢ ɡɚɩɨɱɜɚɳɢɹ ɱɟɪɟɧ ɩɴɬ ɨɬ
ɩɨɱɢɜɧɚɬɚ ɛɚɡɚ ɧɚ ȻȺɇ;

x

Ȼɨɭɥɞɴɪ ɫɟɤɬɨɪ Ʉɚɪɢɟɪɚ 1 – ɜɤɥɸɱɜɚɳɚ ɛɨɭɥɞɴɪɢɬɟ ɜ ɤɚɪɢɟɪɚ 1 ɢ ɩɴɬɟɤɚɬɚ ɞɨ ɜɢɫɨɤɢɬɟ
ɫɤɚɥɢ ɧɚɞ ɞɹɫɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɤɚɪɢɟɪɚɬɚ;

x

Ȼɨɭɥɞɴɪ ɫɟɤɬɨɪ Ʉɚɪɢɟɪɚ 3 – ɜɤɥɸɱɜɚɳɚ ɛɨɭɥɞɴɪɢɬɟ ɜ ɝɨɪɫɤɚɬɚ ɱɚɫɬ ɢ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚɞ
ɤɚɪɢɟɪɚɬɚ.

Ʉɚɪɬɢɬɟ ɛɹɯɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫ GPS ɫɢɫɬɟɦɚ “Holuks” ɢ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɚ “Ocat”.
11
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ɋɤɚɥɧɢ ɤɥɢɧɨɜɟ ɩɪɟɦɚɯɧɚɬɢ ɨɬ „Ʉɨɦɢɧɢɬɟ“ ɢ „Ⱦɢɜɢɬɟ ɫɤɚɥɢ“ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɬ 18.10.2013 –
10.11.2013
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ʽ̸̵̨̨̛̛̛̛̛̯̖̯̬̦̥̯̖̬̣̪̖̬̌̌̔̏̌̌̌̌̔̌̚̚̚̚18.10–10.11.2013̐.̡̻̬̻̭̏̏̏̌̚
̨̨̨̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̦̬̌̔̐̏̚ζʽʿʽˁͲ03Ͳ97/24.10.2013


Ʌɟɩɟɧ ɤɥɢɧ MASTERFIX inox 12x100 mm
151
3
3
2
2
Ʉɥɢɧ FIXE INOX ɫ ɯɚɥɤɚ
344
2
5
1
1
1
Ʉɥɢɧ FIXE INOX
014Ⱥ
2 13
6
5
7
1
Ʌɟɩɢɥɨ ɡɚ ɤɥɢɧɨɜɟ 380 ɦɥ
584
0.25 1 0.25 0.25 0.25 1
ɉɥɚɧɤɚ FIXE-2 INOX D12mm
040D-12
1
ɋɜɪɟɞɥɨ ɮ14 HILTI
1
ɋɜɪɟɞɥɨ ɮ12 HILTI
2
1
1
ɋɜɪɟɞɥɨ ɮ8
1
Ʌɟɩɟɧ ɤɥɢɧ SUPERSTAR inox 10x80 mm
160
5
7
Ʌɟɩɟɧ ɤɥɢɧ SUPERSTAR inox 10x100 mm 119
3
Ʉɥɢɧ ɡɚ ɥɟɩɟɧɟ COLLINOX
P55
10


Ɉɛɳɨ

10-11-2013

09-11-2013

03-11-2013

02-11-2013

Ɋɟɮ.

27-10-2013

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

20-10-2013

Ʉɨɦɢɧɢɬɟ - ɭɩɨɬɪɟɛɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ

10
10
34
3
1
1
4
1
12
3
10 

Ʌɟɩɟɧ ɤɥɢɧ MASTERFIX inox 12x100 mm
151
Ʉɥɢɧ ɡɚ ɥɟɩɟɧɟ BAT`INOX
P5710
Ʉɥɢɧ FIXE INOX ɫ ɯɚɥɤɚ
344
Ⱥɧɤɟɪɟɧ ɛɨɥɬ ɫ ɩɥɚɧɤɚ 10 ɦɦ COEUR GO P32
Ⱥɧɤɟɪɟɧ ɛɨɥɬ ɫ ɩɥɚɧɤɚ 12ɦɦ COEUR GOU P33
Ʌɟɩɢɥɨ ɡɚ ɤɥɢɧɨɜɟ 380 ɦɥ
584
ɋɜɪɟɞɥɨ ɮ10 HILTI

2
1
4
1
1
1
1

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Ɉɛɳɨ

Ɋɟɮ.

19-10-2013

Ⱦɢɜɢɬɟ ɫɤɚɥɢ - ɭɩɨɬɪɟɛɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ

2
1
4
1
1
1
1 

18
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ʽ̸̵̸̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̯̖̯̪̣̯̖̦̯̖̦̬̬̥̦̬̻̦̻̬̹̖̦̯̌̌̌̌̔̏̌̏̌̌̚̚̚̚
̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̯̪̪̻̣̦̖̦̖̦̪̻̬̖̯̪̯̬̌̍̌̌̏̌̔̐̏̚
ζʽʿʽˁͲ03Ͳ97/24.10.2013
18.10.2013Ͳ10.11.2013̐.

ʰ̥̖,̛̪̬̖̥̖̚,̴̛̛̥̣̌́ ʪ̛̦ ʪ̛̦̖̦̏

ʽ̨̺̍
̛̦̖̦̔̏

ˈ̨̨̦̬̬̌

ʽ̨̺̍
̵̨̨̦̬̬̌

ˀ̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̦̯̖̬̖̦̪̪̻̣̦̖̦̖̦̖̜̦̭̯̯̪̻̬̖̯̪̦̬̌̍̌̌̌̔̏̌̌̔̐̏̚
ζʽʿʽˁͲ03Ͳ97/24.10.2013
8 10.00 ɥɜ.
80.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
336.00 ɥɜ.
ʿ̡̨̖̯ʿ̡̨̖̯̏˃̨̯̖̏
1
10.00
ɥɜ.
10.00
ɥɜ.
42.00
ɥɜ.
42.00 ɥɜ.
˃̖̬̖̣̏ʿ̡̨̖̯̏˃̨̯̖̏
2 10.00 ɥɜ.
20.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
84.00 ɥɜ.
ʪ̛̛̥̯̻̬ʱ̨̨̬̦̔̌̏ʻ̸̖̌̏
4 10.00 ɥɜ.
40.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
168.00 ɥɜ.
ʸ̛̥̣̀̔ʫ̨̛̥̣̏ʦ̖̦̖̏
4 10.00 ɥɜ.
40.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
168.00 ɥɜ.
ˁ̛̛̯̦̥̬̌ʰ̨̦̏̌̏ʮ̡̨̖̣́̏̚
1 10.00 ɥɜ.
10.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
42.00 ɥɜ.
ʶ̨̨̭̽ʰ̨̜̣̏̌̏ʸ̨̡̛̥̙̖̌̔̏
2 10.00 ɥɜ.
20.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
84.00 ɥɜ.
ˇ̡̛̬̖̯ʫ̨̥̖̣̏ˇ̨̖̜̱̣̏̚
3 10.00 ɥɜ.
30.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
126.00 ɥɜ.
ʶ̯̌́ʻ̡̨̛̣̖̌̏̌ʶ̨̣̖̏̌
3 10.00 ɥɜ.
30.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
126.00 ɥɜ.
˔̡̨̦ʺ̨̛̬̦̌̏ʻ̡̨̨̛̣̏
4 10.00 ɥɜ.
40.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
168.00 ɥɜ.
˃̛̥̱̬ʦ̛̣̖̬̖̌̏ʶ̨̨̭̯̏
3
10.00
ɥɜ.
30.00
ɥɜ.
42.00
ɥɜ.
126.00
ɥɜ.
˃̨̨̬̔ʻ̡̨̨̛̣̏ʻ̡̨̨̛̣̏
20.00 ɥɜ. 42.00 ɥɜ.
84.00 ɥɜ.
ʺ̛̬̦̌̌̌ʦ̨̛̖̭̖̣̦̏̌˃̛̖̬̖̏̚ 2 10.00 ɥɜ.
ʽ̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̯̦̥̯̖̬̣̬̯̦̖̦̬̯̻̬̻̭̪̻̣̦̖̦̖̦̪̻̬̍̌̍̌̌̌̌̌̍̏̌̌̌̏̏̏̌̌̏̚̚̚
̨̨̨̨̖̯̪̯̬̌̔̐̏ζʽʿʽˁͲ03Ͳ97/24.10.2013
60.00 ɥɜ.
ʺ̡̨̛̣ʦ̡̨̖̦̏ʦ̡̨̖̦̏
500.00 ɥɜ.
˃̨̨̬̔ʰ̨̦̏̌̏ʿ̖̦̖̔̏
370.00̣̏.
2114.00̣̏.

ʿ̵̨̛̛̻̯̦̬̌̔̚,̨̨̺̍480km̵8̣/100km=38,4̵̣2,59̣̏./̣=99,46̣̏.
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Втори междинен доклад за изпълнение на дейностите
от етап ІІ по договор № ОПОС – 03-97/24.10.2013
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Отчет за извършените дейности за периода 10.11.2013 – 15.07.2014 г. в изпълнение
на договор № ОПОС – 03-97/24.10.2013
Работата по втория етап от проекта протече при сравнително неблагоприятни условия. Дъждовната пролет и
начало на лятото създадоха някои затруднения при изпълнение на предвидените дейности. Честите и интензивни
валежи придружени от гръмотевична активност, разкаляния терен и нестабилни скални блокове повишиха
рисковете за работния екип.

Отчет за извършените дейности на Комините – втори етап
от проект № ОПОС – 03-97/24.10.2013
Oчакваните резултати по изпълнението на Етап II бяха!
За обект Комините:
Да обруши картираните през Етап I опасни камъни и лабилни скални блокове в района на
четирите подмасива
Да монтира минимум 10 рапелни установки.
Да преекипира минимум 5 популярни маршрута за катерене, чрез подмяна на старите
клинове и заличаване на следите от тях.
Да подравни и дооформи 4 полащадки под туровете, подобри и укрепи подхода до тях, както
следва:
Площадка под Долен комин южен масив – 3 бр.
Площадка под Долен комин северен масив – 1 бр.
В границите на обекта да монтира информационни табели (2 бр. ), указателни табели (мин. 3
бр.), предупредителни табели (мин. 5 бр.)
Извършени дейности
Бяха обрушени картираните през Етап I зони (виж приложените снимки)
Монтирани бяха 11 рапелни установки.
Бяха преекипирани и екипирани 6 катерачни маршрута.
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Изградени и оформени бяха следните площадки:
Долен комин южен масив – 3 бр.
Долен комин северен масив – 4 бр.
Долен комин северен масив - 2 бр (междинни площадки)
В границите на обекта бяха монтирани:
информационни табели (2 бр. )
указателни табели (3 бр.)
предупредителни табели (6 бр.)
В района на четирите подмасива на Комините беше извършено обрушване на картираните през Етап I опасни
камъни и лабилни скални блокове, в района на четирите подмасива и почистване на заложените след огледа
по време на първия етап сектори. Извършеното обрушване обхвана около 3000 кв. м от площта на скалите.
Приблизителния обем на отстранената скална маса - пръст и камъни - оценяваме на 13 м3. Специално внимание
беше обърнато на крайния североизточен сектор на Долния комин – Северно крило. Още в първите дни на
работа установихме, че този сектор има много добър потенциал за развитие.
По време на обрушването на набелязаните сектори констатирахме наличие на нестабилни камъни и дори
големи скални блокове на маршрути от предишни наши проекти, по които активно се катери.
Там, където това беше възможно в момента, пристъпвахме незабавно към обрушване и почистване. Това не
винаги беше лесно и безопасно поради активния катерачен сезон. Въпреки това бяха отстранени общо около 2 м3
скална маса. След обрушване на останалите сектори работата ни беше концентрирана към цялостно устройство
и екипиране на Северно крило на Долен комин от североизток. Тук бяха монтирани 11 (единадесет) рапелни
установки и две допълнителни осигурителни точки: по една на върха и в основата на скалите. В този сектор
почистихме фино от лишеи, мъхове, храсти, треви, натрупана пръст и дребни камъни шест маршрута с дължина
от 30 до 50 метра. Същите бяха екипирани с лепени клинове и по тях вече активно се катери. За оборудване на
маршрутите бяха употребени 115 (сто и петнадесет) лепени клина и 6 (шест) опаковки лепило, както и един
анкерен болт с планка. В тази част на скалите извадихме 12 (дванадесет) стари скални клина – всички в много
лошо състояние.
По време на този етап извършихме почистване и оформяне на пътеките в целия масив на Комините. Така
оформените пътеки свързват изградените от нас нови площадки под маршрутите. Бяха почистени, оформени и
укрепени около 250 м пътеки за достъп.
Под Горен комин изградихме 3 площадки. Под Долен комин от юг - 3 площадки, Долен комин Северно крило
- 4 площадки и 3 междинни по маршрутите на същия масив.
В района на Комините след съгласуване монтирахме следните табели:
• Една информационна табела, включваща цялостната ситуация на обектите включително Дивите скали,
поставена вдясно от пътеката над местността Бай Кръстьо.
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•
•
•
•

Информационна табела с данни за спортните маршрути на Комините, монтирана на площадката на
стария заслон срещу Долен комин южно крило.
Предупредителна табела за навлизане в лавиноопасна долина -на пътеката за Комините преди
навлизане към коритото на реката (до голямата скала, монтаж на дърво).
Предупредителни табели за риск от падащи камъни: 5 броя под Горен и Долен комин – монтаж на
дървета.
Указателни табели - 3 броя: една табела, монтирана на дърво на разклона Комините – Дивите скали;
2 броя, монтирани двустранно на стълб от маркировката х. Алеко – х. Тинтява, за маркиране на
отклонението от Платото.

Зони на обрушване

предвидени за обрушване
извършено обрушване
допълнително обрушени стари маршрути
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извършено обрушване
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предвидени за обрушване
извършено обрушване
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предвидени за обрушване
извършено обрушване
допълнително обрушени стари маршрути
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предвидени за обрушване
извършено обрушване
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предвидени за обрушване
извършено обрушване
допълнително обрушени стари маршрути

извършено обрушване
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Изградени и оформени площадки в района Долен комин северно крило

10







 

 

   
         
                     !  "# $

  




 !"#$%
'(*+(,-.0"1(2

%&(*+%,-.0&%&13(-0.&*4 %516.$
.3 (4"#56839!2":;<=>?
28@ABCDCEF??54%GH@ABCDCEF??
 MRT
 3UT
8G2.(!!%+.H@JKKLMNOPQR

S

.(G2=V;W*E>>FFBX*Y*CDZ[!(H2"'(6H2([\"1(6'.%18!"!%'.".(+!'%.G"2( %<
(](1(.=V;W*E>>FFBX*^*A>A

Катерачни маршрути в района на Комините

преекипирани/екипирани маршрути
пътека за достъп
подготвени за преекипирани/екипиране маршрути
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Oчакваните резултати по изпълнението на Етап II за обект „Дивите скали“:
Да разчисти и оформи старата пътека за подхода до обекта
Да обруши картираните през Етап I опасни камъни и скални скални блокове в района на
всички подмасиви.
Да монтира табели (мин. 3 бр.), предупредителни (мин. 2 бр.)

Извършени дейности
Изграден беше нов участък от пътеката с дължина около 150 м.
Укрепен и подревнен участък през сипеи - общо около 40 м.
Премахнати бяха 7 паднали дървета.
По цялата дължина беше извършено вкопаване на пътеката, почистване на разстителност,
камъни и надвиснали клони.
Беше извършено обрушване на картираните през Етап I зони.
Бяха монтирани:
указателни табели - 3 бр.
предупредителни табели - 2 бр.
На Дивите скали екипът на БФКА продължи обрушването, започнато още при огледа през първия етап на
проекта. Тук бяха премахнати най-опасните скални блокове и камъни на всички масиви - на площ около 1000
м2 , с отстраняване на около 5 м3 скална маса и пръст. Като се има предвид цялостното състояние на скалите
обрушването и обезопасяването на масива ще продължи и при екипирането през третия етап.
В рамките на проекта беше разчистена и оформена пътеката за достъп. За целта изградихме нов участък, (около
150 м) свързващ старата пътека с тази за Комините. По цялото трасе бяха отстранени храсти, паднали клони,
дървета и камъни. Пътеката беше оформена като окастрихме надвисналите клони, а по сипеите подредихме
камъни. По цялото протежение бяха премахнати камъни и паднали клони Отстранени бяха и 7 паднали дървета
които преграждаха пътеката. Предвид това, че тази пътека води само до катерачен обект тя беше оформена
внимателно с възможно най-малка намеса в околната среда.
По този маршрут за достъп поставихме следните табели:
• Указателни табели 3 броя: 2 броя монтирани на дървета и 1 брой монтаж на стълб от стара маркировка,
преместен и монтиран на ново място.
• Предупредителна табела за навлизане в лавиноопасна долина.
• Предупредителна табела за опасност от падащи камъни.
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предвидени за обрушване
извършено обрушване
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Oтчет за извършените дейности на “Боулдър зона Мърчаево”
Oчакваните резултати по изпълнението на Етап II за обект „Боулдър зона Мърчаево“
Да почисти и маркира подхода до основните зони с концентрация на боулдър обекти.
Да извърши оглед и премахне най-опасните лабилни камъни на всички подмасиви.
Да монтира информационна табела за обекта (1бр.)

Извършени дейности
Бяха почистени, оформени и маркирани пътеките към боулдър обектите.
Бяха премахнати опасните лабилни камъни.
Бяха премахнати камъни и разстителност под боулдърите и формени площадки.
Бяха монтирани:
информационна табела за обекта - 1 бр
В периода от 11.11.2013 до 15.07.2014 г. в боулдър зона „Кариерите” над село. Марчаево екип на БФКА
извърши дейностите заложени във втори етап на проекта. Бяха почистени и маркирани основните подходи до
боулдър зоните с по-голяма концентрация на маршрути. Отстранихме лабилни камъни и прокарахме нови
боулдър маршрути основно в две от зоните на кариера 3. Извършихме значителна работа по отстраняване на
растителност, сухи дървета, скални блокове и неравности на терена под разработените обекти, както и под скални
блокове, на които предстои да се направят нови маршрути. Извършихме подравняване на вече почистените
площадки, като това беше извършено с насипване на пръсти и подреждане на камъни или с поставяне на сухи
клони.
Уточнихме местата за указателни табели за основните боулдър зони, който предстои да бъдат монтирани в
III етап за сметка на изпълнителите. Поставянето им ще подобри значително маркировката за достъп. Размера
на тези табели ще бъде различен (по-малък) от използваните в парка табели с цел по-малка намеса в околната
среда.
Монтирано бе информационно табло с табела в района на паркинга на боулдър зона на Кариера 3.
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Списък с разработените маршрути в боулдър зоните:
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Проект: “Оформяне и маркиране на терен на маршрути за алпинизъм
и скално катерене”, по проект DIR - 5113326-4-98
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк Вотоша” Експертна геоложка оценка за състоянието на двата катерачни обекта
“Комините” и “Дивите скали”

изготвил: Доц. Димо Димов
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Геоложка характеристика
на района на катерачни обекти „ Комините“ и „Дивите скали“
по договор № ОПОС – 03-97/24.10.2013
1.Въведение
В края на 2013 г. ми бе възложено по проект: „ Оформяне и маркиране на терен на маршрути за алпинизъм и
скално катерене”, по проект номер DIR- 5113326-4-98 „Дейности по устойчиво направление на Природен парк
Витоша”, да направя геоложка оценка за състоянието на двата катерачни обекта „Комините“ и “Дивите скали“.
През пролетта на 2014г. измерих ориентировката на няколкостотин пукнатини в 6 пункта от двата обекта,
както и оценка на геоложкия риск на опасните участъци в тях. Направена е кратка геоложка характеристика
на района, включваща описание на скалите , крехките деформации в тях и промените, настъпили след
земетресението през 2012 г. Резултатите от измерванията на пукнатините са представени като роза-диаграми и
статистически обработени контурни диаграми, с помощта на стереографка проекция върху долна полусфера.
Интерпретацията на събраните структурни данни позволи да се отделят домени с различна ориентировка и
морфология на пукнатините , както и отделянето на потенциално опасните от тях в близко бъдеще.
2.Геоложка характеристика
Територията на България попада в южния континентален ръб на Евразия и е част от големия Алпохималаѝски ороген, възникнал при колизията(сблъскването) между Евроазиѝската и Арабо-африканската
големи литосферни плочи. Тя заема части от северния клон на Алпо-хималаѝския ороген и неговото предземие
(форланд) – Мизиѝската платформа. В геоложко отношение територията на България е поделена на няколко
първоразрядни тектонски единици, част от системата на т.нар. Балканиди. Районът на Витоша и нейните
околности попадат в западната част на Средногорската тектонска зона, принадлежаща към междинните
зони на Балканидите, разположена между Старопланинската зона от север и Родопската зона от юг. Тя се
характеризира с широко разпространение на горнокредни вулканогенноседиментни последователности и
плутонични тела. Тези скали преобладават в Западносредногорската вулканогенно-интрузивна единица, като
магмените скали тук са представени от базични – до среднобазични вариетети във вулкански и субвулкански
фациес, както и неголеми плутонични тела (Витошки плутон).
Витошкият палеовулкан (Витошка централно-магматична структура – Желев,1982,1983,1988) е найголямата и ясно очертана вулканска структура в Западното Средногорие. В строежа на палеовулкана, частично
маскиран от терциерни и по-млади седименти, могат да се разпознаят фрагменти от акумулативна постройка и
централно интрузивно тяло (Витошки плутон), внедрено във вътрешните му части.
В района на Комините и Дивите скали се разкриват предимно лавобрекчи и лави, изграждащи масивни
потоци с дебелина от 10-20 до 80-100 м. По минерален и химичен състав те са амфибол-пироксенови и
пироксенови андезито-базалти с калциево-алкален химизъм. Това са много плътни и здрави вулкански скали,
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интензивно деформирани крехко, процепени от няколко групи различно ориентирани в пространството
пукнатини. Витошкият плутон, разположен в непосредствена близост южно от изследвания район, е средно
по размер интрузивно тяло с разкрита площ около 120 квадратни километра, внедрено в централните части
на палеовулкана. Изграден е основно от монцонити и в подчинено количество габра. По характер и начин
на формиране монцонитите много приличат на гранитите, но се различават слабо по минерален състав и
химизъм. Монцонитите, габрата, лавите и лавобрекчите са продукт на едно и също магмено огнище, но се
рачзличават по условията си на образуване.
Лавите и лавобрекчите са типични вулкански до субвулкански скали, изляти на земната повърхност или на
много плитки нива. За разлика от тях монцонитите и габрата са скали изстивали продължително, на голяма
дълбочина и са напълно изкристализирали.
Лавобрекчите са резултат от бързото охлаждане на лавовия поток, който се излива на повърхността. По
горната повърхност на потока се образува твърда и крехка кора. Тя се разрушава на малки късове, които бързо
потъват гравитачно надолу в течната и гореща лава. По този начин се образува скала, изградена от късове лава,
споени от същата лава. Характерна особеност на тези андезито-базалтови потоци за този район е наличието на
„гнезда“ с размери до 20 см в диаметър от тревистозеления минерал Епидот (Сн.1 и 2).

снимка 1

снимка 2
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Около тези гнезда се наблюдава светъл ореол от настъпилата по-късно хидротермална промяна на вместващата
ги лава (Сн.2). Те са формирани след втвърдяването.
3. Характеристика на групата пукнатини на обект „Комините“ и обект „Дивите скали“ (Усоето)
Проведените наблюдения и измервания върху структурните особености на пукнатините в скалите на
обект „Комините“ и обект „Дивите скали“ позволиха да се направи оценка на тяхното разпространение,
гъстота, степен на притиснатост и най-вече на тяхната ориентировка в пространството. Измерванията на
ориентировката на пукнатинната система се извършва в отделни пунктове, като всеки от тях има площ от
няколко десетки квадратни метра. Статистическата обработка на пукнатините бе извършена с програма
„Геостат“, като са направени два типа диаграми – „роза“ и „плътностни диаграми с с изолинии“. Роза
диаграмите ни дават ориентировката на отделните групи пукнатини и кои от тях преобладават в изследвания
обект. Плътностните диаграми с изолинии от друга страна използваме за да определим наклона на
пукнатинните плоскости, изграждащи отделените групи пукнатини. Наблюденията са извършени в три обекта:
(Горен Комин, Долен Комин и Дивите скали).
2.1 Обект Горен Комин
В масива на Горния Комин наблюденията са направени в два домена: Горен Комин - горна част и Горен
комин – в основата.
2.1.1 Горен Комин – връхна част (Сн. 3)
Координати N 420 36’07.2‘‘
Е 0230 17’18.4‘‘

снимка 3
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Върху площ от няколко десетки квадратни метра са измерени 131 бр. Пукнатинни плоскости. Анализът на
диаграмите показва наличието на три групи пукнатини:
D1

D2

Фиг. 1
- първата и най-добре представена от тях е с посока (азимут) от 0-300 - 180-2100 (север-североизток – югюгозапад). За удобство в структурната геология азимутът на пукнатинните плоскости се означава като посока,
като се използват стойностите от 0 до 1800 . Максималният брой пукнатини е с азимут 250 а средният за
групата е в 300 интервал. (Фиг. 1-D2)
Наклоните на пукнатините в тази група са около 700 към югоизток и в интервала 30-600 към северозапад.
Гъстотата им е от две до три на линеен метър. Те са леко отворени с неравни повърхнини и са праволинейни.
- втората група пукнатини са с ориентировка изток-североизток - запад-югозапад и наклони от 20 до 600
главно към юг. Те са гладки притиснати пукнатини на срязване с гъстота до три на линеен метър.
- третата група пукнатини са с ориентировка 150-1600 , потъващи към югозапад със среден наклон около
350 . Те са редки, притиснати, на срязване с минимални придвижвания по тях, маркирани от наличието на
хлоритови корички. Част от тях са отворени и са с неравни повърхнини. Най вероятно те са отворени по-късно
в екстензионен етап от еволюцията на вулканитите. Тези пукнатини съвпадат с ориентировката на първичните
пукнатини, паралелни на ограниченията (горна и долна повърхност) на лавовия поток.
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2.1.2 Горен Комин – долна част (основа) (Сн.4)
Координати N 420 36’05.7‘‘
Е 0230 17’19.5‘‘

снимка 4
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Измерените и статистически обработени пукнатини са 220 бр., събрани в основата на югоизточната и южната
страни на Комина. Както е видно от диаграмата (Фиг.2) най-добре представената група пукнатини, подобно
на връхната част е тази в интервала 0-200 (север-североизток – юг-югозапад), като средната посока е 130 .
Наклонът е главно е около 70-750 към изток-югоизток и по-рядко към запад-северозапад (около 600).
D1

D2

Фиг. 2
Роза диаграмата на пукнатините от основата на Горния Комин е плътна, информативна и еднозначна,
в която главните направления на пукнатините съвпадат с ориентировката на тези от горната част,
което е съвсем естествено и логично. Прави впечатление слабата ротация на около 100 обратно
на часовниковата стрелка (т.е. към север и запад) на тази основна група в сравнение с посоките от
горната част на комина. Най-вероятната причина за това е отварянето на пукнатините в горната
част, която е и по-нестабилна в резултат на земетресението от 2012 г. Доста по-слабо са проявени
групите с ориентировка 1650 (северозапад-югоизток) наклонени към североизток и 650 (североизтокюгозапад), с наклони основно към югоизток. Пукнатините от този домен са плътни, притиснати,
почти гладки, като тези от третата група оформят и югоизточната страна на Горния Комин.
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.2.1 Долен Комин – връхна част (Сн.5 )
Координати N 420 36’07.3‘‘
Е 0230 17’22.4‘‘

снимка 5
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Брой измервания – 151 бр.
Изграден е от цял лавов поток с дебелина около 40 м. Скалата е андезитобазалтова лавобрекча с обилна лавова
спойка и размери на късовете от 1 до 8 см. с ядки от епидот до 15 см в диаметър.
D1

D2

Фиг. 3
- Основната група пукнатини и тук е с посока от 10 до 200 с наклони от 50 до 600 потъващи към северозапад и
югоизток. Пукнатините от тази група са отворени с груби, неравни повърхнини
- втората по проява и значение група (110-1200) северозапад-югоизток са пукнатини на срязване, гладки,
плътни, силно притиснати с гъстота от 3 до 5 на линеен метър. Наклоните им са стръмни (70-800) към
североизток.
- третата група (45-550) – североизток-югозападни пукнатини плоскости са със сравнително стръмни наклони
(60-700) потъващи към северозапад и по-рядко към югоизток. Те са гладки, притиснати, с честота 2 броя на
линеен метър
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2.2.2 Долен Комин – основа (Сн.6)
Координати N 420 36’05.7‘‘
Е 0230 17’22.0‘‘

снимка 6
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Брой измервания – 138 бр.
В геоложко отношение скалата е аналогична на описаната от връхната част на Долния Комин. Лавобрекчата
съдържа голямо количество тревисто зелени гнезда от епидот, притежаващи светъл ореол от 3 до 5 см.
D1

D2

Фиг. 4
Анализът на диаграмите (Фиг.4) показва плътно съвпадение в максимумите на ориентировките на двете главни
групи пукнатини от горната и долна част на този обект. Тук липсва само североизток- югозападната група.
- Най-добре представената група пукнатини плоскости се очертава в интервала 0-300 север-североизток с
максимални стойности около 200 . Наклоните им са стръмни към югоизток (750) и по-полегати от 15 до 650
към северозапад. По морфология са тесни, затворени с гладки повърхнини, като само в единични случаи са
отворени с неравни плоскости. Честота им в напречен разрез варира от 1 до 5 броя на линеен метър.
- Втората по представителност група пукнатини е развита в интервала 110-1300 (югоизток-северозапад) –
Фиг.4 и потъват стръмно към североизток и към югозапад под ъгли от 70 до 890 .
В основата на Долния Комин, непосредствено под стената на големия винкел се разполага дебела над 10 м
крехка зона на срязване, причинила интензивно напукване на скалата (Сн.7, 8, 9) довела до т. нар. катаклаза на
вулканитите.
Те са напукани по многобройни микропукнатини, който или се наблюдават с просто око или се проявяват
само при удар с чук. Тази тектонски отслабена и особено опасна зона е резултат от едновременната проява
на два типа гъсто разположени пукнатини плоскости. Едната от тях е по-гъста (15-20 на линеен метър), с
по-малък наклон (около 300 към северозапад) и е с азимут около 300 . Другата група е с по-голям наклон
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снимка 7

също към запад-северозапад и с посока 10-150. По
някои от тези пукнатини се наблюдават стриации
(набраздявания) и критерии, показващи дясно
отсядане с възседна компонента. Именно тези
факти правят тази зона изключително опасна, тъй
като придвижването по пукнатините плоскости
на срязване е към североизток (700), т.е. към
долината, надолу по склона. Това създава условия
за възникване на срутища в особено опасни размери
като се има предвид огромната масивна скална маса
разположена непосредствено над зоната на срязване.

снимка 8
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снимка 9
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2. Обект „Дивите скали“ (Сн. 10)
Координати N 420 36’22.3‘‘
Е 0230 17’27.6‘‘

снимка 10
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Брой измервания – 148
Обект „Дивите скали“ е разположен на около 500 м северно от Комините в същата долина. В геоложки
аспект скалите, които го изграждат са андезитобазалтови лавобрекчи с аналогична възраст и литоложки
особености.
Анализът на диаграмите (Фиг. 5) показва наличието на 4 групи пукнатини с различна ориентировка и
особености
D1

D2

Фиг. 5
- Най-добре представената група е с посока около 1050 (изток-югоизток – запад-северозапад) с плоскости
потъващи основно към североизток. Тези пукнатини са отворени със значително „отзяване“ (Сн. 10, 11).
По генезис са на срязване с много гладки повърхнини. Обект „Дивите скали“ на практика е изграден от
подредени като плочки за домино пластиновидни фрагменти от скали, ограничени от пукнатините плоскости
на тази група. Тези пукнатини определят и наклона на релефа и са потенциално най-опасните за този домен
(Сн.12). Дори при сравнително слаби земетресения с магнитуд 3-4 по скалата на Рихтер или от сезонните
температурни колебания е напълно възможно да се активират срутвания на отделните плочи по плоскостите
на пукнатините от тази група. Техният наклон и голямата тежест на пластините са реална предпоставка
за разрушаването на целия обект или на части от него. В някои от по-големите и отворени пукнатини се
наблюдават заклинени блокове от разрушени скали (Сн.13), които допълнително отслабват здравината на
масива.
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снимка 11
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снимка 12

снимка 13

Останалите 3 групи (Фиг. 5, D2) са слабо проявени, но също вземат участие в общата тектонска картина,
спомагащи нарушаването на якостта на лавобрекчите.
- Втората група е 15-200 , потъваща към изток-югоизток с наклони между 60 и 700 са тесни, притиснати с
гладки стени.
- Третата група притежава североизток-югозападна ориентировка със стръмни наклони към северозапад.
- Последната отделена група има северозапад-югоизточна посока (1600) стръмни наклони към запад-югозапад
и гъстота 2 до 3 на линеен метър (Фиг. 5).
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3. Заключение, изводи и препоръки
В резултат на внимателен анализ на всички измервания и факти могат да се направят следните изводи:
- състоянието на двата катерачни обекта не е добро. Най-безопасен за катерачите в настоящият момент
е т.нар. Горен Комин. В горната му южна част, обаче все още се наблюдават големи блокове в нестабилно
състояние (Сн.14, 15).

снимка 14

снимка 15
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Подобно на обект „Дивите скали“ и тук се наблюдава т.нар. „домино ефект“ и съществува опасност от
отлепване на големи плочи от вулканити по пукнатини (Сн.16).

снимка 16
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- По-лоша е картината в основата на Долния Комин, където преминава описаната по-горе крехка зона
на срязване, по която движението е насочено надолу към руслото на реката. Тя се маркира от много дебело
катаклазирано ниво, изградено от интензивно напукани и раздробени скали. При активиране на тази силно
отслабена зона е възможно срутване на вулканитите, разположени над нея, по тектонски причини (посилни земетресения). В западната горна част на южната стена на Долния комин се наблюдава тесен ръб от
нестабилни блокове (Сн. 17, 18)

снимка 17

снимка 18
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В ляво от тур „Триъгълника“ и „Камината“
се наблюдава огромен надвиснал блок от
вулканити с обем около 12м3 (Сн. 19).

- Най-деликатно е положението с обект
„Дивите скали“. Там съществува голяма
опасност от т.нар. в структурната геология
“домино ефект“, който при едно следващо
по-силно земетресение, може да причини
отлепване и свличане на големи пластини
от вулканити в долината.
- Въпреки периодичното прочистване
на тези обекти след 2012 г., от екип от
алпинисти и огромната по обем работа
снимка 19
свършена от тях, скалите ще продължат
да се разрушават бавно под въздействието на водата, леда и сезонните температурни колебания. Най голяма
опасност представляват земетресенията, тъй като при тяхната проява освободената сеизмична енергия създава
условия за формиране на срутища от големи, нестабилни скални маси.
- Необходимо е, да се извършва подробен ежемесечен или ежеседмичен контрол, за състоянието на обектите,
от специалисти, добре обучени и запознати с проблема. Освен това тези обекти се нуждаят от редовно
прочистване от опасните и надвиснали блокове, от скали, около и по самите маршрути за катерене. Катерачите
и туристите, преминаващи по пътеката под двата Комина, трябва да бъдат много добре информирани за
опасностите от падащи камъни. Не трябва да има хора под туровете и стените, а преминаването по пътеката
трябва да става с повишено внимание.
- Препоръчително е да се поставят временни, прецизни маркери в по-големите и най-използвани цепки, които
да се проверяват всяка пролет. Целта е да се следи скоростта на разширяването им всяка година или след
сеизмични прояви.
- За осигуряване безопасността на туристите и в съответствие с европейските правила и норми за
ограничаване на долинната ерозия е необходимо да се измести туристическата пътека по южния склон на
долината.
- Всеки, който посещава или преминава през тези обекти трябва да е отлично запознат с проблема. Той не
може да се реши със забрана по очевидни причини. Лично аз не препоръчвам катерене по обект “Дивите
скали“, тъй като считам, че в геоложко и геоморфоложко отношение ситуацията там никак не е безопасна. И
накрая, на всички ни е ясно, че в дивата природа никой не може да предвиди кога ще има земетресения, нито
може да спре процесите на ерозия и разрушаване на скалите.

изготвил: Доц. Димо Димов
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Относно оценката на геоложкия риск съм длъжен да направя някои пояснения, а именно:
- тя е направена на базата на сегашното състояние на трите обекта;
- получих подробна информация на място и от снимки, направени по време на обрушване на
обектите от група катерачи от София;
- по време и след земетресението в Перник от 2012 г. са паднали големи скални блокове от
различни критични зони и от трите обекта (връхните части на двата Комина и Дивите скали), като за
последните информацията е доста оскъдна тъй като те са посещавани сравнително рядко;
- последствията от бъдещи земетресения не могат да се предвидят напълно достоверно, но
повече от очевидно е , че това е основната причина за бързото разрушаване на катерачните обекти.
В такива случаи всичко зависи от магнитуда, количеството освободена сеизмична енергия и не
на последно място от продължителността (времето на действие) на земетресенията. При едно посилно земетресение с магнитуд над 5 ще настъпи осезама промяна в сегашното състояние и на трите
обекта. Малка е вероятността това да се случи по време на катерене, но тя не може да бъде изключна
напълно.
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Трети доклад за изпълнение на дейностите
от етап III по договор № ОПОС – 03-97/24.10.2013
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Отчет за извършените дейности за периода 16.07.2014 г. - до 15.10.2014 г.
в изпълнение на договор № ОПОС – 03-97/24.10.2013
През последния етап от работата по договора дейностите бяха насочени към четири различни обекта: в
боулдър зоната в района на Черни връх и Резньовете, работата имаше за цел подобряване на информацията за
възможностите на обекта. Освен заложените дейности бяха почистени и прокатерени няколко нови маршрута, а
също така беше извършено подравняване на терена под вече съществуващите скални блокове по възможно найдискретен начин.
За учебните скали край х. Купена заложените дейности бяха изпълнени. Тук не се наложи извършване на
значителни по обем работи на терена и по скалите, тъй като Национална спортна академия „Васил Левски“ и
по-специално специалистите от академия ТАО ги поддържат.
Най-голяма по обем беше извършената работа на двата катерачни обекта: Боянски водопад и скалите на
Комините. За района на „Водопада“ постигнатите резултати значително надхвърлиха заложените по договор.
Това стана възможно благодарение на всеотдайната работа на екипа, работил по изпълнение на тази част от
договора. Важно значение оказа и осигурената допълнителна подкрепа извън финансирането на проекта. Трябва
да се отбележи, че и самата технология на разработване на катерачни сектори изисква да се правят едновременно
съседните маршрути. Това спестява двойната и тройна работа по почистване, а и риска от повреждане на вече
поставените осигуровки.
В рамките на проекта по заложени дейности най-значимия обект бяха скалите на Комините. Това, разбира
се, е и обектът с най-голям потенциал за развитие. За тази част от проекта също беше осигурено допълнително
материално подпомагане, което позволи да надхвърлим и тук заложените в проекта резултати. Много важно е да
се разбира, че дейностите по проекта бяха извършени от хора, пряко заинтересувани от постигането на високи
резултати като количество при безкомпромисно качество. Дейността по последните два обекта има изключително
важно значение за по-добрата информираност на катерачите, но което е по-важно, тя е от решаващо значение за
намаляване на риска при катерене. Тук трябва специално да отбележим резултатите от геоложкото проучване,
извършено във втория етап. Те поставят много високи изисквания по отношение на постоянно следене на скалите
и поддържане на маршрутите и зоните за катерене и достъп. Всички участници, без изключение, бяха хора, които
катерят на тези скали, а някои от тях и водят обучения на бъдещи катерачи. Това ги прави пряко заинтересовани
от качеството на извършената работа. За подобряване на възможностите за работа с групи разработихме на
Долен комин цялостен учебен сектор (1-ви подобен сектор в България).
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Отчет за извършените дейности на Комините – трети етап
от проект № ОПОС – 03-97/24.10.2013
Oчакваните резултати по изпълнението на Етап III за обект „Комините“:
•
•

Преекипиране на минимум 10 популярни маршрути за катерене чрез подмяна на старите клинове и
заличаване на следите от тях.
Подравняване и дооформяне на две площадки под Долен комин, подобряване и укрепване на подхода към
тях.

Изпълнени дейности
•
•
•
•
•

Бяха екипирани и преекипирани 12 маршрута.
Бяха подравнени и дооформени четири площадки под маршрутите на Горен комин с преместени, наредени
и укрепени около три кубически метра скални блокове и почва.
Допълнително беше разширена и оформена голямата площадка под учебния сектор на Долен комин южно
крило (направена по време на втория етап). Също около 3 м3 скални блокове, почва и коренища бяха
преместени, наредени и укрепени.
Беше извършено допълнително обрушване при екипирането на маршрутите на учебния сектор.
Разчистихме от паднали дървета, избуяла растителност и скални отломки площадката на Стария заслон на
склона срещу скалите.

Работата по скалите на Комините е естествено продължение на дейностите по проекти на БФКА за подобряване
на условията за катерене и алпинизъм на Витоша. В рамките на третия етап от реализиране на конкретния
проект в района на Комините бяха поставени 144 лепени клина, направени 9 нови рапелни установки и извадени
47 стари клина и анкерни болтове. Местата на старите анкерни болтове бяха старателно заличени с лепило,
прах и лишеи. С разчистването на площадката срещу Долен комин южно крило осигурихме удобен достъп до
информационното табло, разположено на най-удобната равна площадка в района на скалите.
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линия на новоекипиран
маршрут
екипиран през 2ри етап
от проекта*
рапелна установка

Маршрут:
1. Саламандер - 5b

7
6
4
3

5

2

* тук отбелязаните в
черно рапелни установки
и маршрути са екипирани
в рамките на проекта при
изпълнение на 2ри етап от
заложените дейности.

1
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линия на новоекипиран
маршрут
рапелна установка
добавен лепен клин

Маршрути:
1. Детство мое - 7б
2. Стария - 6в

1

2

6
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линия на новоекипиран
маршрут
рапелна установка

Маршрути:
1. През надвесите - 5c
2. Триъгълника - 6а+

1

2

7
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линия на новоекипиран
маршрут
екипиран участък преди
началото на проекта

рапелна установка монтирана
преди началото на проекта
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Маршрут:
Големият винкел 5с/6а
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линия на новоекипиран
маршрут

рапелна установка монтирана
преди началото на проекта

изградена площадка

добавен лепен клин
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Маршрут:
Канарата 5в
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линия на новоекипиран
маршрут
линия на екипиран маршрут
преди началото на проекта
рапелна установка
добавен лепен клин

Учебен сектор
Долен Комин/Южно кроло
Маршрути:
1. Бор - 5б
2. Малкия - 5в
3. Винкела 4в
4. Начало 5в
5. Учебния 4в
6. Бабината цепка 3/4
7. Камината 5в
8. През надвесите 5с

8
7
6
1

2

3

4

5
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информационно
табло
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18







 

   
         
                     !  "# $

 

  




 !"#$%
'(*+(,-.0"1(2

%&(*+%,-.0&%&13(-0.&*4 %516.$
.3 (4"#56839!2":;<=>?
28@ABCDCEF??54%GH@ABCDCEF??
 MRT
 3UT
8G2.(!!%+.H@JKKLMNOPQR

S

.(G2=V;W*E>>FFBX*Y*CDZ[!(H2"'(6H2([\"1(6'.%18!"!%'.".(+!'%.G"2( %<
(](1(.=V;W*E>>FFBX*^*A>A

 

           !"#$%&'&$'
       (
 )   *

 

 

    

 

 

 

4 +

5677896:

;8:<









4 +

=>?@<AB8: C DD

.>ED<A









4 +

;8:< DD ) F+

;8:<



!

#

!

4 +

;8:< DD

;8:<





%

#

4 +

=>?@<AB8: C DD

.>ED<A





#

4 +

GEH<A?@>A C! DD

.>ED<A









4 +

GEH<A?@>A C DD

.>ED<A









4 +

,>@896: B

I<@J7









K +

 DD )  +

I<@J7









K +

 B )  +

I<@J7









;8:< 2 % DD

;8:<









;8:<




!

%









4 +

& ( )  

+



4  ,<A9<A

,-./-.

M N 

01231

M N 

01231

O

)+

+



#

  +

19







#









 

 

   
         
                     !  "# $

  




 !"#$%
'(*+(,-.0"1(2

%&(*+%,-.0&%&13(-0.&*4 %516.$
.3 (4"#56839!2":;<=>?
28@ABCDCEF??54%GH@ABCDCEF??
 MRT
 3UT
8G2.(!!%+.H@JKKLMNOPQR

S

.(G2=V;W*E>>FFBX*Y*CDZ[!(H2"'(6H2([\"1(6'.%18!"!%'.".(+!'%.G"2( %<
(](1(.=V;W*E>>FFBX*^*A>A

Oчакваните резултати по изпълнението на Етап III за обект „Учебни
скали х. Купен“:
•
•

Да се състави обзорна карта с разположение на обектите и маршрутите по тях
Да се монтира информационна табела (1 бр)

Извършени дейности
•
•

Беше изготвена обзорна карта на района с разположението на обектите и маршрутите.
Беше монтирана информационна табела 1 бр.

В периода от 18.07 до 15.10.2014 г. бе направен подробен оглед на района около х.Купена. В околността
над месността “Казана”, непосредствено до билото съществуват ниски скали, които се използват за учебна
дейност от катедра Туризъм, алпинизъм, ориентиране и Снежни спортове при Национална спортна академия.
След огледа бе създадена обзорна карта, която включва пътека за достъп и разположените обекти в района.
Скалите са с височина от 10 до 15 метра, ориентирани са в юго-източна посока и представляват интерес само за
обучение по катерене за начинаещи катерачи с горна осигуровка. Всяка година на обекта Национална спортна
академия провежда специализиран курс по Туризъм, алпинизъм и ориентиране, в който участват над 400 студенти
и преподаватели.
Монтирано бе информационно табло в непосредственна близост до скалите.
Обособени са четири сектора и на три от тях има прокарани общо 13 маршрута:

Начален сектор (на картата сектор 1 )
1.Още един - 4
2. Първи начинаещ - 3
3. По-труден - 5a
4. Винкела - 5c
5. Плочата - 6а
6. Ръба - 6b+
7. Втори начинаещ - 3
Рапел (на картата сектор 3)
1. Рапел - 4b
2. Кварц - 5
Крайни скали ( на картата сектор 4)
1. Първи винкел - 3
2. Втори винкел - 4
3.Трети винкел -3
4. Последен винкел -
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Oтчет за извършените дейности на “Боулдър зона Черни връх - Резньовете”
Oчакваните резултати по изпълнението на Етап III за обект Боулдър
зона Черни връх - Резньовете
•
•

Да състави обзорна карта с разположение и пътеки за подход към обектите.
Да монтира информационна табела за обекта (1 бр.)

Извършени дейности
•
•

Беше изготвена обзорна карта с разположение и пътеки за подход към обектите.
Беше извършен монтаж на информационна табела за обекта (1 бр.)

Боулдър зоната в района на Черни връх и Резньовите е катерачен обект, който се намира на най-голяма
надморска височина и обхваща най-голяма територия. Това е площ, върху която хаотично са разположени
множество скални блокове между горна станция на лифта “Романски”, РВД и Черни връх.
В периода юли – октомври 2014 г. съставихме обзорна карта на района, почистихме няколко боулдър маршрута
и монтирахме информационно табло в района на Черни връх.
Бяха обособени и описани 7 катерачни зони с общо 66 боулдър маршрута:
1 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”.
Брой маршрути – 10, с категория от 6а до 6с+
2 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.
Брой маршрути – 8, с категория от 6а до 6с
3 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.
Брой маршрути – 5, с категория от 6b до 6с
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4 РВД – това са голяма група
разпръснати около двора на РВД
камъни. До тях се достига по пътя
минаващ покрай станцията на лифт
“Романски” и продължаващ към
Черни връх. На 50 m преди станцията
от ляво на пътя са първите боулдъри.
Основните групи са пред входа на
РВД и точно зад западната ограда на
двора.
Брой маршрути – 29, с категория
от 6a до 7b+
6 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.
Брой маршрути – 2, с категория
7a+
7 MANO CHAU - труден за намиране
сектор, разположен на скалния венец в
югоизточна посока от Шамарите.
Брой маршрути – 5, с категория 6a
до 6b
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информационно табло
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Oтчет за извършените дейности на “Боянски водопад”
Oчакваните резултати по изпълнението на Етап III за обект Боянски
водопад
•
•
•
•
•

Да извърши оглед и почистване от лабилни скални блокове масива около водопада;
Да екипира минимум 4 нови маршрута за скално, ледено и микстово катерене;
Да монтират минимум 3 нови рапелни установки;
В границите на обекта да монтира информационна табела (1 бр.)
и предупредителни табели (мин. 2 бр.)

Извършени дейности
•
•
•
•
•

Бяха обрушени около 4 м3 скална маса и почистени от растителност, мъх и др. над 600 м2 от повърхността
на скалите.
Бяха екипирани 14 маршрута и 18 рапелни установки.
Бяха монтирани:
информационна табела за обекта - 1 бр
предупредителни табели - 2 бр

Боянският водопад е един от най-старите катерачни обекти в България, посещаван преди всичко като обект за
зимно и ледено катерене. Като обект за скално катерене беше посещаван епизодично, предимно заради липсата
на екипирани маршрути, и поради естеството на скалата – монолитна, здрава, но нуждаеща се от сериозно
почистване от свободно стоящи камъни и растителност затрудняваща катеренето.
Дейностите в района на Боянския водопад бяха реализирани в периода юли-август 2014 г. от Николай
Петков и Иван Масларов, с кратко включване и на Йордан Чобанов.
Материалите бяха осигурени от финансирането на проекта – общо 150 постоянни и дълготрайни клина
(лепени и болтове с халка), както и консумативи при почистването. Допълнително за два от маршрутите
материалите са осигурени както следва:
Тур „Алпи“ – от Анна Пенчева и магазин „Алпи“
Тур „Планинец“ – от АК „Планинец“
Боянският водопад и скалния венец вдясно от него, е изграден от отвесни и надвесени скали с много твърд
състав. Това затруднява работата - веднъж като брой дупки пробити с едно зареждане на акумулаторите, а също
и с бързо изхабяване на бургиите. Самата скала се намира в усойно място, което е добре за катерене в летните
месеци, но изискава сериозно почистване и обрушване.
От старите маршрути бяха извадени около 20 скалните клинове, които бяха в много лошо състояние, и са
подменени с лепени клинове.
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Маршрутите вдясно от водопада са екипирани с лепени клинове, с изключение на един („Байновата цепка“),
който е оставен за традиционно катерене. Маршрутите са интересни, със средна трудност, подходящи за
катерене в горещите летни месеци. Наред с това те ще представляват интерес и предизвикателство за катерене
и през зимата - част от тях като алпийски и зимно микст катерене (“Чатала” например), останалите като зимно/
драйтулинг катерене, а 2-3 от маршрутите претърпяват и частично или цялостно заледяване в зависимост от
зимните условия в конкретния сезон (маршрути 2, 3 и 4).
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