
  ЕКСПЕДИЦИЯ “БАНСКИ СУХОДОЛ  2002” 

      

 

24.09.2002, събота 
Първата група от 13 човека в състав Виктор Стефанов, Катерина Богачева, 

Камен Стефчев (ПК “Витоша”), Константин Касабов, Константин Стоичков, Живко 

Петров, Милен Кръстев, Илина Каменова, Нина Илева, Николай Стоичков (ПК 

“Хелектит”), Юлий Пасков, Александър Йорданов (СПК “Академик”) се събра в 

13.30 часа на предварително уговорената среща при разклона за м. “Суходола”. В 

14.30 часа групата вече се подготвяше за тръгване от създадения междинен лагер 

при полянката с големите дървета, докъдето багажа бе изнесен с микробус (Ал. 

Янев СПК „Академик“ София). Поради забавяне на товарните мулета се наложи 

трима от участниците В. Стефанов, К. Стефчев и И. Каменова да пренощуват в 

междинния лагер и да организират транспортирането на товара на другата сутрин. 

След лека закуска останалите участници потеглиха  нагоре и след приблизително 6 

часа  достигнаха базовия лагер. Първите палатки бяха разпънати в 19.30 часа, а в 

20.30 цялата група се беше събрала и се подготвяше за вечеря. 

 

25.09.2002, неделя 
Сутринта започна с устройването на базовия лагер – бе изграден навес за 

инвентара, сковани бяха пейки, маса и лавици за кухненската посуда. За инвентара 

бе пригодена старата землянка. Бе направена първата копка в преспата за вода. 

Поради недостига на товарни мулета Н. Стоичков, Ю. Пасков и Ал. Йорданов 

слязоха отново до междинния лагер, за да изнесат и последната част от товара. В. 

Стефанов и И. Каменова бяха тръгнали рано заедно с мулетарите, а К. Стефчев 

чакаше при останалия багаж. В. Стефанов, Ж. Петров и К. Стоичков изнесоха 

багаж и опънаха щурмовата палатка пред № 9, картираха № 10, огледаха и 

номерираха  № 60 и № 61.  

 

26.09.02, понеделник 
Организираха се 3 групи в № 9: 

В. Стефанов, К. Стефчев – екипиране до старото дъно на пропастта.  

К. Касабов, М. Кръстев  – доекипиране на малките класики. 

Ж. Петров, К. Стоичков, К. Богачева – картиране на вход № 9, плюс 

голямата ледена зала 9-11.  

В. Богачев, Н. Илева – лагерна организация. 

 Група в състав Н. Стоичков, Ю. Пасков, И. Каменова и Ал. Йорданов 

започна работа на новооткритата преди две седмици (по време на предварителния 

оглед на района) от К. Стоичков и В. Стефанов пропаст, на която бе даден № 6.  

№ 6 - впечатления. Достъп: От № 9 се тръгва право нагоре от входа в 

югозападна посока минава се през въртоп № 58 слиза се следи се посока юг и се 

върви в посока “Кончето” в ляво от голямата преспа. Входа на пропастта трябва 

да се търси в началото на стръмния ръб, водещ към в. Бански суходол. 

Денивилацията от № 9 до № 6 е 50-60 метра. 

Описание:  Пещерата представлява голяма цепка с приблизителни 

размери 4 х 6 м., развиваща се двустранно нагоре 10-12 м., запушена от снежна 



тапа, която започва на 4 м. под достъпа до пропастта. Преспата се намира в 

центъра на цепката, като от всички страни има дълбоки процепи. Основния улей 

определен за работа се намира в ляво, като се застане с лице към преспата. 

Наклона между снега и основната скала е малко по-голям от този при № 9, а 

разстоянието между тях е по-малко. До преспата се подхожда с два скални клина 

и протектор за минаване на ръба, където се стъпва на голям лабилен блок 

(80х70х80 ст.), съборен  по време на първоначалното  разчистване на подхода.  

Трети клин извежда в стръмния улей на цепката откъдето започна 

разчистването на снега. Оформиха се прагове, които направиха движението 

нагоре и надолу по-удобно. Този ден бяха преодоляни 10-12 м. надолу по цепката. 

Хвърлените от там камъни се свличаха надолу по улея, след което удряйки се в 

стените стръмно падаха около 3-4 сек. Това предполага, че след улея се попада в 

тесен отвес. Пропастта бе номерирана и бяха направени снимки.  

 

27. 0 9.2002, вторник 

Ж. Петров, К. Стоичков, К. Касабов и М. Кръстев - картиране през вх.  

№ 11.  

К. Стоичков и В. Стефанов - картиране на 10А, оглед и номериране на 

вече известни обекти в района, както и номериране на № 62, №  63  и №  64.  

Бележки (В. Стефанов): № 19 – срутена за разчистване;  № 62 (в дясно 

от № 19) – да се вземе азимут; № 63 А, Б – ниши над № 11(влизащи в системата 

на № 9) и № 64 А, Б, и В – малки пропадания над № 16 (запушени) № 64 Б 

продължава!; № 58А, Б, В – поредица от ниши, завършващи с плътни блокажи, 

вероятно влизат в системата на № 9; № 58 Г – нова; № 59 от книжката 

“Пещерите в Бански суходол”  (август `02)  става № 49, а № 49 от същата става 

№ 59А, Б, В и Г; 

В. Богачев, Н. Илева – лагерна организация.    

Н. Стоичков, Ю. Пасков и Ал. Йорданов – продължаване работата по  

№ 6. 

Впечатления (продължение). Разкопаването на снежния улей продължи. 

Бе забит един допълнителен клин (четвърти по ред) за отвеждане в цепката. 

Стигнахме 3 метра по надолу от най-ниската ни точка от предния ден. Цепката 

става съвсем тясна и снега преминава в лед с дебелина около 10 ст. до 

монолитната скала. Следва тесен улей с дължина 3-4 метра и наклон от 75-80 

градуса, след който спуснатото въже пропада рязко в предполагаемия тесен 

отвес. Този отвеса гълта около 20-25 метра въже. Температурата е около 0-1 

градус. От другата страна на преспата (вдясно от  екипираната цепка) има 

тясна 50х40 ст. цепка, която извежда директно под ледения улей (ръба на 

отвеса), до който стигнахме. В тази цепка са заклинени големи скални блокове, 

които в следствие на разтопяване на преспата могат да бъдат освободени! Да 

се внимава и с движението на самата преспа в следствие на разтопяването и!  

 

28.09.2002, сряда 

В. Стефанов, А. Йорданов – Поставяне на стоманен лост между стените 

на втория тесняк (преди отвеса към голямата блокажна зала), имащ за цел да спира 

пропадането на заседналите блокове отгоре. Екипиране на последния отвес до 



новото дъно в № 9. Спускане на отвеса, започващ от най-горната лява част на 

блокажа (усл. Б1). Отвеса се екипира на въжен ринг около голям скален блок в 

близост до отвеса и на спит срещу блока, извеждащ в камбана. Необходими са 15 

м. въже. Вляво от блокажното дъно на отвеса се отваря тясна цепка – 30 см. с два 

заклинени камъка, не позволяващи преминаване. От цепката се вижда малка 

блокажна заличка на видимо разстояние 5 метра по-надолу. Бе проверена и залата, 

намираща се в дясно от блокажното дъно.  

Ж. Петров, К. Касабов – картиране на паралелния кладенец в № 9. 

К. Стоичков, К. Богачева – картират качвалата след „Ледената“ зала в № 

9-11 и първия малък отвес (У – закрепване).  

И. Каменова, Н. Стоичков, Ю. Пасков (Теренна работа): Разкопаване на 

малък въртоп в близост до скалния венец на Котешкия чал. Въртопа се намира  на 

30-35 мин. западно от  лагера, на ръба на клековия пояс. Най-удобен е достъпа  от 

Голямата поляна (лагера на Националната експедиция), следва стръмно изкачване в 

посока на Котешкия чал, като при последните клекове се завива на ляво. Размерите 

му са 2х1.5 м. След изкопаването на 0.5 куб. м. скална маса се отваря тесен 

низходящ вход, от който се вижда силно наклонен улей 2-2.5 м. покрит с пръст, 

който извежда на цепка с ширина 1.5 м. и дълбочина 3-4 м. Поради липсата на въже 

продължението на пещерата не бе проверено. Бяха частично разкопани още 

няколко въртопа в района.  

В. Богачев, Н. Илева – лагерна организация. 

 

29.08.02 г, четвъртък 

В. Стефанов, А. Йорданов - Оглед на въртопите и губилищата западно от 

лагера в основата на Котешкия чал. На № 3, № 4, № 19, № 20, № 21 бяха снети GPS 

координати, описани и номерирани. Бяха открити и редица нови въртопи, които 

бяха означени но неномерирани. Тяхното разработване предстои.  

М. Кръстев, Н. Стоичков, И. Каменова – Продължаване на работата в  

№ 6. Огледана бе цепката в дясно от преспата, представляваща от своя страна 

същинския отвес на пропастта. Частично бяха картирани № 35 и № 37.  

П. Бакалов, Ю. Пасков – Разекипиран бе отвес Б1 (с двата заклинени 

камъка), спуснат предния ден от Вайса и Алекс. Бе екипиран добре оформен 

кладенец, дълбок около 15 метра. Кладенеца е проверяван на експедицията през 

2001 година. Той се намира на същото ниво, от което се подхожда за отвеса  Б1. За 

достигането му се подвежда парапет (2-3 стоманени примки), при което се 

прескача зала, дълбока 6-7 метра и разположена в дъното на отвеса Б1. Има забит 

спит за спускане в него, но е нужен още един за дублаж. На дълбочина около 13 м. 

има малък праг при който наклона става много стръмен. Видимо спускането може 

да продължи още 3-4 метра. Точно на нивото на прага, с лице към спускащия се  

отваря тясна цепка (усл. Б2). От там видимостта позволява да се видят 15 метра 

надолу. Цепката е вертикална, с ширина средно около 70 см. с удобни стъпки и 

хватки. Стърчат много козирки и непрекъснато цепката променя профила си, което 

засега не позволява екипиране. На много места цепката е запушена от блокажни 

камъни, паднали от нивото на прага. Бе слезнато по цепката на класика около 20 

метра след неколкократно разчистване на блокове. От това ниво цепката разширява 

и блоковете падат още около 15 м., но тук задръстванията са с по-големи камъни, 



което предполага тяхното внимателно отстраняване. Идеята е разчистващия да 

бъде осигурен. На много места острите козирки трябва да бъдат отстранени с чук 

или дори с лост, което ще осигури  едно по-безопасно спускане по цепката, както и 

частично по необходимост екипиране на отделни пасажи. Най-интересното е че 

тази цепка е път на водата – по стените и се наблюдава слаба, но постоянно 

стичаща се вода. При изкачване обратно по отвеса на кладенеца, на 4-5 м. преди да 

се достигне закрепването има тясна блокажна галерия (в дясно), която се вижда и 

от подхода към отвеса на кладенеца (2,5 м. по-надолу). В края на тази галерия има 

тясна цепка (усл. Б3), при която хвърления камък след неколкократни удряния пада 

около 30 м.  

 

30.08.02 г., петък 

В. Стефанов, А. Йорданов –  Бе продължена работата в Б2, като бе 

слезнато още 10-12 метра от най-ниската точка достигната предния ден. Бяха 

разчистени няколко блокажни струпвания и бе достигнато до блокажно дъно, не 

позволяващо преминаване. Нужно е сериозно разчистване.  

М. Кръстев, Н. Стоичков, К. Касабов – продължават работата по № 6. 

Оценена е реалната опасност от проникване в същинския отвес, отвеждащ под 

улея, поради множеството заседнали в леда камъни. Забит е спит за удължител на  

6 м. след последното закрепване на клин.  

К. Стоичков, Ж. Петров, К. Богачева – Картиране на наклонената 

галерия и наклонения отвес в № 9. Прави се и измерване на температурата, която е 

1,3 градуса.  

П. Бакалов, Ю. Пасков – Бе проникнато в отвес Б3. Бяха разчистени 

няколко големи камъка на входната блокажна площадка. Входа на цепката е 

сравнително тесен с последващо 7-8 метра слизане на класика в тясна вертикална 

цепка. Следва малък отвес – 6-7 м., екипиран на клин. За втория и третия бе бит 

спит, набиращи обща денивилация 20 метра. Цепката постоянно разширява и бързо 

набира метри. Наблюдава се едно слизане по отвеси с малки площадки – някой 

козирки, други – блокажни. Започва да се наблюдава кал по площадките, както и 

локви. И тук по стените на отвеса се наблюдава стичаща се вода. Следва отвес 

около 15 м., които бе екипиран на лентова примка на характерно образувание, 

намиращо се в ляво от спускащия се. Стига се до блокажна площадка от която в 

ляво и дясно също се отварят по-тесни цепки, паралелни на основната 

продължаваща. Тя бе оценена на около 20-25 метра, но не бе спусната поради 

недостиг на въже. Галерията, в която се развиват споменатите отвеси е чиста и 

измита, без голяма опасност от падащи блокове. Самата морфология свидетелства 

за една млада част на пещерата, работеща в момента. 

 

31.08.02 г., събота – почивка 

 

01.09.02, неделя 

К. Стоичков, К. Богачева, В. Стефанов, М. Кръстев – картира се 

участъка от наклонения отвес до старото дъно (тесняка преди отвеса за голямата 

блокажна зала). В. Стефанов и М. Кръстев тръгват към новото дъно (отвес Б3) и 

екипират не спуснатия отвес, който се оказа и последен.  



Впечатления (В. Стефанов): Отвеса завършва с хоризонтална малка 

галерия, постепенно увеличаваща наклона си и стесняваща се. Тясната цепка по 

възможност е оценена за преминаване, но прави рязък завой, който не позволява 

видимост. Образува се поточе с малък дебит, преминаващо през тесняка. Усеща 

се слабо въздушно течение. Тесните цепки, разклоняващи се от малката зала 

преди последния отвес също отвеждат до това място.  

П. Бакалов, Ю. Пасков, К. Касабов – измерване на пукнатини в основата 

на рида Църна Могила на 10 мин. изток-югоизточно от лагера. Бяха направени 

общо 62 измервания. 

П. Бакалов, Ю. Пасков – Бе проверен отвес Б1. Изваждането на 

камъните представлява особена трудност, защото са доста добре заклинени и за 

тяхното отстраняване трябва да се работи с главата надолу. Има опасност от 

изхлузване в цепката –следва 5-6 м. отвес, с продължаващ стръмен наклон, 

свършващ с блокаж. Единия от двата камъка подпира големи блокове от срутения 

блокаж. Засега  това място бе определено като неперспективно. Отново бе спуснат 

големия кладенец, подмината бе цепката Б2 и бе слезнато още 5-6 метра по 

продължение на главния кладенец. Следват два вертикални тесняка, като втория не 

бе преодолян, но позволява преминаване след махане на личния инвентар. През 

него се вижда малка заличка 5 м. по-надолу, като в дясно се открива малка цепка, в 

която камъка пада още около 5-6 м. Най-интересното тук е това, че се усеща силно 

въздушно течение, такова каквото и при отвес Б3. Също е сравнително мокро.  

 

02.09.02 г., понеделник 

Б. Алексиев и П. Димитров – продължаване на работата по 

разкопаването на ледения склон в № 6. Стигат до края на склона в малка заличка 

откъдето започва и същинския отвес на пропастта. Това фактически е мястото на 

съединяването на двете цепки около преспата. Отвеса не е спуснат поради 

опасността от падането на блокове в следствие разтопяването на преспата.  

К. Касабов, П. Константинов, В. Маркова  - започват работа по 

разширяване на първия тесняк преди наклонената галерия в № 9. След 

няколкочасова работа отвора е разширен осезаемо.  

К. Стоичков и Б. Райкова – проверяване на № 42 и № 46.  

Впечатления (К. Стоичков): № 42 се намира на 50 м. западно от № 38. 

Входа представлява голям въртоп сред сипей на големи блокове. Взети са азимути 

от № 42 към № 30 – 306 гради и от № 42 към № 39 – 68 гради. Представлява 

голям вход с приблизителни размери 5 х 3 м. Развива се по пукнатина ЮИ-СЗ. Във 

входната част на въртопа ниско долу има малък отвор 0.5 х 0.3 м. от който се  

попада в малко уширение. Налага се солидно разчистване на скални блокове. Усеща 

се силно въздушно течение. На пещерата е направена скица в мащаб 1:100.  

 

03.09.02 г., вторник 

П. Бакалов, П. Константинов – картиране на най-новите части в № 9 

(последните открити отвеси) и съответното им разекипиране. Картировката е 

направена от дъното до голямата блокажна зала, като е взето под внимание това, че 

тя все още не е картирана. Уточнени са необходимите реперни точки, които в 

последствие да бъдат използвани за привързването на не картираните все още 



части при старото дъно. На дъното на последния отвес също е направен извода, че 

се касае за стеснение, което може да бъде преминато след разширяването му. 

Потвърждава се и наличието на въздушно течение. Установено е, че набраната 

денивилация  между голямата блокажна зала и новото дъно е (–64) м.   

Ю. Пасков, П. Димитров – измерване на пукнатинни системи в № 9, като 

измервания са направени на 10 основни места между голямата блокажна зала при 

старото дъно и зала 9-11. Направени са общо множество измервания.  

В. Стефанов, В. Маркова – теренна работа. Откриване на поредната 

пропаст - № 70, намираща се на 20 мин. западно от лагера.  

Впечатления за № 70 (В. Стефанов): Входа представлява въртоп 4 х 8 м. 

с дълбочина повече от 10 м., завършващ със заснежен наклонен участък. Засечени 

са координатите на пропастта с GPS. 

Номериране на 3 известни отпреди ниши - № 67, № 68, № 69.  

 

04.09.02 г., сряда 

К. Касабов, В. Стефанов, К. Богачева, Б. Алексиев – картиране на 

голямата блокажна зала в № 9 и привързването и към картировката на новите 

отвеси. Това е последното картиране в № 9 за тази експедиция. Групата изнася 

багаж и инвентар до зала 9-11.  

Ю. Пасков, К. Стоичков и П. Димитров – проникване в новооткритата 

№ 66, частично я картират, определят точното и местоположение и достъп и 

засичат GPS координатите и. Започване разчистването на блоковете в нея.  

 

05.09.02 г., четвъртък – Разекипиране на № 9. 

П. Бакалов, П. Димитров, В. Маркова, Б. Райкова – Разекипират 

частите от голямата блокажна зала при старото дъно до първия тесняк след 

наклонената галерия и вх. № 11. 

Ю. Пасков, П. Константинов, Любомира Митева и Малката Люба – 

Разекипират от първия тесняк до изхода през № 9. 

 

06.09.02 г., петък 

К. Касабов, В. Стефанов – започват работа с теодолит и оформяне на 

теодолитното кроки на района, заключен между пропасти № 9, № 6, № 30.  

П. Бакалов, Ю. Пасков – мерене на пукнатинни системи пред вх. № 9-11, 

№ 6, както и сваляне на багаж от № 9 до лагера. Бяха установени и 

местоположенията на някои от не дотам ясно изразените губилища в циркуса.  

 

07.09.02 г., събота 

П. Бакалов, Ю. Пасков – проникване в пропаст № 30, която е екипирана 

до дъно. Установено е наличието на много отпадъци от предишни прониквания, 

като част от тях бяха изнесени. На дъното бяха намерени два арматурни лоста, 

където се усеща и много силно въздушно течение.  

К. Касабов, В. Стефанов – продължаване на работата с теодолит в района 

№ 9, №  30, № 6, както и изнасят багаж от № 9 до лагера.  

 

08.09.02 г., неделя 



К. Касабов, П. Бакалов – довършване на работата с теодолит и 

завършване на измерванията на пукнатинните системи при вх. № 9-11. Изнасят и 

последния багаж до лагера. 

В. Стефанов,  П. Димитров и Л. Митева – Разекипиране на № 30 и 

изнасяне на отпадъци от нея.   

 

09.09.02 г., понеделник – край на експедицията. 

Останалите хранителни запаси са складирани в землянката в пластмасови 

шишета (боб, леща и др.). Лагера е събран и местността е почистена. Последните 

останали участници поемат към гр. Банско. Багажа бе извозен до София с кола (К. 

Стоилов).  

 

 

 

 


