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ГИДОВНИК 

на 

обект за катерене „Манастира“ 
 

 

Предговор и обща информация за обекта 

 

   Едно красиво и уютно място, предлагащо възможност за реализиране на незабравими 

приключения сред природата. В близост до обекта има останки от древен манастир, 

откъдето идва и името му. В скалния масив има няколко малки пещери и една по-голяма, 

входът на която се намира точно под тур "Поповчани". На юг от масива има пътека (P4), 

която стига до х. "Чудните скали" и преминава покрай скална игла, подходяща за катерене 

и друга по-голяма пещера, входът на която се намира на самата пътека. В подножието на 

скалите се намира яз. Цонево, който е подходящ за гребане, риболов, скокове от мостовете 

или просто освежаване през горещите дни. В района се намира и скален феномен 

"Чудните скали", към който има ясна видимост от маршрутите за катерене, както и 

обектът за катерене "Чудните скали". За любителите на планинското колоездене, 

местността предлага разнообразие от планински пътища със спускания и изкачвания, 

които продължават и от южната страна на язовира, където има и места, подходящи за 

каньонинг. 

 

 
 Общ изглед на катерачен обект „Манастира“ 

 

 

История 

 

   Разработването на скалния масив като обект за катерене е започната през 2010г. от 

членове на СК "Чудните скали" - Варна. През следващите няколко години, интересът към 

обекта, и местността като цяло се засилва, става все по – популярен не само заради  

катеренето, но и спелеологията, планинското колоездене, излетите с преходи сред 

природата, практикуването на някои водни спортове. Благодарение на Българската 

федерация по катерене и алпинизъм, която неколкократно отпуска материали за 

екипиране, и ентусиасти от клуба, са прокарани над 30 нови маршрута за катерене. За 
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улесняване на достъпа към скалите, членове на варненски клубове и туристически 

дружества са прокарали пътека (P1) до там. 

Местонахождение 

 

   Скалният масив се намира на около 3км. западно от с. Аспарухово, общ. Дългопол в 

местността Манастир баир (GPS координати: 42º59'0.8" 27º16'35") на около 380 м.н.в.. 

В село Аспарухово има ЖП гара, т.е. добрият стар влак е вариант за достигане до целта. 

От главния път от Провадия за Айтос, който води към Айтоския проход, на около 500м. 

преди разклона за с. Аспарухово, надясно се отделя тесен асфалтов път (A1), по който се 

продължава около 1,5км. Стига се до каптаж, след който асфалтът свършва и се 

продължава по черен път (R1) още около 1,5км. След стръмно изкачване по чакълен 

участък, пътят, се разклонява на две. Тръгва се по десния ръкав и след около 200м. се 

стига до голяма поляна с чешма (чешма 1) и беседка. Поляната се намира в подножието на 

скалите (Шекерски дол). Оттам до скалния масив се стига по пътеки през гората за около 

30 минути. 

 

 
Местонахождение на обект за катерене „Манастира“ 

 

 

Пребиваване 

 

   Голямата поляна с чешмата (чешма 1), докъдето се стига с кола, е идеална за 

бивакуване. Под самите скали също е подходящо, като основно има две поляни с ниши, в 

които също може да се намери подслон. В близост (на около 5 мин. западно от скалите) 

има чешма (чешма 2), което решава проблема с водата и оставането за по-дълго време 

сред природата. За почитателите на спането на закрито, в село Аспарухово и околностите, 

могат да се намерят евтини квартири и хотелчета. 

 

 

Климат 

 

   Скалите са с южно изложение и са подходящи за катерене през пролетта и есента, както 
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и през слънчевите зимни дни. Мястото е много уютно и рядко духа вятър. Като сравнение, 

климатът е почти идентичен с този на скалите на "Дивдядово" до гр. Шумен. 

 

 

 
Гледка от скалната игла към обект за катерене „Манастира“ 

 

 

 

 

 

 
Гледка от скалната игла към яз. Цонево 
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Гледка от скалната игла към яз. Цонево. В далечината – природен феномен Чудните скали и обект за 

катерене „Чудните скали“ 

 

 

 

 

 
Гледка от върха на скалите за катерене към яз. Цонево. В далечината – природен феномен „Чудните 

скали” и катерачен обект „Чудните скали“ 
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Геология 

 

   Скалата е варовик, здрава и сравнително монолитна. Скалният релеф е много 

разнообразен, съставен от плочи, цепнатини, надвеси, винкели, дюлфери, но най-вече 

плочи. В западната си половина масивът е по-висок и очертава една непрекъсната скална 

ивица. Там се намират и екипираните спортни маршрути. В източната е изграден от 

множество скални блокове, някои от които даста масивни и с височина около 20 метра, но 

като цяло скалите там са по-ниски и разпръснати. 

 

 

 
Западната част на скалния масив 

 

 

Катерачна характеристика 

 

   Екипираните маршрути за спортно катерене са с разнообразен релеф, но основно  плочи 

и леки надвеси. По-трудните маршрути изискват добра техника за преминаване. Някои от 

тях се катерят основно по дупки, които са видими само когато са на нивото на очите, 

което затруднява намирането им като стъпки по-нагоре. От някои от маршрутите може да 

се слезе по пътека (P1) като не се продължава към чешмата (чешма 2), а се завива покрай 

самите скали в края на масива и се слиза до основата. По целия масив могат да се намерят 

места, подходящи за боулдър маршрути, но основно по двете ниши в западната половина 

на масива и една скална арка в източната. Разнообразието на релефа позволява да бъде 

практикувано и традиционно катерене. 

 

 

Необходима екипировка 

 

   Стандартната екипировка за спортно катерене. Няколко по-дълги примки няма да са в 

излишък. Всички маршрути са екипирани с лепени клинове и имат по два рапелни на 

края. 
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Общ вид на маршрутите за катерене 

 

 

Пътеки 

 

   Има няколко варианта за стигане до скалите, но най-лесният и бърз е като се тръгне по 

пътеката (P1), която започва от поляната с чешмата (чешма 1) в подножието на скалите. 

Началото на пътеката е в западния край на поляната. Цялата пътека е маркирана със 

зелена маркировка, но в началото тръгва в комбинация с пирамидки. Пътеката прави 

изкачване на север през гората и излиза на черен път (R2). От него се продължава по друга 

пътека (Р2), която е маркирана само с пирамидки от камъни и излиза в централната част 

на масива. По този начин до скалите се стига за около 30 мин. Другият вариант е, след 

като се излезе на черения път (R2), да се продължи наляво по него, където върви и 

зелената маркировка на пътека (P1). В един момент пътят прави S-образен завой, след 

което се стига до пирамидка отдясно на пътя. От там пътеката продължава на север през 

гората и стига до чешма (чешма 2). Важно е да се запомни, че за да се стигне до основата 

на скалите, трябва на чешмата (чешма 2) да се тръгне по друга пътека (P3), която е 

маркирана с пирамидки и за около 5 мин. се стига до скалите. Като цяло, вариантът 

отнема около 40 мин. Пътека (P1) със зелената маркировка, минава по билото над скалите 

и се свързва с черен път (R1). До скалите може да се стигне и по друга пътека (P4), която е 

маркирана със синя маркировка. Тя започва от х. "Чудните скали" и пресича ЖП линията. 

Пътеката излиза на билото, минава покрай няколко скални игли и голяма пещера, след 

което се свързва с черен път (R2). Продължава се надясно по пътя и пак се хващат другите 

пътеки (P1 и P3) за да се стигне до скалите. Този преход отнема около 2:00 часа. Ако 

някой не желае да шофира по черен път или иска да се разходи, колите могат да се оставят 

на каптажа. От там през гората се излиза на черен път (R2) и по него и пътеките пак се 

стига до скалите. Преходът отнема около 1:00 час. 

28 29 
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Категоризация 

 

   Маршрутите са категоризирани спрямо стандартите на UIAA и френската система. 

Възможо е някои от категориите да не съответстват точно, поради недостатъчен брой 

изкачвания и мнения за категорията. Някои от маршрутите се намират близо един до друг 

и понякога е възможно частично преминаване по съседния тур, което допълнително 

затруднява категоризирането. 

 
 

№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

1 Дупките 6+/6а 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

2 Тумбака 7-/6а+ 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

3 Кота 0 6/5c+ 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2011г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

4 Поповчани 7-/6а+ 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2011г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 
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№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

5 Viper 5/5a+ 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2010г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

6 КаМъка 5+/5b 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2010г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 
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№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

7 Гри-зачка 6/5c+ 13 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2010г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

8 Дюлфера 5+/5b 15 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2010г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 
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№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

9 Rolling stones 7-/6a+ 18 спортно Георги Антонов, 2011г. 
лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

10 
Полетът на 

орела 
8/7a 18 спортно Аспарух Вълчев, 2011г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 
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№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

11 Баланс 7/6b 19 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

12 Ухото 6-/5c 19 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 
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№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

13 Ексцентрицитет 9-/7b 15 спортно Аспарух Вълчев, 2014г. 
лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

14 Надеждата 8-/6c+ 12 спортно Аспарух Вълчев, 2014г. 
лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

15 Sica 7+/6b+ 17 спортно Антон Яковлев, 2014г. 
лепени клинове 

(6+2 рапелни) 



Гидовник на обект за катерене „Манастира“ 

 
14 

 
 

№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

16 
Таралеж в 

гащите 
6/5c+ 17 спортно 

Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

17 Нищо работа 7-/6а+ 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

18 
Голямата 

почивка 
6-/5c 17 спортно 

Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 
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№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

19 
Пролетно 

почистване 
5/5a+ 17 спортно 

Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

20 За загрявка 4+/4c 16 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

21 Стой на сянка 4/4b 15 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

22 Люлака 4/4b 15 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 



Гидовник на обект за катерене „Манастира“ 

 
16 

 
 

№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

23 Първи клинч 7+/6b+ 12 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

24 Нощна смяна 7-/6a+ 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 
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№ Име Категория Дължина, [m] 
Вид 

катерене 
Първо изкачване Екипиране 

25 
Кафевият 

винкел 
7/6b 18 спортно 

Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2014г. 

лепени клинове 

(10+2 рапелни) 

26 Вариант 9-/7b 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2014г. 

лепени клинове 

(10+2 рапелни) 
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№ Име Категория 
Дължина, 

[m] 
Вид катерене Първо изкачване Екипиране 

27 Гуано 9-/7b 25 спортно Георги Антонов, 2014г. 
лепени клинове 

(14+2 рапелни) 

28 Премиерата 5-/5a 18 традиционно 
Тодор Димитров и Руси 

Недялков, 2014г. 

скални клинове 

(7+2 рапелни) 
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№ Име Категория 
Дължина, 

[m] 
Вид катерене Първо изкачване Екипиране 

29 

Тома в 

страната на 

чудесата 

6+/6a 17 спортно Тома Маринов, 2015г. 
лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

30 Камината 6+/6a 22 спортно Аспарух Вълчев, 2015г. 
лепени клинове 

(9+2 рапелни) 
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№ Име Категория 
Дължина, 

[m] 
Вид катерене Първо изкачване Екипиране 

31 Сянката 9+/7c+ 13 спортно Аспарух Вълчев, 2015г. 
лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

32 
Сивият 

водопад 
8+/7a+ 13 спортно Георги Антонов, 2015г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 
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       По маршрут „Таралеж в гащите“ 

 

 
       По маршрут „Баланс“ 
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Списък на маршрутите 

 

 
№ Име Категория Дължина, [m] Вид катерене Първо изкачване Екипиране 

1 Дупките 6+/6а 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

2 Тумбака 7-/6а+ 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

3 Кота 0 6/5c+ 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2011г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

4 Поповчани 7-/6а+ 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2011г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

5 Viper 5/5a+ 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2010г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

6 КаМъка 5+/5b 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2010г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

7 Гри-зачка 6/5c+ 13 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2010г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

8 Дюлфера 5+/5b 15 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Христо Иванов, 2010г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

9 Rolling stones 7-/6a+ 18 спортно Георги Антонов, 2011г. 
лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

10 Полетът на орела 8/7a 18 спортно Аспарух Вълчев, 2011г. 
лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

11 Баланс 7/6b 19 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

12 Ухото 6-/5c 19 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

13 Ексцентрицитет 9-/7b 15 спортно Аспарух Вълчев, 2014г. 
лепени клинове 

(7+2 рапелни) 

14 Надеждата 8-/7c+ 12 спортно Аспарух Вълчев, 2014г. 
лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

15 Sica 7+/6b+ 17 спортно Аспарух Вълчев, 2014г. 
лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

16 Таралеж в гащите 5+/5b 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

17 Нищо работа 6/5c+ 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

18 Голямата почивка 6-/5c 17 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

19 
Пролетно 

почистване 
5/5a+ 17 спортно 

Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

20 За загрявка 4+/4c 16 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

21 Стой на сянка 4-/4a 15 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

22 Люлака 4/4b 15 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

23 Първи клинч 7+/6b+ 12 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

24 Нощна смяна 6+/6a+ 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2012г. 

лепени клинове 

(8+2 рапелни) 

25 Кафевият винкел 7/6b 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2014г. 

лепени клинове 

(10+2 рапелни) 

26 Вариант 8+/7a+ 18 спортно 
Аспарух Вълчев и 

Георги Антонов, 2014г. 

лепени клинове 

(10+2 рапелни) 

27 Гуано 9-/7b 25 спортно Георги Антонов, 2014г. 
лепени клинове 

(14+2 рапелни) 

28 Премиерата 5-/5a 18 традиционно 
Тодор Димитров и Руси 

Недялков, 2014г. 

скални клинове 

(7+2 рапелни) 
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№ Име Категория Дължина, [m] Вид катерене Първо изкачване Екипиране 

29 
Тома в страната 

на чудесата 
6+/6a 17 спортно Тома Маринов, 2015г. 

лепени клинове 

(6+2 рапелни) 

30 Камината 6+/6a 22 спортно Аспарух Вълчев, 2015г. 
лепени клинове 

(9+2 рапелни) 

31 Сянката 9+/7c+ 13 спортно Аспарух Вълчев, 2105г. 
лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

32 Сивият водопад 8+/7a+ 13 спортно Георги Антонов, 2015г. 
лепени клинове 

(5+2 рапелни) 

 

 

Проекти на бъдещи маршрути 

 

 
Възможност за маршрут между „Гри-зачка“ и „Дюлфера“ (проект) 
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Още една плоча вдясно от „Полетът на орела“ (проект) 
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Варианти на маршрут „Гуано“ (проект) 
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Екипиране на източната част на масива (проект) 
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Екипиране на източната част на масива (проект) 
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Етика 

 

   Не се приемат каквито и да било методи за копане, лепене или премахване на хватки и 

стъпки от скалата! Изключение прави  отстраняването на клатещи се и опасни камъни. В 

пещерите има прилепи и нарушаването на естествената им среда е забранено! Бъдете 

внимателни с паленето на огън, т.к. центровете на службите за пожарна безопасност са 

далеч и достъпът им до скалите е труден. Понякога в района се провежда лов. В такива 

случаи е препоръчително да координирате действията и местоположението си с ловците. 

Мястото е тихо, уютно, спокойно и... чисто. Нека да го запазим такова и занапред. Ако 

обичате скалата, боклукът - в торбата! Ако някой реши да екипира/създаде свой маршрут, 

е добре дошъл, но молим да информира СК "Чудните скали" - Варна, за да сме наясно с 

актуалното състояние на обекта. 

 

 

За помощ 

 

   В случай на инцидент, центровете за оказване на помощ като цяло остават отдалечени. 

Можете да се свържете с местни хора, които са запознати с местността както и с 

варненските клубове по скално катерене или туристически дружества, членове на които 

могат да ви дадат актуална информация или да ви помогнат ако се намират в близост. 

Най-близкият център за медицинска помощ се намира в гр. Дългопол. 

 

 

 

Контакти: 

 

Спортен клуб „Чудните скали“ – Варна 

гр. Варна 

Website: www.chudniteskali.net 

E-mail: chudniteskali@abv.bg 

 

Георги Антонов 

E-mail: antonovgp.mail@gmail.com 

GSM: 0883 / 352 731 

 

Аспарух Вълчев 

E-mail: aspo@abv.bg 

GSM: 0888/888 006 

http://www.chudniteskali.net/
mailto:chudniteskali@abv.bg
mailto:antonovgp.mail@gmail.com
mailto:aspo@abv.bg

