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Кръгла маса 

по проект „Не сме сами на скалите“ 
07.12.2015 г. 

Национален природонаучен музей 

Дневен ред: 

 Представяне на резултатите по проекта „Не сме сами на скалите” 

 Обсъждане на мерки за намаляване на безпокойство на защитени видове скалолюбиви 

животни; 

 Представяне на сайта „Не сме сами на скалите” и интерактивната карта към него; 

 Други. 

 

Присъстват: 

 Дора Маринова – БФКА 

 Петко Тотев – БФКА 

 Николай Петков- БФКА 

 Тихомир Димитров – СУ, АПХ, АК „Кайлъшка долина” 

 Мартин Петрушев 

 Теодор Атанасов 

 Константин Костадинов 

 Теодор Василев 

 Десислава Ангелова – Сдружение „Планини и хора” 

 Йоанна Тагамлицка – Сдружение „Планини и хора” 

 Ивайло Анастасов – Сдружение „Планини и хора”  

 Доц. д-р Петър Шурулинков – НПМ-БАН 

 Боян Петров – НПМ-БАН 

 Гл. ас. д-р Николай Симов - НПМ-БАН 

 Антония Хубанчева – НПМ-БАН 

 Гл. ас. Д-р Станимир Желязков – НСА В. Левски 

 Иван Павлов – АК „Хемус Адвенчър” 

 Виктор Георгиев – АК „Планинец” 

 Димитър Градинаров – Българско дружество за защита на птиците 

 Костадин Вълчев – Сдружение за дива природа БАЛКАНИ 

 Андрей Ковачев – Сдружение за дива природа БАЛКАНИ 

 Мирослава Попова – Сдружение за дива природа БАЛКАНИ 

 Симеон Арангелов – Сдружение за дива природа БАЛКАНИ 

 Андрей Ралев – Сдружение за дива природа БАЛКАНИ 

 Димитър Стоев – Началник отдел „Защитени територии”, Министерство на околната среда и 

водите 

 Яна Велина – експерт в Министерство на околната среда и водите 

 Радостина Галитионова – експерт в Министерство на околната среда и водите 
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Начало: 18:40 ч. 

 

Симеон Арангелов, ръководител на проект „Не сме сами на скалите” и Андрей Ралев, експерт в 

проекта представят дневния ред. 

 

Андрей Ралев представя проблемите с безпокойство на дивите животни по скалите и конкретно с 

птиците (вж. презентацията - тук). 

Боян Петров, експерт по проекта: Днес в залата присъстват представители на Националния 

природонаучен музей, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Българско дружество за защита на 

птиците, Българска федерация по катерене и алпинизъм, представители на катерачната общност, 

представители на Министерството на околната среда и води предстои да дойдат. 

Боян Петров представя накратко проучване на чуждия опит в постигането на баланс при извършване 

на катерачна дейност и опазване на дивата природа (проучванетo може да намерите тук). Целта 

на проект „Не сме сами на скалите” е да се вкара чуждия опит от катерачни федерации в България. 

Представя се накратко дейността на IUAA в областта, както и на американската Access Fund, 

британската British Mountaineering Council, немската Der Deutsche Alpenverien. 

Андрей Ралев: Представя пример за зониране в Природен парк Монсерат, Испания, където има 2-

годишна забрана за екипиране на нови маршрути за катерене, която изтича на 1 януари 2016. Паркът 

е разделен на 3 зони – зона за свободно катерене, зона със сезонни ограничения и зона с абсолютна 

забрана заради въздействието на катеренето върху биоразнообразието. На много места по света се 

поставят табели, които поясняват ограниченията и причините за тях – САЩ, Словакия, Испания и др. 

Симеон Арангелов представя постигнатите резултати по проекта. В рамките на 2 години е направена 

актуална оценка на терен за състоянието на защитени видове на почти всички катерачни обекти в 

България, като е използвана информация, събирана през последните 20 години по изследвания на 

Министерство на околна среда и водите и други природозащитни организации.  

Иван Павлов: Какви са поставените цели на проекта? 

Симеон Арангелов: Да се намали негативното въздействие на катеренето върху редки видове (под 

формата на безпокойство в най-чувствителния размножителен сезон) и в същото време да се 

направи катеренето по-легитимно, защото в момента има съществуващи забрани, които са твърде 

крайни.  

Тихомир Димитров: Вие какво направихте, за да запознаете цялата общност с темата? 

Боян Петров: Нека да видим презентацията и после ще има дискусия. 

Симеон Арангелов: Имаше 3 кръгли маси. Една встъпителна – в София, една – в Търново, и сега в 

София. 

Андрей Ралев: Имаше срещи с катерачи в София, Враца, Тюленово и други. 

Симеон Арангелов: Сега имаме готови резултати, които да покажем. Обобщихме информацията от 

теренната работа в база данни. Имаме преекипирани и разработени нови маршрути в 6 сектора, за 

които бяха закупени 435 клина. Целта на проекта не е да навреди на катеренето. Напротив искаме да 

подпомогнем процеса за неговото регулиране и развитие в посока намаляване на негативното 

въздействие върху защитени видове. Това лято са екипирани и преекипирани маршрути, 

обезопасени са катерачни обекти чрез обрушване на камъни, облагородени са катерачни обекти. 

http://balkani.org/skali/presentation-rountable-climbing-sofia/
http://balkani.org/skali/wp-content/uploads/2014/11/B.-Petrov-Good-climbing-practices-Feb.20152.pdf


”НЕ СМЕ САМИ НА СКАЛИТЕ”  

 www.ngogrants.bg 

Проектът «Не сме сами на скалите» се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“  

 
Подчертаваме, че с настоящия проект сме направили повече, отколкото сме махнали и „Не сме сами 

на скалите” има и своя израз в материално отношение. 

Андрей Ралев: Опитахме се да бъдем посредници между министерството и катерачите. В момента 

има забрани за катерене, които са излишни и не отговарят на нуждата за опазване на редки видове. 

В проекта обърнахме внимание точно на места, където редки видове – няма, но има забрана. 

Пример – пещерата Проходна. Екипът работи много упорито, за да може да бъде издадена нова 

заповед за защитената територия, която да е адекватна на ситуацията. Заповедта, с която е обявена 

защитената територия е от 1972 г., а реално днес там редки видове няма. В момента се подготвя 

новата заповед. 

Същата е ситуацията с Национален парк „Рила” и Национален парк „Пирин”. Конкретно пример – 

боулдерите над Бели Искър в Национален парк „Рила”, където катерачите имат проблеми с паркова 

охрана, но няма въздействие върху фауната. От страна на екипа, който в момента разработва плана 

за управление на Национален парк „Рила” имаше желание да се правят сезонни забрани за катерене 

в повечето обекти в Рила – напр. на северната страна на Мальовица. Проведохме изследвания за 

въздействие върху дивите кози и подадохме информация до екипа, че няма нужда от крайни 

забрани, както и предложихме да отпаднат някои сезонни забрани за най-посещаваните обекти: 

Мальовица, Ушите и други. 

Симеон Арангелов: На базата на събраната информация направихме списък с препоръки за места, на 

които катеренето е напълно позволено; места, където предлагаме сезонни ограничения; места, 

където катеренето да е забранено. Ще обсъдим тези резултати по-подробно (таблицата с 

предложенията може да видите тук). Направена е интерактивна карта за улеснение на катерачите 

(картата може да намерите тук). Вярваме, че вие, катерачите сте добронамерени и ако знаете, че 

ще навредите, ще се съобразите с предложените ограничения.  

Бяха поставени информационни табели на местата, където предлагаме сезонни ограничения, за да 

може човек и на място да се запознае с тези ограничения. Пример за подобни информационни 

табели има в Испания, САЩ и други места. Предпочетохме да имаме същия подход. Табелата има за 

цел много ясно да покаже, че катеренето в определен сезон може да има негативно въздействие 

върху защитени видове. В същото време е ясно, че всеки сам решава и поема отговорност за своите 

действия. 

Симеон Арангелов: Относно казуса Света Троица. Всъщност това е едното от точно две места, където 

установихме сериозен конфликт. На тези скали сме установили гнездо на египетски лешояд, който до 

2009 г. е обитавал гнездото. След това е напуснал гнездото, като не се знае причината за това. Там е 

установена и най-голямата колония на черни щъркели в България. Второто конфликтно място е 

Провадия, където РИОСВ Варна в момента разглежда случая.  

Андрей Ралев: В Провадия също има гнездо на египетски лешояд – може би най-известното гнездо 

на египетски лешояд – снима се с камера на Българско дружество за защита на птиците.  

Станимир Желязков: Там е циганска махала. Има римски път и пътека. Как така има египетски 

лешояд. Аз съм катерил там и не съм го видял. 

Боян Петров: Така е, Станимире, но това, че ти не си го видял, не значи, че там няма египетски 

лешояд. 

Петър Шурулинков: Относно египетския лешояд – преди 15 години е имало 110 двойки в България. 

Сега в Северна България има само 4 двойки, а в Южна България – около 30 двойки египетски лешояд. 

http://balkani.org/skali/restrictions/
http://balkani.org/skali/maps/
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Иван Павлов: Нека да изслушаме презентацията. 

Иван Павлов: Колко е популацията на черния щъркел в България? 

Петър Шурулинков: около 350- 400 двойки. 

Десислава Ангелова: Увеличава ли се? 

Андрей Ралев: Специално за Света Троица от 1989 г. до около 2010 г. се увеличава популацията на 

черния щъркел до 5 двойки, защото спира да работи индустрията в Габрово и В.Търново, която 

замърсява р. Янтра, и реката се пречиства. Оттогава насам обаче нямаме увеличаване на 

популацията и се наблюдават единични случаи на прогонване на черни щъркели, като за това най-

вероятна причина е кумулативният ефект от АТВ-та, катерене, туристическа пътека и др. 

Десислава Ангелова: В такъв случай не може да се приеме, че катерачите влияят негативно на 

популацията на черните щъркели? 

Андрей Ралев: По-комплексен е въпросът.  

Симеон Арангелов: Наши колеги са попадали на напуснато гнездо на черен щъркел. 

Андрей Ралев: Сложно е. Според изследванията по темата опасност за черния щъркел представлява 

не само безпокойството, но самата възможност да се достигне до гнездото. 

Симеон Арангелов: Безпокойството е основният проблем при животните. Но безпокойство има не 

само когато един маршрут минава през гнездото на конкретната птица. За да онагледя, ще дам 

пример с дивите кози. Дивите кози са абсолютно спокойни, когато наблюдават туристи, които 

минават по туристическите пътеки. Но ако човек се отклони от пътеката, дивите кози веднага 

реагират и бягат от съответното място, защото знаят, че това поведение е нетипично и го разпознават 

като заплаха.  

Иван Павлов: Къде предпочитат да гнездят черните щъркели – на скали или на дървета? 

Петър Шурулинков: Черните щъркели гнездят и на двете. Предпочитат да правят своите гнезда на 

скалите, защото те предоставят повече предимства. Това важи особено за равнините, където няма 

стари гори и подходящи големи стари дървета. 

Иван Павлов: В презентацията показвате гнезда на черни щъркели, къде точно на масива се 

намират?  

Симеон Арангелов: Южно от Св. Троица 

Боян Петров: Това е защитен вид и информацията е чувствителна. 

Иван Павлов: Гнездата се намират на 200 м. от тези маршрути. Катеренето няма въздействие.  

Станимир Желязков: На предните срещи говорихме за добри практики и да има информираност, да 

има сезонни ограничения. Това не се случи. 

Андрей Ралев: На 18 май в Търново имаше кръгла маса.  

Дора Маринова: Кои и как са били поканени? 

Андрей Ралев и Симеон Арангелов: За наше съжаление дойдоха само пещерният клуб и 

представители на РИОСВ Стара Загора и РИОСВ Велико Търново. Поканите бяха изпратени на 

официалните мейли на клубовете, взети от сайта на БФКА и други техни контакти, а после – 

прозвънени (отново използвани са официалните контакти, които са публикувани по сайтове, фейсбук 

страници и т.н.). 

Андрей Ралев: Разберете, че за този случай отговорната институция е РИОСВ Велико Търново. Ние не 

можем да предприемем самостоятелни действия. Ето това е становището на директора на РИОСВ 

Велико Търново: 
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„Традиционното катерене е концентрирано на скалите северно над манастира. В 

южната част на скалния венец доскоро не се практикуваше катерене. Създаване на нови 

катерачни маршрути и увеличаване на интензивността на катерене в южната част на 

скалния венец би имало сериозни негативни въздействия върху гнездящите птици – 

безпокойство, провалено гнездене и постепенно прогонване от гнездовищата им. В 

същото време това улеснява достъпа и повишава риска от посегателства върху 

гнездата.  

В заключение на гореизложеното смятам, че премахването на катерачните маршрути и 

преустановяване на скалното катерене южно от манастир „Сета Троица” е необходимо с 

цел предотвратяване на негативни въздействия върху защитени видове птици.” 

Андрей Ралев: Защо се налага целогодишно ограничаване? Подчертавам, че говорим само за 2 

места. Това са 7 маршрута за спортно катерене и 13 установки за традиционно, екипирани от 

Laurentiu Anghel. От северната страна на Св. Троица има 145 маршрута. Там е имало опити за 

гнездене на черни щъркели. Ето защо РИОСВ Велико Търново искаха да поставят ограничения и на 

север от манастира. При разговори с тях успяхме да ги убедим, че няма нужда от ограничение на 

север – ограничаването на катеренето в южната част осигурява достатъчно голяма зона на 

спокойствие, в която да могат да съществуват и черните щъркели, и катерачите. 

За египетския лешояд. Със сигурност е имало двойка до 2009 г. През 2011 г. двойката е наблюдавана 

отново, но през 2012 г. не се връща. Има наблюдение и от 2014 година.  

За черните щъркели. Обикновено те не гнездят заедно и в една от най-многобройните популации на 

черен щъркел у нас – в Източни Родопи, гнездата се намират на 500 м. едно от друго. Защо в Търново 

има 5 двойки на 600 метра скален масив, никой не знае.  

В района има още сокол скитник, гарван, пещера с прилепи. 

Заради всички тези видове, РИОСВ подготвя предложение за обявяване на защитена местност. Това 

потенциално може да означава да има забрана за катерене и на север от манастира. В нашите 

разговори успяхме да ги убедим, че такава забрана е излишна.  

Десислава Ангелова: Как разбрахте, че лешоядите са изчезнали заради безпокойство? Аз не съм 

запозната с темата, но с какво се хранят египетските лешояди. Възможно ли е причината за 

изчезването им да е липса на храна в района? Възможно ли е причината да е в развиването на града, 

трафик и т.н.? 

Петър Шурулинков: Египитеският лешояд се храни с мърша. На ден той може да си търси храна в 

радиус от 30-40 км, така че в района има достатъчно храна. Правено е мащабно изследване в 

България, което показва, че хранителната база не може да бъде вътрешна причина за намаляване на 

вида в България. В световен план една от причината за намаляването на вида се крие в техните 

зимовища. Но освен тези международни причини има и вътрешни такива за намаляване и изчезване 

на видове. Примерът е в Провадия. Там изградиха скален мост и двойката египетски лешояди 

изчезна. Това беше констатирано от РИОСВ Варна и те предприеха мерки по отстраняването на 

скалния мост. Двойката се завърна.  

Антония Хубанчева: Искам да поясня каква е ситуацията с египетския лешояд в целия свят. Той 

изчезва в световен мащаб и ние го губим. Може би катеренето няма негативно въздействие върху 

вида, но ако ограниченията ще помогнат, длъжни сме да се опитаме да го направим и да осигурим 

спокойствие на птиците. 
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Андрей Ралев: Към презентацията. Какво гласи законът? Дори и да няма защитена територия, 

катерачите трябва да се уверят, че нямат вредно въздействие върху някои видове. Напоследък се 

сблъскваме и с един казус – екипирането на маршрути от чужденци в Северна България, което се 

прави без съгласуване с никого.  

Имаме и други примери за премахване на маршрути – случаят при Сребростуй, Кайлъка. 

Боян Петров: За тези, които не знаят, да представя случая до х. Среброструй. Членове на местния 

клуб набиват с лепени клинове 3-4 маршрута, два от които преминават съвсем близо до гнездото на 

бухал. РИОСВ констатира това, обажда се на Областния управител и той нарежда премахването на 

маршрута. Като в противен случай, клубът трябва да плати глоба. Маршрутите са премахнати от 

клуба веднага и санкции по Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии 

не са наложени. 

Тихомир Димитров: При Среброструй всичко е направено по надлежния ред и затова няма 

недоволни катерачи. 

Боян Петров: Имайте предвид, че Закона за защитените територии и Закона за биологичното 

разнообразие са съответно от 1998 г. и 2002 г. Тоест това са нови закони, които не са важали през 

1989 г.  

Андрей Ралев: С този проект се опитахме да посредничим между институциите и катерачите. Мисля, 

че сме направили повече за катеренето, отколкото да сме попречили. В същото време отбелязваме, 

че допуснахме грешки. Но най-важното е да видим какво правим оттук нататък, за да не се повтарят 

тези грешки и да осигурим баланс между опазването на дивата природа и катеренето.  

Тихомир Димитров: Катеря се от 21 г. Всички маршрути на Света Троица съм катерил без един. През 

1989 г. държавата е разрешила да се проведе там световно първенство. После 2002 г. се въвежда 

закон. Федерацията не е уведомена за това премахване, а после клиновете се премахват некадърно. 

И няма информация. Гнездото на черния щъркел в дупката е много далеч – там маршрути няма. Не е 

предприето действие, като поставяне на ограничителни табели, а направо са премахнати 

маршрутите. Това не се прави така. 

Симеон Арангелов: Има сложена табела. 

Боян Петров: Като катерач за мен това е автогол на проекта. 

Станимир Желязков: Толкова грозно изрязване. И такива надписи със сребърен феролит няма 

никъде.  

Андрей Ралев: Да внесем пояснение за надписите. Те са поставени върху съществуващи надписи. В 

началото на маршрутите имаше маркирано от румънците името на маршрута. Искахме да 

предотвратим някой да тръгне да изкачва традиционен маршрут, без да е разбрал, че няма установка 

в горния край. Смятаме, че в случая безопасността на катерачите е най-важна.  

Иван Павлов: Там има популация на гарвани и гарги. Моето впечатление е, че те са много агресивни 

видове към други птици. Те са там целогодишно. Вие сте отбелязали едно гнездо на място, където 

има гнездо на гарван. Възможно ли е агресивните вранови и черните щъркели да живеят съвместно 

и двете популации да са устойчиви? 

Петър Шурулинков: Да възможно е – например в Източни Родопи. Черните шъркели охраняват 

своите гнезда и е възможно двата вида да живеят на едни скали. Тук обаче идва проблемът с 

безпокойството. Възможно е човек да обезпокои двойката черни щъркели, те да се вдигнат и тогава 

гарваните и сойките, които са едни от най-умните птици и постоянно следят ситуацията, да нападнат 
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гнездото на черните щъркели и да убият потомството им. Има случаи в които дори и орнитолози, са 

били виновни за подобни ситуации. Ето защо е много важно да се осигури спокойствие на птиците. 

Тихомир Димитров: Не е ли било редно по проекта да се наеме експерт катерач от федерацията, 

който да познава района и да извърши дезекипирането? 

Боян Петров: БФКА беше поканена като официален партньор по проекта с отделен бюджет още при 

планирането му. Хора в тази зала гласуваха против и БФКА не стана партньор. В следствие аз лично  

приех ролята да бъде като представител на двете страни.  

Тихомир Димитров: За случая в Плевен не знаехме, че имаше бухал, но като разбрахме веднага 

демонитрахме. Но на Света Троица тези гнезда са на стотици метри от маршрутите, няма 

информация. Но го има най-грозното премахване на маршрути.  

Петко Тотев: Бояне, не си от двете страни. Ти си от едната страна, а федерацията е от другата. Искам 

да направя разлика между това, да разработиш обект и да разработиш маршрут. Към РИОСВ се 

обръщаме тогава, когато искаме да разработим цялостен обект. Нормално е федерацията да откаже 

да участва в този проект, защото не се води от нея проекта. После БФКА беше поканена, когато 

целите на проекта бяха уточнени. А целите бяха да се ограничи катеренето – нещо, което не е цел на 

БФКА. Последните години се оказа, че повечето обекти се намират в границата на резервати и други 

защитени местности. Проблемът е много сериозен. Този проект не способства за разрешаване на 

проблемите с достъпа до маршрути. Но помогна, защото много хора започнаха да се обаждат, които 

от години не са идвали. Хората в Търново са меко казано бесни. Не може да не се информира Георги 

Йорданов Димитров, да се премахне финала на последното световно на скали. В екипа на проекта 

бяха привлечени експерти от федерацията, които да помогнат за екипирането на маршрутите. Във 

федерацията има клубове, които развиват своята дейност на местно ниво, но никой от местната 

катерачна общност не е разбрал какво се случва. Ако те бяха уведомени, те щяха да реагират. Имаше 

как да се реагира, но не е трябвало да се дезекипират така маршрутите. Трябвало е да се говори с 

хора,които екипират маршрути, които познават и подходите.  

Трябва да има диалог, защото нашата дейност законово не стои добре – нашите обекти са в 

резервати. Не сте търсили с федерацията да правите проект. Нямало е експерт, който да се включи. 

По проекта се свършиха и не лоши неща – започна да се създава по-добра среда и достъп до 

маршрути. Николай Петков направи нови маршрути на Дряново, аз на Лактник, Милкана на Губислав 

и др. Не е много добре да влизаме в полемика, макар на всички да им кипи. Трябва да има баланс, в 

случая той е нарушен в негативна за БФКА посока. Трябва да се постараем да няма повече 

ограничения за катерачите. БФКА ще продължи да работи за това, катерачите да имат достъп до 

катерачни маршрути. И ние ще работим за подобряване на ситуацията – облагородяване на 

катерачни обекти.  

Тихомир Димитров: Какво ги жалиш? 

Дора Маринова: За Рила дадохте допълнителни ограничения. 

Петър Шурулинков: За Рила аз участвах в екипа по разработване на новия план за управление и 

дадох ограниченията. Да не се обвинява проекта. Напротив, експертите по проекта ме убедиха да 

отпаднат някои ограничения.  

Аз съм рибар и като такъв бих искал да ловя риба целогодишно и навсякъде, но спазвам 

ограниченията и се съобразявам. Същото е с катеренето. 
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Николай Петков: Представител съм на БФКА, председател на Комисия по катерачни обекти – достъп, 

сигурност, опазване. Обиколил съм всички катерачни обекти в България включително и такива, които 

представляват бъдещ интерес. От наивност съм качил инфомация за маршрути, които после са 

използвани злонамерено, за да се ограничи достъпът. В момента живеем в злонамерена среда 

срещу катерачите. Самите катерачи не искат да пречат на други хора. Те не са рибари да се хвалят 

колко голяма риба са хванали, те не са и спринтьори. Те гледат да практикуват своята дейност по-

отдалечено. Катерачите не обичат да катерят от пътя, а търсят по-скрити места. Свикнали са да 

съжителстват с растенията и животните, които са в района. Самият аз съм се ограничавал с 

екипирането на маршрути, където има птици – напр. на Паволче, Боженица. Тук проблемът е, че 

начинът, по който се прави е много агресивен – цитират се закони, институции, титли. Но това не е 

интелигентен подход и не е начинът за привличане на катерачите на ваша страна. Ще се свика 

Управителен съвет, комисията и даже общо събрание на БФКА. Но ще използваме резултатите от 

проекта и ще имаме предвид, че има склонност към преоразмеряване на мерките.  

Ето моето мнение за Търново. Този сектор не е трябвало да се пипа и не е трябало да се забрани 

катеренето, а да се направи пътечка, която да ограничи достъпа на катерачите. Секторът е само 15 м. 

– ходи се само по пътеките и не се излиза, но все пак се предоставя възможност да се катери. 

Съгласен съм, че ако причината е толкова важна като египетски лешояд, беше възможно въвеждане 

на забрана за катерене за 3-5 години. Египетският лешояд е основната причина за изрязване на 

клинове и забрана за катерене на Света Троица, а на практика липсват сведения за това той да се 

среща там. (Т.е. при положение че не се среща там от много години, не е логично да се затваря 

зоната на юг от Света Троица, още повече че огромна верига от скали – тези отсреща при 

Преображенския манастир, биха били подходящо място за негово местообитание, ако реши да 

дойде и да свие гнездо.) Сега може да се възстановят маршрутите, да се направи тясна пътечка и така 

да се ограничи катеренето. Така се прави и в резерватите. Ние в БФКА ще разгледаме резултатите и 

ще предложим нашите мерки. 

Андрей Ковачев: Представител съм на СДП БАЛКАНИ, но не съм участвал в този проект. Ще се 

обърна към хората във федерацията. Който не е грешил в живота си, да вдигне ръка. Доста агресивно 

се подходи към екипа. Ако искате да се видите с експерти в тази област, това са тези хора. Ако искате 

да работите с хора по абсолютно неформален начин, това са тези хора. Сега се е случило нещо 

емоционално и това ни пречи да работим заедно. Но оттук нататък трябва да има дискусия. Имам 

няколко въпроса към колегите в екипа: 

 Какво беше отстоянието на тези маршрути от тези гнезда.  

 По въпроса за прогонването – на какво разстояние влияе човек върху видовете – има ли 

литература по въпроса или се прилага принципът на предпазливост? 

Петко Тотев: Ние не сме участници в проекта като партньор, но членовете на БФКА много активно 

участваха в този проект, за да не се допуснат грешки в екипиране, преекипиране и облагородяване 

на обекти – Николай Петков, Петко Тотев и други участвахме. Голямо предизвикателство за 

катерачната общност е това, което се случи в Търново. 

Симеон Арангелов: През цялото време работехме с федерацията. Те извършиха цялата работа по 

екипиране, преекипиране и облагородяване на маршрутите. Абсолютно сме съгласни, че трябваше 

федерацията да направи премахването на маршрутите. Щеше да се направи по-добре.  
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За Провадия приехме този подход на работа. Там все още не са предприети никакви действия за 

премахване на маршрутите, говорено е с местните клубове и има информация по темата. Там ако 

има премахване на маршрути, ще бъде направено от катерачи и вярваме, че това ще се направи 

много по-добре. 

Андрей Ралев: Вметка за Пловдив. Говорихме с катерачи от Пловдив и казахме, че имаме клинове за 

екипиране и преекипиране на маршрути на Бряновщица. Мнението на клуба, с който говорихме, 

беше, че е ок и трябва да се екипира. Но после говорихме с отделни катерачи от района, които 

категорично ни спряха. Причината – там се екипира с планки от години и не искат лепени клинове.  

Влизат трима представители на МОСВ. 

Виктор Георгиев: Какво е твоето мнение?  

Андрей Ралев: Според мен някои от спортните маршрути са опасно наковани. Но катерачите трябва 

да се разберат помежду си.  

Симеон Арангелов: Да отговоря на въпроса за отстоянието на маршрута от гнездото в масива на Св. 

Троица. Секторът, както беше посочено, наистина е малък. Колонията на черните щъркели се 

увеличава. Катеренето нямаше да предизвика каквито и да е проблеми за черните шъркели, ако не 

се разширяваше района на катерене с новите маршрути, екипирани от Laurentiu.  

Иван Павлов: Да, това е така. 

Симеон Арангелов: Затова се предприе тяхното премахване. При тези действия се водим от 

принципа на предпазливостта – с премахването на 20 маршрута се осигурява една голяма зона на 

спокойствие. Ще следим внимателно оттук нататък дали това осигурява нужното спокойствие на 

птиците. Отново подчертавам, че РИОСВ искаше да затвори и други маршрути на север от манастира, 

но ние ги убедихме, че това е абсолютно излишно, а даже няма нужда от сезонни забрани.  

Станимир Желязков: При условие, че на кръглата маса е имало представители само на пещерния 

клуб, не е ли било редно да се направи втора кръгла маса с местните катерачи? Популацията на 

черни щъркели нараства в същото време екипирането продължава, а се въвеждат рестрикции. Това 

не го разбирам. 

Петър Шурулинков: Тук говорим и за египетския лешояд не само за черния щъркел. Черният щъркел 

е уязвим вид, но египетският лешояд е изчезващ! 

Иван Павлов: Километър и половина е целият скален масив и само част от него е разработен. А 

масивът е много голям и има къде да гнездят щъркели. А съм виждал и гнезда в гората. Направени 

ли са изследвания на скалите отсреща за популацията на птиците, там не се катери.  

Петър Шурулинков: Гнездата в гората обикновено са на други грабливи птици. На Преображенски 

манастир – се правят изследвания. Вижте, тук говорим за следното – на голяма част от територия на 

България не гнездят редки видове. Има една много малка част, където живеят тези видове. И само 

на няколко от тези места има и катерачни маршрути. Говорим за няколко единични случая.  

Андрей Ковачев: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ не е институция. Присъстващите експерти от 

МОСВ също не могат да вземат крайни решения. Трябва да изговорите какви са бъдещите действия 

оттук нататък за решаване на проблема.  

Представители на МОСВ: Извиняваме се за закъснението. Дойдохме тук с предложение да направим 

работна група, която да започне работата по два казуса: 

 Казусът с катеренето в резерватите и поддържаните резервати,  

 Случаите, при които има безпокойство на видове по Закона за биологичното разнообразие.  
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За второто искаме да въведем режим на съгласуване с МОСВ.  

Андрей Ралев: В случаите, където имаме забрани в някои стари заповеди или планове за 

управление, в които обаче е ясно, че няма въздействие върху видове, тези забрани трябва да 

отпаднат. Предлагаме това да бъде трета посока, в която работната група да работи! 

Радостина Галитионова: Предлагаме да разгледаме обектите и маршрутите и да видим. Ако няма 

проблем, действате. Ако има проблем – обсъждаме възможни мерки.  

Николай Петков: Радваме се, че виждам хората, които пишат тези неразумни забрани. Много се 

радвам, че сте тук, защото за първи път ви виждам, а вие сте стената, в която се сблъскваме от 

години. Ние катерачите работим в една изключително агресивна среда. Георги Стоименов и 

Костадин Саваджиев се качат на Мальовица през 30-те години, а сега някакви хора да забраняват. 

Законите се правят от хората и за хората и не може всичко да се забранява. 

Николай Симов: Аз съм част от пещерната общност. Аз съм човекът, който написа сигналът през 

2006-та, с което протестирах срещу къртенето на пещера Проходна. Българинът мрази да чете 

законите и тръгва да се бори срещу бюрократичната машина. Ако вървиш с бюрократична машина, 

нещата стават по-лесно. В България нещата са много по-лесни и не може да се сравняват със 

ситуацията в Западна Европа. През 1936 година у нас се създава един закон – Закон за защита на 

родната природа. Той е основополагащ за гражданското участие за опазване на природата и ви го 

препоръчвам да го прочетете. В момента има Натура 2000. Голяма част от катерачните обекти 

попадат в Натура 2000 зоните и катерачната общност трябва да работи в посока да се включи при 

разработване на плановете за управление на тези зони и да се въведат адекватни регулации за 

катеренето.  

Иван Павлов: Какъв ще бъде процесът на събиране на информация за катерачни маршрути и какъв 

ще бъде процесът на оценка? 

Петко Тотев: БФКА работи от години с МОСВ. И ако години наред не получаваш отговор, разбираш, 

че не е лесно да се работи с МОСВ. Но въпреки това ние сме оптимисти. Ситуацията в момента е на 

мълчаливо съгласие. Досега не е имало големи проблеми. За големи събития искаме разрешения. 

Даже понякога не искаме, защото може да не ги получим.  

Димитър Стоев: Досега не сме ви санкционирали. 

Петко Тотев: Когато някой прави маршрути, никой не кърти с машини. Както и когато се махат 

клинове не се ползват флексове. Това е абсурдно. Един от големите проблеми на Проходна е 

кариерата, заради която падат големи скални масиви. Ние махаме скалите, които са опасни, 

обрушване на камъни. И сега проведохме такива акции по проекта на Вражите дупки, като местните 

се вдигнаха, но ние обяснихме, че е по-добре да го направим ние и ги помолихме да си разчистят 

колите.  

За Търново. Това е проблемен случай, защото на тези маршрути се проведе последният финал на 

скали. С този финал се спря едно много вандалско отношение към скалите - на къртене на стъпки и 

лепене на хватки. 

Симеон Арангелов: Аз се надявам, че случаят сега в Търново отново ще се превърне в един 

преломен момент. Надявам се, че ще се тръгне целесъобразно и от двете страни за бъдещо 

екипиране, което да не нанася вреди на дивата природа.  

Димитър Стоев: Наистина работим заедно с федерацията. Но не винаги се разбираме много добре. 

Част от маршрутите попадат в резервати. Според закона катеренето в резерват е забранено. Но нека 
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да се прави разлика между резерват и други защитени територии. Искаме да работим заедно и сме 

ок да говорим как да се справим с места, където има традиции в катеренето. Но отношение на 

катерачите „искаме да катерим навсякъде и нас нищо не ни интересува” няма да се толерира. 

Резерватите в България са много малко като част от територията на страната. Трябва да има баланс 

на интереси и това е нашият призив. Нещата си вървят, има забавяне при нас. Не с всичко успяваме, 

но във времето действаме.   

Петко Тотев: Има предложение за сезонно ограничение в Северната стена на Мальовица.  

Симеон Арангелов: Това вече не е така, точно благодарение на проекта.  

Дора Маринова: Не е вярно това. 

Димитър Градинаров: Представител съм на БДЗП  и бях на предишното обсъждане в София през 

февруари 2015-та. Конкретно на въпроса за изследванията, до каква степен човешкото безпокойство 

има въздействие върху птиците. Птиците са много чувствителни в размножителния период. Никой не 

иска да ограничи катеренето, но трябва да се уреди така, че достъпът до катерачни обекти, да не 

обезпокоява птиците. В този чувствителен период птиците имат проблем с безпокойството, а не с 

катерачите конкретно. Трябва да се намери баланса и да се работи съвместно с проекта. Не съм 

запознат със случая в Търново –най-вероятно е допусната грешка. Но за бъдеще трябва да се работи, 

защото ако има въздействие върху редки видове, ще има реакция на експерти от неправителствени 

организации и Министерство на околната среда и водите.   

Николай Петков: Трябва да има адекватност и да няма преоразмеряване на забраните. 

Димитър Стоев: До момента какви мерки са предприети срещу катерачите? 

Николай Петков: Орязаха ни клиновете. Правени са ни актове и са поставяни глоби.  

Дора Маринова: Първа голяма забележка към проекта липсва информация и диалог какво 

конкректно е запланувано по проекта. Ние ви дадохме всичката информация, която поискахте. Ние 

не знаехме нищо конкретно за Търново, сега казвате Провадия, Табачка....  

Андрей Ралев: В таблицата на сайта (тук) може да видите предложения за ограничения.  

Дора Маринова: Какво следва от тази таблица и каква е нейната сила и юридическа стойност? 

Радостина Галитионова: Ние от МОСВ дойдохме именно по покана на проекта и тази таблица е 

резултат от дейността по проекта.  

Дора Маринова: Сега има грешки в таблицата. Примери: Додов връх и Еленин Връх, Соколовец, Злия 

зъб.  

Петко Тотев: Планът за управление (ПУ) на Рила на какъв етап е? 

Димитър Стоев: ПУ Рила не е влязъл още в МОСВ.  

Дора Маринова: Вие въвеждате ограничения, които не съществуват в текущите планове за 

управление или във вече внесени проекти в Министерството на околната среда и водите.  

Станимир Желязков: Има още една скала, която не я знаете - Карапелит 

Боян Петров: Скалата е отворена за катерене и е с малък потенциал. Няма нито защитена територия, 

нито защитена зона. Внесен е проект в БФКА и засега не е подкрепен, защото беше оценен, че е с 

твърде регионален потенциал. 

Петко Тотев: Не трябва да се въвеждат забрани, където няма смисъл.  

Иван Павлов: Има експерти, които установяват дали има птици или не? 

Участник, който не се представи: За спортните маршрути на Търново – защо сега има въздействие, а 

преди 25 години – не е имало проблем? 

http://balkani.org/skali/restrictions/
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Андрей Ралев: Две неща се случват. Преди 25 години е била замърсена реката и не е имало птици. 

Сега реката е изчистена и птиците се завръщат. От друга страна покрай румънците, които идват да 

катерят в региона, има многократно увеличаване на интензивността на катерене в последните 5-6 

години. Така се пресичат двете тенденции и има проблем.   

Яна Велина: За резерватите – това са най-високите образци на дивата природа и това е място, където 

не трябва да има въздействие. Там има само влизане с научна цел при това с изрично разрешение и 

преминаване с образователна цел.  

Петко Тотев: Хайдукташ. Маршрути, които тръгват от туристическата пътека, преминават по гладка 

стена и после се връщаш по същия път. Това е защитена територия, но не е резерват. Има зони, които 

не пипаме, защото там има условия за гнездене, но има масиви, на които сме убедени, че не влияем 

негативно.  

Радостина Галитионова: Няма да говоря за закони. Като получих покана за тази среща, много се 

зарадвах. Имам лош опит с подобни срещи за ограничаване на лова на червеногуша гъска в Шабла. 

Аз много се зарадвах за тази среща тук, защото бях убедена, че тук ще срещна съдействие и ще се 

разберем с вас, като хора, с които споделяме еднакви виждания за опазване на дивата природа. 

Изчакахме час и половина да получим позволение да дойдем на срещата като официални 

представители на МОСВ. Надяваме се оттук нататък да работим заедно с вас катерачите, с БАЛКАНИ, 

за да постигнем компромис. Не искам да ми говорите за безумни забрани. Има варианти за 

резерватите – например вашите маршурти да бъдат регистрирани като вертикални пътеки. Мисля, че 

може да стигнем до компромис.  

Петко Тотев: Погледнете на катерачите като на един застрашен вид. Защото през 1956 г. е имало 

масова алпиниада на Кирилова поляна и е имало много хора. Но този вид с годините намалява. Сега 

на година само няколко свръзки може да видите в резерват "Риломанастирска" гора.   

Радостина Галитионова: Но освен катерачите и застрашените видове изчезват. 

Андрей Ковачев: Крикор Азарян казва „първото нещо, което правя, като отида да гледам театър, е да 

си сваля палтото, за да нямам никакви нагласи”. Когато говорим с хора, трябва да си махнем 

нагласите. Въпрос към екипа: Информацията качена ли е в интернет? 

Андрей Ралев: Има таблица и карта в интернет страницата www.balkani.org/skali. По-подробна 

таблица ще бъде предоставена на БФКА и МОСВ. Заради чувствителността на информацията за 

гнездата на някои редки видове птици тя не може да се направи публична в интернет.  

Андрей Ралев: Какво мислите? Има ли нужда от нас в диалога между катерачите и институциите? 

Николай Петков: Информацията ще се ползва и от двете страни в техния неекспертен вид (този, 

който е публикуван на сайта). Тъй като сме в края на срещата, да подчертая, че катерачите помагат за 

спасяването на паднали птици.  

Димитър Градинаров: Преди малко се възмутихте от това, как вандалски са унищожени някои от 

вашите маршрути от хора, които определено не са експерти във вашата област. В същото време 

казвате, че не сте видяли птици, следи от птици и следователно няма въздействие върху птиците. Не 

трябва ли да се доверите на експертите в тази област? 

Иван Павлов: Имало ли е методология при теренната работа? 

Боян Петров: Работата ни беше да обобщим информация, събирана с години от колеги експерти и да 

проверим дали тази информация е актуална и какво е текущото състояние на почти всички катерачни 

http://www.balkani.org/skali
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обекти в страната. С проекта успяхме да съберем всичко в една обща база данни актуална към 

днешна дата. 

Иван Павлов: упълномощен съм от името на 3 клуба в Северна България да говоря. Искаме ваше 

становище по въпроса със Св. Троица. Ние се чувстваме унизени, че сме третирани като вредители на 

природата. Не ни харесва пренебрежителното отношение към местните общности. 

Симеон Арангелов: Направили сме таблицата и сме предложили максимално адекватни според нас 

регулации. От всички изследвани от нас катерачни обекти, пълни забрани предложихме само на две 

места – в Провадия и Велико Търново. На повечето места предлагаме сезонни ограничения. На някои 

места добавихме и удивителната да се внимава при разработване на нови сектори и на нови обекти 

– това е като случая при Табачка. Опасяваме се да не се ползват без съгласуване нови скали, където 

има редки видове. Трябва да се спре с това несъгласувано прокарване на нови сектори.  

Участник, който не се представи: С кого да се съгласува? 

Андрей Ковачев: След като изпълнените действия от екипа на проекта пораждат такива проблеми, 

какви действия е трябвало да бъдат направени, за да се предотврати подобна ситуация? 

Иван Павлов: Първо – трябва да се говори с хора от местните клубове, които са упълномощени да 

представляват клубовете си. С тях трябва да се обсъди ситуацията. Хората са ок да има ограничения. 

Говорил съм с Елена и Иван. Съгласни са, че трябва да се махнат клинове и планки и даже са готови 

да премахнат клиновете по два от маршрутите. Ок са да се предложат адекватни мерки за опазване 

на птиците. 

В момента вие сте компроментирани като организация и те не искат да говорят с вас. Аз съм 

съгласен, че трябва да се говори и може да има ограничения.  

Станимир Желязков: През 2007 бях в 3 национални парка в Мадагаскар, където постоянно се  

екипират определени сектори и маршрути. За Търново. Всички знаем, че трад маршрутите не са 

катерят от много хора, при това не постоянно, те не са като спортните маршрути. Катеренето е 

забранена дейност и попада в защитени местности и резервати. Караджов камък е защитена 

местност, има една пещера до Мостово и там е забранено и никой не катери. А сега се въвежда 

забрана при едни скали, които са в самата махала Ряката.  

Димитър Стоев: Резултатите от проекта са изключително полезни, защото систематизират 

информацията за маршрути, проблеми и препоръки. Така за първи път информацията е 

систематизирана за цялата страна. Може да има проблеми, но те може да се говорят и да се решат. 

По Закона за биологичното разнообразие няма проект, който да не трябва да се съгласува дори и в 

урбанизирани територии (огради, тераси и т.н.). Тука ми казват за румънец, който идва и набива 

клинове, защото иска да катери, защото иска да е свободен. Не аз него ще питам дали да се махат 

клиновете, а той ще пита отговорните институции дали може да поставя клинове.  

Николай Петков: Наистина румънците трябва да съгласуват екипирането с местните общности. 

Боян Петров: Не, румънците трябва да питат МОСВ първо като принципал. 

Петко Тотев: Някои от най-емблематичните обекти за катерене попадат в резервати: Врачански карст 

категорично забранено, Риломанастирска гора, Резньовете, Северен Джендем и други. При всичките 

има категорична забрана, защото е резерват.  

Боян Петров: Срещата е към края си. Видя се, че и двете страни имат какво да кажат. 

Представителите на МОСВ обобщиха какво е направено по проекта. Да не забравяме факта, че от 

всички проверени от нас обекти само за 2 възникна проблем. „Не сме сами на скалите“ направи само 
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един гаф по проекта и аз заставам на страната на катерачите – начинът по който бяха премахнати 

маршрутите не беше адекватно.  

Боян Петров: Иван Павлов, би ли сътрудничил за среща с клубовете от Търново? 

Петко Тотев: А дали те ще искат да се срещат с вас? 

Боян Петров: Ако не искат среща, ние не можем да ги накараме, но това показва, че не искат да 

разрешат проблема. 

Яна Велина: Да поканим БФКА да излъчат представител за бъдеща работна група.  

Радостина Галитионова: Първо да се изчистят нещата между проекта и после ще работим с 

федерацията.  

Николай Петков: БФКА ще прегледат нещата и ще предложат конкретни коментари.  

Боян Петров:  Искам да благодаря на всички за участието, че се събрахме на една маса голяма част от 

представителите на Федерацията, Министерство на околната среда и водите, експерти биолози. 

Досега нито МОСВ, нито БФКА са успели да се организират и да седнат на една маса, за да 

дискутират проблемите на катеренето в защитените територии. Проектът имаше за цел точно това 

посредничество. Благодаря на всички за участието. 

 

Край на срещата: 21:30ч. 

 

Протокол: Мирослава Попова 


