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 Ние сме елитен екип от опитни алпинисти, насочени към Патагонските Анди с 
намерението да осъществим изкачвания по едни от сложните върхове на планетата. Те 
не са най-високите (около 3000м.н.в.) но въпреки това са считани за едни от технически 
най-трудните – гранитни бастиони с огромни и отвесни скални стени, ситуирани в район 
с ужасни метеорологични условия. Повечето от тези върхове, включително и диамантът 
в патагонската корона – Серо Торе, все още не разполагат със своето българско 
изкачване. При успех на експедицията тези изкачвания ще се превърнат в крайъгълен 
камък за българския алпинизъм.

Cerro Torre

Torres del Paine

Начало: Декември 2015

Край: Февруари 2016

Място: Южна Америка, 
Патагонски Анди, масивите на 
Серо Торе, Фиц Рой и Торес дел 
Пайне

Екип: 4 елитни български 
катерачи

 Възнамеряваме да създадем документален филм, проследяващ експедицията, 
който ще бъде излъчен в ефир, както и на филмови фестивали каквито са „Дни на 
предизвикателствата“, Банско филм фест, Xco филм фест и други. Отговорен за 
заснемането и създаването на филма ще бъде Руслан Вакрилов, фотограф и автор на 
екстремни филми, както и член на експедицията наред всички останали, също обучени в 
боравенето с камера. Ще търсим осъществяването на баланса между постигане на 
целите и заснемането на кадри, които в този район положително ще бъдат 
зашеметяващи.

 Наред със заснемането на кадри, ние ще правим и качествени снимки, 
заключващи в себе си красотата на района и процеса на експедицията. Планираме да 
направим изложба със снимките.
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Експедицията

Фотографския проект



Целите
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Серо Торе
основна цел

 Най-високият от четирите върха по протежение на източния 
ръб на Патагонската ледена шапка, разположен на границата 
между Чили и Аржентина. Въпреки височината си от само 3128

 Макар не толкова импозантна 
колкото Серо Торе, големината на 
стените и, както и суровите време и 
носят същата репутация, както и 
останалите патагонски върхове.

Агуя Сейнт Екзюпери 

 Една от кулите в масива на Серо 
Торе. Изкачването и ще ни послучи за 
адаптация и аклиматизация за основната 
цел – вр. Серо Торе.

Агуя Щандарт

 Oпит за прокарване на премиерен български 
маршрут по Фиц Рой или сателитните му скални игли. 
Това би било голямо постижение в българския стенен 
алпинизъм, както и подготовка за прокарването на 
маршрут по някоя от кулите Пайне.

 Ситуиран в националния парк „Торес дел Пайне“ 
В Чили. Огромните гранитни кули предлагат 
изключително трудно катерене – предизвикателство и 

метра се смята за един от най-трудните върхове на планетата заради техническата си 
трудност, суровия климат и ледената му шапка, оформена от постоянните силни 
ветрове.

за най-опитните катерачи. Нашата цел там е да осъществим първо българско изкачване 
на някоя от кулите, по възможност по премиерна българска линия, ако 
метеорологичните условия го допуснат.

Торес дел Пайне
основна цел

Масива на Фиц Рой
основна цел



 Pървото изкачване на Серо Торе е осъществено през 1974г. от италианска 
свръзка, след два месеца работа, прокарвайки маршрута „Ragni“ .  И до ден днешен 
съществува едва още една напълно независима линия, която достига върха – 
фамозният и спорен „Compressor route“ – виа ферата от над 300 болта. До този 
момент над 95% от изкачванията на Серо Торе са по този маршрут, защото предлага 
лесен достъп, използвайки болтовете, но „Ragni“ си остава естествената и 
непринудена линия, прокарана с интуиция и разбиране на релефа, вместо с набиране 
от болт на болт. До този момент изкачвания на Серо Торе по тази линия са едва 30 на 
брой, което е мерило за техническата сложност на линията и общата непристъпност 
на Серо Торе. За сравнение до 2010 година Еверест е приютил над 5000 изкачвания.
 Първият опит за българско изкачване възнамеряваме да направим по „Ragni“.

Серо Торе
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 Eдни от най-величествените и зашеметяващи скални кули в света. Ситуирани на 
около 160 км южно от групите на Фиц Рой и Серо Торе и източно от Патагонската 
ледена шапка, този район също притежава едни от най-лошите метеорологични 
условия в света. Местните обичат да казват, че в Патагония можеш да преживееш 
всичките 4 сезона в един ден, а местната поговорка гласи: „Ако не ти харесва 
времето, изчакай минута и може да се промени.“
 Основната ни цел тук е да осъществим първо българско изкачване по една от 
кулите, предлагащи над 1000м отвесен гранит, в опит да прокараме премиерна 
българска линия, която би имала отзвук в световната общност.Торес дел Пайне
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Мартин Маровски

 Член на клуб „Планински Ангели“. 
Носител на годишна награда за алпинизъм на 
БФКА за 2011 г. и 2013 г. Треньор и 
преподавател по алпинизъм и ски в 
Националното училище за планински водачи 
в с. Черни Осъм. Планински водач, член на 
асоциация „Планини и хора”. Член на  
“UIMLA” (Union of  International Mountain 
Leaders Associations). Член на комисия 
„Алпинизъм“ към БФКА. Атлет на Marmot.
1997 г. Републикански шампион по 
алпинизъм на България (зимно).
2006 г. Перу, „Kordillera Blanca”: 
Вр.”Vallunaraju” 5686 м.н.в., вр. „Ishinka” 
5530 м.н.в.,   Вр. „Alpamayo” 5989 м.н.в. по 
източната ледена стена.
2008 г. Три пъти на Монблан 4810 м.н.в, 
вр.”Island Peak” 6180 м.н.в. (Непал)

2009 г. Монблан участник в успешната Българска експедиция “Shared Summits” - 
изкачване на българския алпинист Иван Кожухаров, пострадал при каменопад на 
Petit Dru.
2010 г. Републикански шампион по алпинизъм на България (лятно).
2011 г. Републикански шампион по алпинизъм на България (лятно). Италия 
Доломити, вр. ”Cima Grande di Lavaredo” по „Comici- Dimai Route”, Вр. „Cima Ovest” 
по „Cassin  Route”.
2012 г. Участник в експедиция „Ogre Peak” 7285м, Пакистан.
2013 г. 1-во място на Ботева алпиниада, 1-во място на алпиниада „Райски скали“, 1-во 
място в категория ”традиционни изкачвания” на балканиада в Македония.; Marmo-
lada по Vinatzer & Mesner Direct: Extreme Difficult, 7+, 1100 m.; Piz Badile по Via Cassin, 
Very Difficult, 6+, 800 m.; Gran Capucin по комбинация от Bonatti attempt & Le voyage 
selon Gulliver (Abominable difficulty, 8-) и Swiss Direct (Very Difficult+, 7), 500 m.; А
iguilles du Мidi по Rebuffat, 7-, 300 m.; Aiguilles de la Republique по Republique Banan-
ière, Extreme Difficulty, 6c+, 750 m.; Petites Jorasses по La Beaute du Monde, Abomina-
ble Difficulty, 7c, 750 m.; преминаването на множество традиционни маршрути по 
Envers des aiguilles с категории, вариращи межди 7+ и 9- / Melissa,metisse d'ibiza (ED, 
8), Rio Grande (TD+, 7+), Une gueuledu diable (ED, 8-), Аmok (ED-, 7+)/.
2014 г. 1-во място на Ботева алпиниада; 1-во място на алпиниадата „Райски скали“ ; 
Ръба Френе по южната стена на Мон Блан

Екипът
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 Член и председател на Алпийски 
клуб "Железник", член на УС и 
председател на Сдружение Туристическо 
дружество "Сърнена гора", гр. Ст. 
Загора.
2006 г. - изкачва вр. Матерхорн (4478 м.) 
по италианския ръб и 
западноевропейския първенец вр. Мон 
Блан (4807 м.); участник в експедиция на 
вр. Чулу Ийст (Chulu East – 6 584 m.) в 
Непал.
2009 г. - източната стена на вр. Агуя Де ла 
С (Aguja De la S) в Патагония, Аржентина.; 
републикански вицешампион по 
Алпинизъм – лятно
2010 г. – републикански вицешампион по 
Алпинизъм – зимно
2010 г. – опит за изкачване по северната 
стена на вр. Гранд Жорас (4 208 м.) – 
зимно
Швейцария. 

2011 г. – Държавен шампион по алпинизъм – зимно; Северната стена на вр. Пиц 
Бадиле (3308 м.); републикански вицешампион по Алпинизъм – лятно
2012 г. – изкачване на вр. Фиц Рой /3 405 м./ по маршрута Борис Симончич, 
Патагония, Аржентина; Държавен шампион по алпинизъм – зимно; републикански 
вицешампион по Алпинизъм – лятно.
2013 г. – трето място на републиканското първенство по алпинизъм – лятно; 12 място 
на Световно първенство по алпинизъм, Крим, Украйна; 1-во място в Балканска 
катерачна среща, Демир Капия, Македония.
2014 г. -  1-во място в Зимна Републиканска алпиниада Мальовица 2014; участник в 
експедиция Ушба 2014 г. Опит за осъществяване на българско изкачване по 
изключително технически сложната югозападна стена на вр. Ушба (4710 м.н.в.) в 
Кавказ, Грузия; 2-ро място в Алпиниада Райски скали 2014; 6-то място в Катерачна 
среща - държавно първенство по скално катерене, 8-9.11.2014 г., с. Губислав.

Григор Вътев
Екипът

опашката на дракона



 Член на клуб „Алтиус“. Носител на 
годишна награда за алпинизъм на БФКА 
за 2013 г. Отдаден на катеренето и 
алпинизма във всичките му форми: 
Спортно (7b+ onsight, 7c flash, 8a red 
point) традиционно, алпийско – по лед и 
замръзнали водопади, микст. Изкачил е 
множество технически трудни 
традиционни маршрути в България и 
Македония. Автор на едни от 
най-трудните спортно-традиционни 
маршрути България „Искам си мечтите“ 
7а/ А2+ (7c) 260м, „Terra Incognita“ 6а, А
3. 
- 6-то място в Националното съзтезание 
по Драй Тулинг за 2012 г., Скакавица. 
- Национален шампион по 
алпинизъм-лято за 2013 г.
1-во място на Ботева алпиниада, 2013 г. в 
свръзка с Мартин Маровски.

- 1-во място на алпиниада „Райски скали“, 2013 г. в свръзка с Мартин Маровски. 
- 1-во място в категория „традиционни изкачвания” на катерачния фестивал в Демир 
Капия, Македония
- 1-во място на Ботева алпиниада, 2014 г. В свръзка с Мартин Маровски. 
- 1-во място на алпиниадата „Райски скали“, 2014 г. 
Национален шампион по алпинизъм – лято за 2014 г.  
Стенни изкачвания в Алпите: 
- Marmolada по Vinatzer & Mesner Direct: Extreme Difficult, 7+, 1100 m. 
- Piz Badile по Via Cassin, Very Difficult, 6+, 800m 
- Gran Capucin по комбинация от Bonatti attempt & Le voyage selon 
Gulliver(Abominable difficulty, 8-) и Swiss Direct (Very Difficult+, 7), 500 m. 
- Аiguilles du Мidi по Rebuffat, 6а+, 300 m. 
- Aiguilles de la Republique по R. Bananière, 6c+, 750 m, ED.
-  P. Jorasses по La Beaute du Monde, Abominable Difficulty, 7c, 750 m. 
 - Ръба Френе по южната стена на Мон Блан.

Виктор Варошкин
Екипът
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 Член на алпийски клуб „Планинец“
Специалист в свободното катерене, 
преминал множество спортни маршрути 
с категория на трудност 8а-8b, както в 
България, така и по света. Има и добър 
опит в лятното алпийско катерене, през 
2011г. е бронзов медалист от 
държавното първенство по алпинизъм – 
лятно (свръзка с Юлиан Стоичков и 
Васил Ахчийски); 1-во място на Ботева 
алпиниада 2015 в свръзка с Виктор 
Варошкин.
 Към момента е най-признатият 
български екстремен фотограф  в 
областта на катеренето и алпинизма. 
Има множество публикации в списания 
като Climbing magazine, Rock&Ice, 
Grimper, SA Mountain, Climb (UK).

 Специалист по заснемането и създаването на екстремни филми. Основната му 
задача, заедно с постигането на набелязаните цели,  е да заснеме и създаде филм за 
експедицията, както и да направи фото кадри, които да бъдат представени в 
изложба.

Уебсайт: www.rusvakrilov.com 
Видеа: https://vimeo.com/rusvakrilovphotography/videos

Руслан Вакрилов
Екипът
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 Експедиция Опашката на дракона си търси генерален спонсор, който да осигури 
финансиите за организирането и провеждането на експедицията. Цялата техническа 
и катерачна екипировка е вече осигурена от вносители и дистрибутори, но имаме и 
нужда от финансии за осигуряване на самолетни билети, карго, застраховки и 
разходи на място. Изчислили сме, че ще ни трябват 20 000 евро за да покрием тези 
разходи. Ако станете генерален спонсор на нашата експедиция ще можете да 
рекламирате компанията си по следните начини:
- Поставяне на Вашето лого върху катерачните дрехи.
- Снимки със знаме/лого на Вашата комапния при изкачването на всеки връх.
- Споменаване на името на Вашата компания като генерален спонсор при всяка 
медийна изява.
- Главно място при излагане на логата на Фейсбук страницата на експедицията.
- Главно място при излагане на логата в началото и края на документалния филм.
- Главно място при излагане на логата към фотографската изложба.
- Ексклузивни права върху снимки от експедицията, които можете да използвате 
за рекламни нужди.
- Отворени сме към други идеи от Ваша страна за по-добро рекламиране на 
Вашата компания чрез експедицията.

Ако нямате възможност да осигурите пълното финансиране на експедицията, но все 
пак желаете да ни подкрепите със финансии или специализирана екпировка може да 
договорим обикновени спонсорски условия.
 

Медийни партньори

Спонсорство
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Медийни партньори и спонсори

Генерален споснор
експедицията си търси генерален спонсор

Доставчици на екипировка и партньори

 Мартин Маровски - martin.marovski@gmail.com, +359878669003
 Григор Вътев - grigor.vatev@gmail.com, +359896634187
 Виктор Варошкин - skidas@abv.bg, +359888098397
 Руслан Вакрилов - rusvakrilov@yahoo.com, +359876427426

Контакти


