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              1. Място и време на провеждане на експедиция  Славянка 2006. 

 

              Експедицията Славянка 2006 беше проведена в периода 24.06-

02.07.2006г. с обща продължителност 9 дни. Първоначално бяха установени два 

експедиционни лагери, в бившата застава на с. Парил, която в момента е хижа и 

в местността Ливаде. В последствие лагерът от Ливаде бе преместен в близост 

до каптажа в м.Шапатек над пътят свързващ селата Петрово и Голешево. 

Усилията тази година, бяха съсредоточени главно в по-високите и източните 

части на планината и по-малко в западната част. Извършени, бяха обходи в 

Хамбар дере и източно от Царев връх и в ниските части на масива под връх Св. 

Константин. Във високата част на планината обходите бяха извършени над 

м.Ливаде, в билната част между върховете Шабран (2196 м.н.в.), Голям Гоцев 

връх (2212 м.н.в.), Салюва джамия и Али ботуш, в местностите Валозите, 

Царева пресойка, както и в Билянов дол. В края на експедицията няколко групи 

от участващите в експедицията направиха обходи в местностите Сухомил и 

Шапатек, рида Червенковец и кариерите там, както и към връх Егюптен (1362 

м.н.в.) и Петровският извор.  

 

              2. Достъп. 
               

              За изходни пунктове към различни точки от планината могат да се 

използват населените места намиращи се в нейната периферия. От запад това са 

селата Катунци, Петрово, Лехово и Голешево. Те са свързани с асфалтиран път, 

за който се отбива от второкласният път на около 9 км преди Г.К.П.П. Кулата. 

До с. Катунци и с. Петрово има  автобусна връзка от Благоевград а до 

с.Голешево има маршрутно такси от с. Петрово. Пътят за с. Лехово е черен и не 

е в добро състояние, той се отделя от главният път над ВЕЦ Петрово.  

              От изток планината е достъпна от към селата Нова Ловча и Парил, 

които са свързани с гр. Гоце Делчев с асфалтиран път. Има и автобусна връзка. 

Пътят между с. Голешево и с. Парил е черен и е трудно проходим с автомобил, 

като може би е по-лесно да се преминава този участък от Парил към Голешево 

(след заставата да се хване десният път).  

              Има няколко пътища за навлизане във вътрешността на планината, като 

най-главния от тях е черният път за местността Ливаде. Той започва на около 4 

км преди с. Голешево, след един рязък ляв завой се вижда началото на черен 

път, а вдясно от него е поставена една голяма табела с информация за резервата 

“Али ботуш”. Той е проходим с автомобил, въпреки че не е в много добро 

състояние. Разстоянието от началото на черния път при табелата до м.Ливаде се 

взима пеша за около 2-3 часа (16 км), (съществуват и преки пътеки) при което се 

преодолява около 1000 м денивелация. Друг път за навлизане във високата част 

на планината е този който следи граничната полоса и се отделя от пътят за 

м.Ливаде в долната част на м.Шапатек. Той се изкачва до седловината под връх 

Егюптен (1362 м.н.в.). Може също така да бъде използван и пътят за кариерите. 

Удобни пешеходни маршрути могат да се извършат по Хамбар дере и Билянов 

дол.  

 

              3. Участници в експедицията. 

              Експедицията “Славянка 2006”, беше организирана от ПК “Хеликтит” 

София. Участие взе част от ръководното тяло на БФС в лицето на Петър Берон 



и Алексей Жалов, както и пещерняци от Софийските клубове СПК “Академик”, 

“Искър”,  членове на известния в близкото минало пещерен клуб “Урвич” а така 

също и от ПК “Вертикал” Перник. Както винаги бяхме подпомогнати и от хора 

не членуващи в пещерни клубове. Тази година по наша покана в експедицията 

се включиха и спелеолози от Република Гърция от клубовете ESE-Солун, Hiron-

Волос и ZOK-Кардица и британският спелеолог Daniel Jackson. В периода 24.06-

02.07.2006г. участие взеха общо 25 души. 

 

 

              4. Списък на участниците в експедицията. 

 

  От ПК “Хеликтит” - Константин Стоичков, Алексей Жалов, Димитър 

Дишовски, Николай Ценов и Христо Христов.  

             

              От СПК “Академик” - Павел Бакалов, Александър Янев, Татяня 

Виналиева, Стефан Радев и Иван Личков. 

 

 От ПК  “Искър” - Цветан Остромски.                                                                                                                                   

             

             От ПК  “Урвич” - Стоян Петков. 

             

             От ПК “Вертикал” - Мирослава Рударска. 

             

              Не членуващи в пещерни клубове - Др-Петър Берон-председател на 

Б.Ф.С, Боян Тепавичаров, Иван Петрунов. 

              Пещерняци от Гърция (от градовете; Солун, Волос и Кардица.) - 

Anastasia Vasileiadou, Vasiliki Kokkala, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, 

Miltiadis Myteletsis, Lambros Makrostergios. 

 

  От Великобритания- Daniel Jackson. 

 

 

  5. Обобщаващи данни за експедиция “Славянка 2006”.  

              По време на експедиция “Славянка” 2006 бяха открити и картирани 3 

нови пещери, които за съжаление са с незначителни размери. Това са пещерите 

Ванковица, (има голяма вероятност това да е известната в миналото пещера 

Рупата) дължина (45 м), денивелация (-10 м), с. Парил, Куфара, дължина (10м), 

денивелация  (-3.60м), с. Голешево и Пещерата под Царев връх, дължина (7м), 

денивелация (+3.70м), с. Голешево. Беше наблегнато и на теренната работа. Във 

високата част на планината се разкриха няколко много перспективни обекта за 

разкопаване с работни номера А0, А1, А2 и А3. Индикация за това е силното и 

студено въздушно течение излизащо от вътрешността на предполагаемите 

пещери. Особено перспективни са А2 и А3. Друг интересен обект е локализиран 

в една от кариерите разположени в масива Червенковец над големият карстов 

извор над с. Петрово. Обекта представлява тясна цепнатина в която камъкът 

пада между 9 и 14 секунди. Въведе се ред сред обърканите федеративни номера 

на пещерите Стойковица  (Малка Стойковица) рег № 2547 и Малък  Сухомел. 

рег № 137. Допълни се фотодокументацията и описанията на пещерите и 

обектите, като им се снеха географските координати посредством GPS. 



Всичките пещери се маркираха с червена боя. Направена беше и нова карта на 

системата Шипките. В пещерата Комарница, бяха открити и картирани нови 

части с обща дължина над 30 метра. С това тази пещера се нареди на първо 

място по дължина в Тешеовският пещерен район №403 (според районирането на 

карста по В. Попов). Направен е и нов, за съжаление неуспешен опит за 

разчистването на дъното на пещерата под вр. Егюптен. Председателят на БФС 

Др-Петър Берон събра пещерна фауна от 4 пещери и пропасти. Очаква се с 

голям интерес резултатите от това. От пещерата Стойкова дупка №1 (Стойкина 

дупка) преди две години Др-Петър Берон и Боян Петров извадиха 6 нови за 

науката троглобионтни вида. С интересният си карстов релеф, масивни 

мраморни пластове и все още не локализирани пещери (по сведения от местни 

жители) планината Славянка продължава да пази много тайни. За отбелязване е, 

че все още не е проучена добре западната българска част а на гръцка територия 

е проведена до сега само една експедиция. Силно се надяваме, че тепърва ще 

предстоят големите открития. 
 

              6. Експедиционна дейност. 

 

              С интересния си карстов релеф планината Славянка отдавна е 

привличала вниманието на хората, занимаващи се със спелеология. Но въпреки 

засиления интерес за извършване на изследователска дейност в района до 1990г. 

не са били правени мащабни проучвания. Причината за това е сложният 

пропускателен режим, налаган от граничните власти в близкото минало (по 

билото на планината минава държавната ни граница с Република Гърция).  

Освен това склоновете на планината имат голям наклон, (покрити с гъсти гори) 

по които пеша се стига до високите части на планината за около 4-5 часа. 

Въпреки тези сложни комплексни проблеми през 70 те и 80 те години на 

територията на планината са проведени няколко експедиции, по време на които 

са изследвани и картирани около 17 пещери и пропасти, като повечето от тях са 

с незначителни размери.  

              Нов етап в изследването на планината настъпва през 2002. Започва 

ежегодното изследване на пещерите в района. През 2003-та са открити нови 

пещери, като пропастната пещера Комарница се оказва и най-дългата и 

интересна пещера в този район. През 2004 година е проведена и първата 

Българо-Гръцка експедиция там. С това е поставено и началото на едно доста 

ползотворно сътрудничество и обмен с гръцките спелеолози от градовете 

пещерните клубове ESE-Солун и Hiron-Волос. Постигната е договореност с тях 

за цялостно изследване на пещерите и от двете страни на границата. Така през 

2005-та експедицията е в гръцката част на планината.  

              Изследвани и документирани са множество пещери и пропасти, някои 

от които в древността са били използвани за железодобивни рудници. Целта на 

експедиция “Славянка 2006”, бяха да се довършат комплексните изследвания в 

българската част на планината. Планира се следващата експедиция догодина в 

Гърция да затвори страницата на многогодишните изследвания на Славянка. 

Стане ли това факт за първи път на Балканският полуостров ще има напълно 

изследван от спелеологично отношение пограничен район (планина). За 

момента предпоставките за успех на начинанието са отлични.  

 

              Досега проведени експедиции:  

 



- 1972г.-експедиция на СПК “Академик” - София 

- 1981г.-експедиция на СПК “Академик” - София 

- 1983г.-експедиция на СПК “Академик” - София 

- 1989г.-експедиция на спелеоклуба от гр. Сандански 

- 1990г.-съвместна експедиция на СПК “Академик”, “Иван Буреш” СК 

“Планинец” - София. 

- 2002г.-междуклубна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” и 

ПК “Витоша” София. 

- 2003г.- междуклубна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” 

и ПК “Искър” София. 

  - 2004г.-  международна експедиция на СПК “Академик”, ПК 

“Хеликтит”, ПК “Искър” и ПК “Урвич” София.- с участието на пещерняци от 

Гърция. 

            - 2005г.- международна експедиция на Гръцките клубове ESE и Hiron с 

участие на членове на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит”, ПК “Искър” и ПК 

“Урвич” София. 

            - 2006г.-  международна експедиция на СПК “Академик”, ПК 

“Хеликтит”, ПК “Искър” и ПК “Урвич” София.- с участието на Гръцките 

клубове ESE, Hiron и ZOK. 

 

 

              7. Списък с пещерите намиращи се на територията на планината 

Славянка. 

 

              Досега на територията на планината са проучени и има сведения за 

общо 23 пещери и пропасти. Те са достъпни от селата; Петрово, Голешево и 

Парил. Някои от пещерите в момента са затрупани а други все още нямат точни 

описания и карти. Поради факта, че не е водена в миналото точна документация 

някои от пещерите все още не са локализирани. 

                 

              Пещери при с.Петрово.  

 

1. Дупката в лозето (Рупата). рег № 526 (403-039). Дължина (11м), денивелация 

(-12м) с. Петрово. Не локализирана !!! 

 

2. Безимена №1 (Хармана). рег № 1009 (403-045). Дължина (10м), денивелация 

(-15м) с. Петрово. В момента затрупана !!!   

 

3. Пещерата под вр. Севков чукар  с. Петрово. В момента затрупана !!!   

 

4. Пещерата под вр. Егюптен. рег № 3363 (403-020). Дължина (45м), 

денивелация  (-35м) с. Петрово. 

 

5. Пещерата в м Рапата (Сряда 8). рег № 4805 (403-046). Дължина (10.50м), 

денивелация   (-3.50м) с. Петрово. В момента затрупана !!!   

 

 

              Пещери при с.Голешево.  
 



6. Шапатек. рег № 4800 (403-046). Дължина (35м), денивелация  (-52м) с. 

Голешево. 

 

7. Стойкова дупка №1 (Стойкина дупка). рег № 309 (403-035). Дължина (30м), 

денивелация  (-30м) с. Голешево. 

 

8. Стойкова дупка №2 (Стойкина дупка). рег № 223 (403-033). Дължина (4м), 

денивелация  (-10м) с. Голешево. 

 

9. Стойковица  (Голяма Стойковица). рег № 1533 (403-005). Дължина (26м), 

денивелация  (-45м) с. Голешево. Не локализирана !!! 

 

10. Стойковица  (Малка Стойковица). рег №  2547 (403-027). Дължина (18м), 

денивелация  (-34м) с. Голешево. 

 

11. Малък  сухомел. рег № 137 (403-029). Дължина (7м), денивелация (-3м) с. 

Голешево.  

 

12. Дупката при Марина поляна. рег № 443 (403-041). Дължина (12м), 

денивелация  (-12.50м) с. Голешево. 

 

13. Система  Шипките (Гюлът). рег № 441-№ 454 (403-004; 403-026). Дължина  

(30м), денивелация  (-30.50м) с. Голешево.  

 

14. Гарваница (Гранина дупка). рег № 301 (403-034). Дължина (15м), 

денивелаци (-60м) с. Голешево. 

 

15. Сняговата дупка (Ледената дупка). Рег № 524 (403-038). Дължина (11м), 

денивелация  (-8м) с. Голешево. 

 

16. Гоцева дупка (Безимана №2). рег № 316 (403-036). Дължина (10м), 

денивелация 

(-15м) с. Голешево. 

 

17. Куфара. рег № 5247 (403-0...). Дължина (10м), денивелация (-3.60м) с. 

Голешево. 

 

18. Комарница. рег № 4801 (403-047). Дължина (150м), денивелация  (60м),  

(-54+6м) с. Голешево. 

 

19. Биляновка № 4. (Билянов дол №4). рег № 117 (403-028). Дължина (11.20м), 

денивелация (+4м) с. Голешево. Не локализирана !!! 

 

20. Биляновка № 1. (Билянов дол №1). рег № 5108 (403-050). Дължина (7м), 

денивелация (+3.70м) с. Голешево. Не локализирана !!! 

 

21. Пещерата под Царев връх. рег № 5246 (403-0..). Дължина (9м), денивелация 

(+2.70м) с. Голешево.  

                   

              Пещери при с.Парил.  



 

22. Рупата. (Ванковица.) рег №  5245 Дължина (50м), денивелация (-10.60м)  

с. Парил.  

 


