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             -Топографска карта на Стража планина. 
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             -Снимков материал. 

 

             С този доклад се прави опит да се систематизират съществуващите данни 

за карста и пещерите на територията на Стража планина, която е част от един 

сравнително слабо проучен в спелеоложко отношение район а именно 

Сливнишкия пещерен район №103. 

 

 

             1. Място и време на провеждане на експедиция “Стража 2000”.  
 

             Експедиция “Стража 2000” беше проведена в периода 29.07-12.08.2000г. с 

обща продължителност 14 дни. Районът за изследване обхващаше изцяло и само 

територията на Стража планина (старо име-Прамунска планина), която има 

приблизителна площ от 24 км2. Постоянен експедиционен лагер бе установен в близост 

до с. Парамун в местността “Гуглин въртоп” (“Ливаге”).  

 

  

             2. Достъп. 
 

             По време на няколко предварителни теренни обхода беше установено, че 

Стража планина е сравнително лесна за обхождане. Изключение правеха силно 

обраслите местности в района на върховете Кръста, Дренова глава, Груйница и 

Шильов връх. Като изходен пункт използвахме село Парамун, което се намира на 

около 2 км във вътрешността на планината. До него има удобен асфалтиран път, който 

се отделя от главния път София-Трън.  

             За изходен пункт към различни точки на планината могат да се използват и 

другите села намиращи се в периферията на планината, а именно Мракетинци, 

Филиповци, Велиново и Лялинци.  

 

 

             3. Учаснтици в експедицията. 
         

             Експедицията “Стража 2000”, беше организирана от пещерняци, 

членуващи в ПК “Хеликтит” София. Участие взеха и пещерняци от СПК 

“Академик” София, членове на ПК “Вертикал” Перник, както и хора не 

членуващи в пещерни клубове. В периода 29.07-12.08.2000г. участие взеха общо 13 

души. 
 

 

4. Списък на участниците в експедицията. 
 

 От ПК “Хеликтит”-Константин Стоичков, Константин Касабов, Живко Петров,    

Алексей Жалов, Веселин Дробенов, Милен Кръстев и Кирил Дикански. 

  

              

 

От СПК “Академик”-Борислав Сотиров, Алека Стрезова. 
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      От ПК “Вертикал”, Перник -Ивайло Чичев, Даниел Йорданов. 

 

             Не членуващи в пещерни клубове -Ваня Колчакова, Магдалина Цонева. 

 

 

             5. Дневник на експедицията. 
 

             29. 07. 2000г. – начало на експедицията. 
 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, Б. Сотиров, В. Колчакова. 

             Изнасяне на багажа. 

             Организиране на лагера. 

             Изнасяне на вода. 

            

              30. 07. 2000г.  

 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, Б. Сотиров, В. Колчакова. 

             Проникване в пропастта “Пропадо” с цел продължаване на пещерата. 

             Разкопаване на цепнатина в дъното на обект 007 (въртоп от системата 12 – те 

паници). 

 

             31. 07. 2000г.  

 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, Б. Сотиров, В. Колчакова, К. 

Дикански. 

             Разкопаване на обект 002- “Здравеца”. 

             Оглед на скалния венец над село Парамун и комплекса от ниши “Църквище”. 

 

             01. 08. 2000г.  
 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, В. Колчакова, К. Дикански. 

             Обход на месността “ Камико” източно от връх Кръста. 

             Откриване на пропастта Роня (011), пещерата “Монетарницата” (010), обект 

“Малката пръдливка” (012) и още няколко отвора в околността. 

             Оглед и разкопаване на  ниша от комплекса “Църквище”. 

 

             02. 08. 2000г.  

 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, К. Дикански, В. Дробенов, А. 

Стрезова, М. Цонева. 

             Изследване на пропастта “Роня”  - (011). 

             Разкопаване на отвор в дъното на въртопа на пропастта  “Роня” (011) – с 

работно название “ Моржа”. 

 

             03. 08. 2000г.  

 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, В. Дробенов, А. Стрезова, М. 

Цонева, А. Жалов. 

             Картиране на пропастта Роня (011). 

             Разкопаване на наслаги в “Моржа”. 
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             04. 08. 2000г.  
        

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, В. Дробенов, М. Цонева, А. 

Жалов. 

             Копане в “Моржа”. 

             Разкопаване на наслагите и картиране на Монетарницата (010). 

 

             05. 08. 2000г.  

 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, Б. Сотиров, В. Дробенов, А. 

Жалов, И. Чичев, Д. Йорданов. 

             Обход на местността под Големи връх. 

             Обход за намиране на периодичен карстов извор източно от село Парамун. 

             Проникване в пропастта Роня (011). 

        

             06. 08. 2000г.  
 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, Б. Сотиров, В. Дробенов, А. 

Жалов, М. Кръстев. 

             Копане в “ Моржа”. 

             Разкопаване на наслаги в “Малката пръдливка” (012). 

 

             07. 08. 2000г . 

 

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж.. Петров, Б. Сотиров, В. Дробенов, А. 

Жалов, М. Кръстев, К. Дикански. 

             Оглед на обект 016. 

             Картиране на “Малката пръдливка” (012). 

             Разкопаване  в обект  009. 

 

             08. 08. 2000г.  
     

             Състав: К. Стоичков, К. Касабов, Ж. Петров, Б. Сотиров, В. Дробенов, А. 

Жалов, М. Кръстев, К. Дикански. 

             Снемане на GPS-координати на Пропадо. 

             почивен ден. 

 

             09. 08. 2000г. 

 

             Състав: К. Стоичков, Ж. Петров, Б. Сотиров, М. Кръстев, К. Дикански. 

             Обходи в местността Влашки въртоп, около Големи връх и клисурата над село    

   Лялинци. 

             Обход в местността Пропастта. 

 

             10. 08. 2000г.  

 

             Състав: К. Стоичков, Ж. Петров, Б. Сотиров, М. Кръстев, К. Дикански. 

             Обход в местността Пропастта. 

             Документиране на ниши 017, 018, 019. 
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             Картиране на проходната пещера Здравчи камък (Орлово гнездо) 020- оглед на 

обекти 003, 004. 

 

             11. 08. 2000г.  

 

             Състав: К. Стоичков, Ж. Петров, Б. Сотиров, М. Кръстев, К. Дикански. 

             Обход на района над село Филиповци и Шильов връх в близост до крепостните      

останки. 

             Откриване и картиране на пещерата “Стражица” (021). 

             Обход в клисурата над село Лялинци. 

 

             12. 08. 2000г. –край на експедицията. 

 

             Състав: К. Стоичков, Ж. Петров, Б. Сотиров, М. Кръстев, К. Дикански, К. 

Касабов.  

             Вдигане на лагера. 

             Сваляне на багаж до село Парамун. 

                                                    

6. Открити и картирани пещери по време на експедиция “Стража 2000”. 

 

Роня. с.Парамун. GPS координати N 42° 48' 05.4'', E 22° 43' 15.4' 

по пулково, рег №  4672. Районен №:301026. №11. 

Дължина (14м), денивелация (-7.30м). 

              

             Местонахождение и достъп: 
             Пропастната пещера Роня се разкрива в сравнително голям въртоп със стръмни 

стени. Той отстои на около 50 метра под главното било на Стража планина, 

северозападно от вр.Груйница, в местността Свински въртоп. Пещерата е разположена 

в Ю част на Стража планина, Според  районирането на карста (по В. Попов) попада в 

Сливнишки  пещерен район № 301. 

             От центъра на с.Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна пътека 

и се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планината. 

Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр.Кръста-почти 

обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 

като се избягват разклоненията му. След известно време се навлиза в широколистна 

гора. Малко преди местността Гуглин въртоп от дясно на пътя в гората се забелязват 

въртопи. Върви се в западна посока и се достига до сечище, в чиято горна част пътят се 

губи. Продължава се, без път, в същата посока през рядката гора, като се държи 

характерно дере в дясно от сечището. По нагоре се преминава по десния ръб на 

разположен в дерето голям въртоп. Появявят се големи карни жлебове, в дясно. 

Минава се покрай тях и малко преди дерето да достигне билната част отново се тръгва 

в дясно, като този път се траверсира хоризонтално склона. Достига се до сравнително 

голям въртоп, обрасъл с високи дървета. В неговата северозападна страна, сред 

струпване на големи скални блокове се разкрива отвор с височина 0.80 м и широчина 

2.65м. Въртопа се заобикаля от дясно, като се преминава покрай натрупана камара 

скални блокове. Подсича се склона и се държи посока север-северозапад. Билото на 

планината остава високо в южна посока. Попада се на голям въртоп в чиято периферия 

се намира пропастта Роня. Непосредствено под този въртоп се намира Свински въртоп, 

характерен с локвата на дъното си и големите размери.  
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             Описание: 

             Тесният вход на пропастната пещера Роня се разкрива в южната част на 

въртопа. Входът и е със северозападно изложение и размери 0.32х0.73 м, което прави 

проникването на по-едри хора невъзможно. След входа в дълбочина се развива 

изключително тесен отвес. На 1.50 м по-надолу в теснината се стъпва на здраво 

зацепени камъни. От тази позиция, през тясна халка в отсрещната стена, може да се 

погледне в същинския кладенец, който на пръв поглед изглежда внушителен. След 

провиране между камъните и стената, на 2 м по-надолу, се достига до тясна площадка, 

от която по-лесно може да се влезне в същинския отвес. На това място се прави 

междинно прехвърляне. Следва рапел 12.00 м до стената. Кладенецът е широк и 

удобен за спускане, има приблизително кръгла форма. На 4 м по-надолу се забелязва 

тесния отвор на паралелен отвес. Но още 5.50 м се достига до малка наклонена 

площадка. На това място отвесът се стеснява но след това пак се разширява и след още 

2.50 м се достига дъното. То представлява малка зала. Подът е покрит с глина и 

камъни. Стените на заличката са покрити с натеци и дендрити, във височина се 

забелязват и сравнително големи драперии. В западна посока, на височина 2 м след 

преодоляване на тясна камина се попада в малко разширение, което завършва с тясна 

пукнатина. Тук има красиви образувания.  

             До паралелния отвес се достига след пандюл в ляво. Тук се прави междинно 

прехвърляне. От начало отвесът  е тесен, но няколко метра по надолу се разширява, 

спускането е до стената. Дълбочината на отвеса е 9.40 м. Дъното му е с 1.20 м по-ниско 

разположено от това на другия отвес. Това е най ниската точка на пропастта –17.30 м. 

На 3.30 м преди дъното се забелязва тясно отверстие, затлачено с наслаги. Правен е 

неуспешен опит за разкопаването му, това е и единственото перспективно място за 

продължение, камъкът пада около 3 м върху равен глинен под. По лявата стена на 

отвеса има красив бял натек, спускащ се от началото до дъното на отвеса.  

             Въпреки малките си размери Дължина (14м), денивелация (-7.30м). 

пропастната пещера Роня е доста студена. На дъното и са намерени кости, вероятно от 

лисица, а климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани.    

             В дъното на въртопа се разкрива отвор с диаметър 1.00х1.30 м и дълбочина 

около 5 м. Това е така наречения обект Моржа, разкопан по време на експедицията. На 

дъното му има тясна пукнатина, която най-вероятно се свързва с Роня. Голям камък на 

дъното му пречи за разкопаването в дълбочина.  

 

             Необходим инвентар: 
30 м въже, 5 стоманени примки, 4 карабинера.  

Има опасност от падащи камъни в отвеса на пещерата от площадката на първото 

прехвърляне. Да се внимава!!! 

 

 

Техническо описание:  
             Основно и дублиращо закрепване се организира на дърво в ляво от входа. 

Тясната начална част на входа може да се слизане само на самохвати за осигуровка 

или само на горна осигуровка. Междинно прехвърляне се организира на голяма скална 

халка на отсрещната стена на отвеса с 3 стоманени примки. Следва  рапел 12.00 м до 

стената. За спускането в паралелния отвес се организира междинно прехвърляне на 

спит с удължител. Спита е забит в ляво над отвеса. Следва  рапел 9.40 м до стената. 

 

История на проучването: 



 1
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             Пропастната пещера Роня е открита на 1.08.2000г. от Ж. Петров по време на 

пещерната експедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. Тя е изследвана и 

картирана на 2-3.08 същата година от Ж. Петров и К. Стоичков.  
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Монетарницата. с.Парамун. GPS координати N 42° 48' 05.9'', E 22° 43' 16.7'' 

по пулково, рег №  4673. Районен №:301027. №10. 

Дължина (10.50м), денивелация (-10м). 

              

             Местонахождение и достъп: 
             Пещерата Монетарницата се разкрива в сравнително голям въртоп със стръмни 

стени. Той отстои на около 60 метра под главното било на Стража планина, 

северозападно от вр.Груйница, в местността Свински въртоп. Пещерата е разположена 

в Ю част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада в 

Сливнишки  пещерен район № 301. 

             От центъра на с.Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна пътека 

и се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планината.     

Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр.Кръста-почти 

обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 

като се избягват разклоненията му. След известно време се навлиза в широколистна 

гора. Малко преди местността Гуглин въртоп от дясно на пътя в гората се забелязват 

въртопи. Върви се в западна посока и се достига до сечище, в чиято горна част пътят се 

губи. Продължава се, без път, в същата посока през рядката гора, като се държи 

характерно дере в дясно от сечището. По нагоре се преминава по десния ръб на 

разположен в дерето голям въртоп. Появяват се големи карни жлебове, в дясно. 

Минава се покрай тях и малко преди дерето да достигне билната част отново се тръгва 

в дясно, като този път се траверсира хоризонтално склона. Достига се до сравнително 

голям въртоп, обрасъл с високи дървета. В неговата северозападна страна, сред 

струпване на големи скални блокове се разкрива отвор с височина 0.80 м и широчина 

2.65м. Въртопа се заобикаля от дясно, като се преминава покрай натрупана камара 

скални блокове. Подсича се склона и се държи посока север-северозапад. Билото на 

планината остава високо в южна посока. Попада се на голям въртоп в чиято периферия 

се намира пропастта Роня. Непосредствено под този въртоп се намира Свински въртоп, 

характерен с локвата на дъното си и големите размери. Входа на пещерата 

монетарницата се разкрива във въртоп с дървета и големи скални блокове разположен 

между въртопа на пропастта Роня и Свинския въртоп. Той се забелязва отдалеч. 

              

             Описание: 
             Входа на пещерата Монетарницата се разкрива в неголямо пропадане в 

западната периферна част на огромен въртоп (Свински въртоп). Сравнително големият 

и вход има южно изложение и размери 1.50х2.00 м. Той има триъгълна форма. 

Непосредствено след него се попада на силнонизходяща галерия, осеяна със скални 

отломъци. По стените на пещерата се забелязват полуизсъхнали натеци, които се губят 

в дълбочина под камъните и пръста внесени от вън. След около 5-6 метра камъните 

отстъпват място на голямо количество пръст и глина, които задръстват дъното и. На 

това място галерията се стеснява. Следва понижение на свода, като галерията 

преминава в низходящ тесняк, който се развива в източна посока. В дъното на тесняка 

се достига с провиране до незначително разширение пълно със стотици комари и 

мушици, което прави влизането в тесняка твърде неприятно. Може би трябва да се 

търси продължение в дълбочина под лабилните камъни в близост до входа. Пещерата е 

неразклонени и с незначителна дължина 10.50 м при денивелация от –10 м, считана от 

високата северозападна страна на въртопа. В Монетарницата не са извършвани  

климатични и биоспелеологични изследвания. Открити са кости от едър рогат добитък 

и следи от иманярство.  
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             История на проучването: 
             Пещерата е известна на местното население. Тя е открита на 1.08.2000г. от Ж. 

Петров по време на пещерната експедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. 

Тя е изследвана и картирана на 04.08 същата година от Ж. Петров и К. Стоичков. В 

дъното на пещерата е предприето разкопаване на наслагите от Ж. Петров и А. Жалов, 

което не довежда до значително удължаване на пещерата.  
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Здравчи камък. (Орлово гнездо). с.Мракетинци. рег № 4674. Районен 

№:301028. №20. Дължина (17м), денивелация (+4.50м). 
 

             Местонахождение и достъп: 
             Двата входа на пещерата Здравчи камък-(Орлово гнездо) се разкриват в добре 

изразен скален венец. Той отстои на около 100 метра над нивото на река Ябланица в 

местността Пропастта. Пещерата е разположена в С част на Стража планина, Според 

районирането на карста (по В. Попов) попада в Сливнишки  пещерен район № 301. 

             Изходен пункт е с.Мракетинци. Големият отвор на пещерата се вижда от 

шосето за гр.Трън. Тръгва се от автобусната спирка на с.Мракетинци по черен път 

водещ в посока масива на Стража планина. Пресича се реката. Пътят преминава под 

електропровод, след което завива в източно посока. От дясно в гората се виждат 

високи скални венци. На това място трябва да се търси пътечка (просека), която се 

отделя в дясно. Тя навлиза в гората, като постепенно набира денивелация и отвежда в 

основата на скалните венци. Тръгва се успоредно на шосето Брезник-Трън в източна 

посока, към отклонението за с.Парамун. Върви се в основата на скалния венец. Излиза 

се в местност където дърветата оредяват, а в дясно на височина 10 м се вижда големият 

вход на пещерата. Изкачването до него става по стръмна пътека, която достига до 

няколко метров праг. Изкачва се с помощта на кабел с възли, завързан на дърво и 

после се траверсира в ляво.  

              

             Описание: 
             В пещерата се влиза през по-големия и вход, който има северно изложение и 

размери 6.40х5.50 м. Той има неправилна (триъгълна) форма. Попада се в 

единствената голяма, изцяло осветена зала. Нейният леко наклонен под е осеян с 

големи скални блокове, нападали от тавана. В източната част на залата се намира по-

малкия вход  4х3.50 м. В южна посока се развива ниска галерия, която след около 5 м 

непреодолим възходящ тесняк. Всъщност, тази проходна пещера представлява една 

зала с неправилна форма и площ около 70 квадратни метра. Пещерата има 

незначителни размери нейната дължина е 17 метра положителна денивелация от 4.50 

м. В пещерата липсват вторични калцитни образувания в следствие на антропогенната 

“дейност”. Тя е нагледен пример как “умират” пещерите, защо тавана и постепенно се 

разрушава. В нея не са извършвани  климатични и биоспелеологични изследвания. 

             Без да представлява особен спелео интерес, Здравчи камък-(Орлово гнездо), 

както я наричат местните жители, е интересен туристически обект. От големият и вход 

се разкрива хубав изглед към Завалска планина и Драговски камък.  

 

             История на проучването: 
             Пещерата е известна на местното население от незапомнени времена. В ГКПБ в 

БФС липсва картна документация на подобен обект. Тя е посетена на 10.08.2000г. от 

Ж. Петров, К. Стоичков и К. Дикански по време на пещерната експедиция на ПК 

“Хеликтит”-София, “Стража 2000”. Тя е изследвана и картирана на 10.08 същата 

година от Ж. Петров и К. Стоичков, К. Дикански.  
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Стражица. с.Филиповци. рег № 4676. №:301029. №21. 

Дължина (10.20м), денивелация (-1.50м). с.Филиповци. 

 

             Местонахождение и достъп: 
             Входа на пещерата се разкрива в основата на малък скален венец и има 

северозападно изложение. Неговите размири са 1х1 м и неправилна форма. Той отстои 

на около 300 метра над нивото на Велиновската клисура. Пещерата е разположена в З 

част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада в 

Сливнишки  пещерен район № 301. 

             Изходен пункт е с.Филиповци. От селото се тръгва в южна посока. Малко 

преди тясната клисура, през която минава пътя за с.Велиново в ляво се отклонява 

пътека, която постепенно набира денивелация и навлиза в гъстият горист пояс на 

Стража планина. Пътеката държи юг-югоизток, без да прави характерни завои. След 

набирането на солидна денивелация се стига до разклон. Ако се продължи, пътеката за 

25 минути отвежда в близост до пропастта Пропада.Тръгва се в западна посока, първо 

начално пътеката е много обрасла. Следвайки я се достига до забележими останки от 

крепост, в непосредствена близост до вр.Шильов. След преминаването покрай 

останките от някогашни зидове, се излиза на много характерен нос, издаден над 

клисурата. От това място се разкрива хубав изглед към Драговски камък на север и 

към билните части на съседната Ездимирска планина. Ниско долу се виждат и 

крайните къщи на с.Филиповци. Слиза се по стръмния, обрасъл западен склон на 

върха, като се минава покрай ниски скални венци. Навлиза се в малко стръмно дере, 

което постепенно преминава в сипей. Малко преди това (в ляво се забелязват и по-

големи скални венци) се траверсира в дясната му страна и се излиза на малка обрасла с 

храсти и дървета скална площадка. От нея се слиза право надолу, като се преодоляват 

няколко скални прага. На около 10-15 м под площадката, в основата на нисък скален 

венец (праг) се разкрива отвора на пещерата. Той е малък, трудно забележим и има 

северозападно изложение. Намирането на пещерата би представлявало трудност за 

хора не познаващи района.  

 

Описание: 
             Входа на пещерата се разкрива в основата на малък скален венец и има 

северозападно изложение. Неговите размири са 1х1 м и неправилна форма. Пещерата е 

едноканална и на някои места е доста тясна. След входа галерията завива в северна 

посока, като следва неприятно за преминаване стеснение. Веднага след него, галерията 

прави чупка и завършва с малко възходящо разширение с глинест под. С 

незначителните си размери 10.20 м дължина при денивелация от –1.50 м тази пещера 

не представлява интерес. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични 

изследвания. Интерес представляват обаче останките от някогашен градеж (крепост) 

над пещерата.  

 

История на проучването:             
     Пещера Стражица е открита на 11.08.2000г. от Б. Сотиров СПК “Академик” 

София и К. Стоичков ПК “Хеликтит”-София по време на пещерната 

експедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. Тя е изследвана и 

картирана на 11.08 същата година от Б. Сотиров и К. Стоичков. Има вероятност 

при по щателно оглеждане на района да бъдат открити и други пещери. 
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7. История на проучването на района и хронология на експедиционната 

дейност 
 

             История на проучването на района и хронология на експедиционната дейност. 

През годините на територията на Стража планина са изследвани няколко пещери, без 

района да е бил обект на по-сериозни и комплексни спелеоложки проучвания. Става 

въпрос за периода от началото на 60-те до средата на 80-те години на 20-ти век. През 

годините са изследвани и картирани; Парамунската пропаст (Пропадо), Филиповската 

пещера, Велиновска клисура –2 и Заходна дупка. Хронологията на тези изследвания 

започва с първото спускане на пещерняци в пропастта Пропадо                                                                                                        

(фиг.2). За това свидетелства една бележка оставена от тях на дъното на пропастта и 

намерена 19 години по-късно от пернишките пещерняци (фиг.1). 
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.  

 
                           

                         фиг.1 

 

През 1960 г. е създадена и първата карта 

на пропастта от членовете на 

тогавашния Комитет за пещерен 

туризъм с главен картировач Петър 

Трантеев. Трябва да се има предвид, че 

по това време спусканията в пропасти са 

били извършвани на стълби, а техниката 

на единичното въже се въвежда доста 

по-късно. Това значително е 

затруднявало първите й изследователи                                          фиг.2                                                 

като се има предвид дълбочината на пропастта (-63м).                 

             Точна карта на пропастта е съставена чак в края на 1979г. в периода 13-14.11. 

от пещерняците, членове на ПК “Рудничар” Перник, М. Методиев, Р. Методиев и З. 

Велинова.  

             Една година по-рано, през 1978 г, е изследвана и картирана Филиповската 

пещера (83 м), (+16.5 м ) от ПК “Прилеп” при ТД “Планинец” София и ПК “Урвич” 

София. Точната й карта е съставена от В. Василев и М. Цонев през месец януари 

същата година. 

             В тази част на планината и по-точно в местността Велиновска клисура през 

1984 г. изследвания извършват и пещерняците от ПК “Хелектит” София. Проучени и 

картирани са две къси пещери, Велинова клисура –2 и  Заходна дупка, а точните им 

карти са съставени от К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев. 

             На територията на планината теренни изследвания извършват и пещерняците 

от ПК “ Рудничар” Перник и СПК  “ Академик” София, но данни  за нови открития не 

са постъпвали в главната картотека на българските пещери. 

   

                                                        Хронология. 

 

             На 3.04.1960г. - първи спускания в Пропадо (Парамунската пропаст) и 

съставяне на първата й карта от членовете на Комитета за пещерен туризъм в състав П. 

Трантеев, Александър Денков, Таню Мичев, Симеон Пенчев, Константин Спасов, 

Станка Андеева, Ефрем Папазян, гост Жоро от Бургас и Илия Петров – местен жител. 

   

             Април 1978г. - изследвана и картирана е  Филиповската пещера – от В. Василев 

и М. Цонев, членове на ПК “Прилеп” към ТД “Планинец” и ПК “ Урвич” София. 
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             Ноември - 13-14. 1979г. - съставена е точна карта на Пропадо (Парамунската 

пропаст) - от М. Методиев, Р. Методиев и З. Велинова, членове на ПК “ Рудничар” 

Перник. 

 

             През 1984г. - изследвани и картирани са Велинова клисура – 2 и Заходна дупка- 

от К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев, членове на ПК “Хелектит” София.  

 

             След 1984г. епизодични проучвания от ПК “Рудничар” Перник и СПК “ 

Академик” София. 

 

             Пролет- лято 2000г. предварителни теренни обхождания извършени от членове 

на ПК “Хелектит” София и СПК “ Академик” София. 

 

             Експедиция “Стража 2000” - организирана от ПК “Хелектит” София. 
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   8. Географска характеристика. 
    

             Стража е уединена планина, разположена в Западна Средна България, в състава 

на Верило-Руйската планинска група. Общата посока на простиране е от северозапад 

на югоизток. На северозапад се ограничава от Велиновска река, чиято долина я отделя 

от източните склонове на Ездимирска планина, а на югоизток-от долината на р. 

Клисура (начален приток на р.Ябланица). За нейна северна граница може да се приеме 

долината на р.Ябланица, а за южна-Суха река. В старите литературни източници тя е 

известна още под името Парамунска планина, на името на скътаното в нея село 

Парамун. Почти всички местни жители я назовават с това име. В така очертаните 

граници площта на планината е приблизително 24 км2. 

Стража е изградена от дебелослойни юрски и кредни варовици. Този литоложки 

строеж е допринесъл за развитието на карстов релеф (понори, кари, въртопи и т. н.), 

особено типичен за северната част от билото, за района на вр.Дренова глава (1084 м) и 

вр.Гуглин въртоп (1079 м). Най- високата точка на планината - Големи връх (1389 м), 

се намира в южната част на монолитната и приблизително с  еднаква  височина билна 

повърхност.  

             Растителната покривка до голяма степен наподобява на тази от съседните й 

планини - Ездимирска и Любаш. Склоновете на планината на места са силно обрасли с 

дървесна и храстова растителност, главно от келяв дъб, люляк и др, а билото е без 

дървесна растителност, с развитие на сухолюбиви тревни формации. На много места, 

предимно към подножието, има млади борови насаждения.  

             Стража е безводна планина. От нея водят началото си малки, временни потоци.     

Голяма част от падналите валежи се губят в многобройните въртопи, с които е осеяна 

планината, излизат в подножието във вид на малки карстови извори, които имат силно 

променлив непостоянен дебит. Водите от планината се оттичат чрез р.Ябланица (десен 

приток на р.Ерма) към Черноморския басейн.  

             Стража е лесно достъпна и проходима планина, въпреки значителните наклони 

на различно ориентираните склонове-средно 20-25 градуса. Сравнително по-ниски 

стойности (15-20 градуса) те имат в района на с.Парамун. Към долината на 

р.Ябланица, на север и на юг от Големи връх съществуват скални венци, които с почти 

отвесните си откоси са единствените места, където е затруднен достъпът. Най-добрите 

изходни пунктове за навлизане в планината са с.Парамун (96 жители), разположено на 

850 м.н.в. В долинно разширение, и с.Лялинци (73 жители), от което най-лесно може 

да бъде изкачен най-високия връх на планината. Трябва да се отбележи, че тези две 

села не правят изключение от общата нерадостна картина на силно обезлюдяване, 

характерна за всички селища от Западна Средна България.  

             В планината няма туристическа маркировка или база за спане. Разнообразният 

карстов релеф и отличната обзорност във всички посоки превръщат запознаването със 

Стража планина в приятно преживяване за всеки турист. 
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             9.   Геоложки строеж. 
  

             В геоложко отношение планината Стража попада в обхвата на т.нар. Любашка 

единица от състава на Краищидите. В същата се включват и съседните планини 

Любаш и Ездимирска. Дължината на тази структура на българска територия е 40 км, а 

ширината – от 1 до 8 км.  

             Любашката единица почти изцяло се припокрива в структурното си 

съдържание с Любашката моноклинала. По структурни белези тя представлява 

блокова структура с типичен моноклинален строеж, включваща част от ядро и почти 

запазено североизточно бедро от първоразрядна позитивна гънкова структура с посока 

СЗ-ЮИ. 

             На югославска територия първичният облик на структурата е значително по-

запазен. Там тя е известна като Кусовранска антиклинала. 

      Дълбокият ерозионен срез позволява разкриването на богат набор от 

литостратиграфски единици – свити със силурска, девонска, пермска, триаска и юрска 

възраст. 

             Съществено значение за карстообразуването в Стража планина имат триаският 

и най-вече горноюрският карбонатен комплекс.  

             Триаският карбонатен комплекс се състои от Искърската карбонатна група. 

Както и в типовата област тази група лежи върху долнотриаски теригенни седименти, 

които оформят водоупорен хоризонт. В състава на Искърската карбонатна група са 

включени Доломитово-варовикова задруга, Могилската, Боснекската, Радомирската и 

Трънската свити. В разглеждания район тези единици имат сравнително малки 

дебелини. Те са изградени най-вече от масивни, дебелопластови варовици и доломити. 

             Като граница на двата комплекса се явяват континентални седименти с 

долноюрска възраст (Жаблянска свита), представени от глини, аргилити, пясъчници, 

гравелити и конгломерати. В района на планината Стража тази свита е с малка 

дебелина, а на голяма площ липсва от състава на разреза. Това позволява директен 

контакт между двата карбонатни комплекса и дава възможност карстообразуването да 

се осъществи в значителна дълбочина.  

             Над Жаблянската свита лежи Полатенската свита която е представена от 

разнозърнести, песъчливи варовици и отчасти оолитни варовици. 

             С рязка граница над тях лежи Сливнишката свита с горноюрско-долнокредна 

възраст. Тази свита е изградена от съвсем плиткоморски платформени карбонатни 

постройки–разнозърнести, органогенни варовици с много богато фосилно съдържание. 

В строежа на Сливнишката свита участва бариерен коралов риф. Дебелината на тази 

свита е голяма – от няколко десетки до няколко стотици метра.  

             В повечето случаи Сливнишката свита се разкрива на повърхността, само в 

североизточната окрайнина на Любашката моноклинала тя се покрива от долнокредни 

теригенни седименти и от горнокредния вулканогенен комплекс на Западното 

Средногорие. 

             Варовиците на Сливнишката свита са основната среда вместваща карста в 

Стража, както и в съседните планини Любаш и Ездимирска. Тези плътни скали 

оформят позитивните релефни форми в района и определят неговия съвременен облик. 

Те са изявени чрез високи варовикови венци, в някои от които се наблюдават скални 

ниши, а също така и чрез множество негативни релефни форми (въртопи). Последните 

са твърде широко развити по склоновете и платовидните части на възвишенията и са 

ясно свидетелство за активни карстови процеси. По време на регресията осъществила 

се на границата между долната и горната креда скалите на Сливнишката свита са били 
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подложени на карстификация в резултат на което са отложени бокситовите орудявания 

от карстов тип източно от село Парамун. 

             Не е достатъчно изяснен въпросът къде отиват значителните обеми атмосферни 

води, които се дренират от карста в Стража планина. Изворите в периферията на 

планината са с малък дебит. Повечето от тях се намират в склона над село Велиново, 

който е обсеквентен от геоморфоложка гледна точка, т.е. пластовете западат в 

противоположна посока. Тези извори се обвързват с локални разломни структури и 

вероятно дренират пукнатинни води. В настоящия момент най-вероятна изглежда 

хипотезата, че акумулираните в карста атмосферни води намират път чрез разлома, 

който ограничава Любашката моноклинала от североизток. По него се формира река 

Ябланица. Чрез разлома  водите проникват в дълбочина и след дълъг път в земните 

недра влизат в състава на термалните води които извират при село Банкя. 
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10. Списък с пещерите намиращи се на територията на Стража планина.  
             

             Досега на територията на планината са проучени и има сведения за общо 8 

пещери и пропасти. Те са достъпни от селата; Парамун, Мракетинци и Филиповци.  

             

             Пещери при с.Парамун. 
 

1. Роня. рег № 4672. Районен №:301026. №11.  Дължина (14м), денивелация (-17.30м). 

с.Парамун.  

 

2. Монетарницата. рег № 4373. №:301027. №10. Дължина (10.50м), денивелация (-10м). 

с.Парамун.  

 

             Пещери при с.Мракетинци. 
 

3. Пропада. рег № 2894. Районен №:301017. №1. Дължина (8м), денивелация (-63м). 

с.Мракетинци.  

 

4. Здравчи камък. (Орлово гнездо). рег № 4674. №:301028. №20. Дължина (17м), 

денивелация (+4.50м). с.Мракетинци.  

 

             Пещери при с.Филиповци. 
 

5. Филиповската пещера. рег № 2178. Районен №:301012. №24. Дължина (83м), 

денивелация (+16.50м). с.Филиповци.  

 

6. Велинова клисура – 2. рег № 546. Районен №:301018. №23. Дължина (15.40м), 

денивелация (-0.70м). с.Филиповци.  

 

7. Заходна дупка. рег № 545. Районен №:301008. №22. Дължина (12.40м), денивелация  

(+6м). с.Филиповци. 

 

8. Стражица. рег № 4676. №:301029. №21. Дължина (10.20м), денивелация (-1.50м). 

с.Филиповци.  

 

             11. Списък с проверени и отбелязани при теренните обходи обекти, които 

не представляват интерес за картиране или в които, след разкопаване може да се 

влезне в неизследвани пещери.  

 

             По време на проведените експедиции на територията на планината са открити 

няколко обекти. Повечето от тях са въртопи и ниши, които за момента не 

представляват интерес за картиране. В бъдеще след разкопаване или разчистване на 

камъни в голяма част от тях има реална възможност да се попадне в неизвестни до сега 

пещери. 

 

             1. 12-те паници.  

             Местонахождение и достъп. 
             От центъра на с.Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна пътека 

и се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планината. 

Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр.Кръста-почти 
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обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 

като се избягват разклоненията му. След известно време се навлиза в широколистна 

гора. Малко преди местността Гуглин въртоп от дясна пътя в гората се забелязват 

въртопи. Достига се до сечище. След ляво разклонение трябва да се слезе в дясно от 

пътя. Пресича се голям слегнал се въртоп и се излиза на 12-те паници.    

  

             Описание. 
             Система от 12 въртопа развиващи се в посока Юг-Север. Съществуват още 

няколко паралелно разположени въртопи, от двете страни на системата. Въртопите са с 

диаметър от 10 до 30 метра. Някои от тях са с добре слегнали се дъна, в други се 

забелязват вторични пропадания. Отвори на пещери не са намерени. Перспективни за 

разкопаване са 8-ми и 9ти, съответно броени от Юг на Север. 

 

             2.  Здравеца. №002.  

             Местонахождение и достъп. 
След като се достигне местността Гуглин въртоп се тръгва в южна посока. 

(Юг-Югоизток), Като не се преминава пътя от с.Парамун по който сме дошли. Влиза 

се в голям слегнал се въртоп, който преминаваме изкачвайки стръмната му южна 

страна. Почти веднага попадаме във втори въртоп с прясно пропадане в средата. 

Преминава се и него и се достига до трети въртоп, който е силно обрасъл. В неговата 

Северозападна страна на височина около 5 метра от дъното в голямо струпване на 

кари, в основата на високо дърво с тънък ствол се вижда тясна цепнатина обрасла със 

здравец.  

 

             Описание. 
             Обекта представлява много тясна цепнатина с дълбочина около 5 метра. По 

време на експедицията, беше направен опит за разчиствани на камъните. Слязохме с 

много трудности около 2 метра но там тесняк със сложна конфигурация възпря и най 

слабите от нас. Обекта беше закрит, като труден за разчистване. Не представлява 

обект за картиране.  

 

              3.  Ловджийската дупка. №003.  

             Местонахождение и достъп. 
             Отворите се намират в северната страна на голям въртоп. Те са със 

сравнително еднакви размери 0.50х0.50 м. Намират се на същият хоризонтал (по 

топографската карта), където се намира и пропастта Пропада. Обекта се разкрива в 

ясно изразена система от въртопи (дере). Тя се намира между вр.Кръста и 

възвишенията източно от местността Гуглин въртоп. Системата е съставена от четири 

големи и няколко по-малки въртопа. Входовете се намират във вторият от тях гледано 

от Юг на Север. През самите въртопи преминава добре очертан път, който се 

разклонява. Едното разклонение минава покрай пропастта Пропада и отвежда до 

спирка Парамун, а другото води до село Филиповци. На Юг този път (преди разклона) 

води до местността Гуглин въртоп.   

 

             Описание. 
             Отворите се разкриват в северната страна на голям въртоп сред силно 

раздробени скали. Двата отвора отстоят на около 2 метра един от друг. Те в дълбочина 

комуникират помежду си с тясна пукнатина. В по южна разположеният след слизане 

от 2.50 м се попада на уширение, чието дъно е изцяло запушено с камъни. През 

другият вход след пропълзяване и слизане от 3 м се попада на тесен разклон. Тук 
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евентуалното продължение е задръстено от блокаж. След разчистване на някое от 

дъната има перспектива за продължение. Не представлява обект за картиране.  

 

             4.  Триъгълната ниша. №004.  

             Местонахождение и достъп. 
             Отворът представлява ниша (затлачена с наслаги), намираща се във въртоп. тя 

се разкрива в ясно изразена система от въртопи (дере). Намира се между вр.Кръста и 

възвишенията източно от местността Гуглин въртоп. Системата е съставена от четири 

големи и няколко по-малки въртопа. Входа е в четвъртият от тях гледано от Юг на 

Север. През самите въртопи преминава добре очертан път, който се разклонява малко 

след нишата. Едното разклонение минава покрай пропастта Пропада и отвежда до 

спирка Парамун, а другото води до село Филиповци. На Юг този път (преди разклона) 

води до местността Гуглин въртоп.  

 

             Описание. 
             Отворът представлява ниша (затлачена с наслаги), намираща се 

северозападната страна на добре изразен въртоп. Приблизителните размери на входа са 

1х0.60 м. Нишата не е добре огледана по време на експедицията. Може би след 

разкопаване има перспектива за продължение. Не представлява обект за картиране.  

 

               5.  Влашки въртоп.  

             Местонахождение и достъп. 
От центъра на с.Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна пътека 

и се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планината. 

Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр.Кръста-почти 

обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 

като се избягват десните му разклонения. След известно време се навлиза в 

широколистна гора. Малко преди местността Гуглин въртоп се хваща ляво 

разклонение на пътя, което се изкачва с постоянен наклон в южна посока. След малко 

пътя извива на Изток. Той извежда на поляна с високи храсти, в чиято дясна част личи 

голямо пропадане. Малко по надолу от него се забелязва още едно.  

 

             Описание. 
             В местността Влашки въртоп се разкриват 2 големи въртопа с приблизителен 

диаметър 15-20 м. В техните дъна се забелязват вторични пропадания. Страните им са 

сравнително стръмни а дъната са добре слегнали се. Те са силно обрасли с дървета и 

храсти. В гората над местността Влашки въртоп по посока билото на планината се 

забелязват множество малки пропадания. Отвори не са открити но има възможност да 

са пропуснати защото въртопите са в гора. Хубаво е да се проверят някои от тях след 

време. Има възможност някои от пресните пропадания да са се отворили. 

 

             6.  Обект №005 - Ниша.  

             Местонахождение и достъп. 
             Обекта е достъпен от селата Парамун, Велиново и Лялинци. Независимо дали 

ще се тръгне от Парамун или Лялинци трябва да се достигне до местността Влашки 

въртоп. Над тази местност посока (Запад-Югозапад) има сравнително голяма 

обезлесена площ. От нея се тръгва без път в гората, като винаги от ляво трябва да 

остава дерето отвеждащо до Големи връх. Излиза се на билната обезлесена местност с 

видимост към с.Велиново. Тръгва се в дясно към Мали връх. В гората се виждат 
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множество скали и кари. Слиза се по наклона и в основата на голям скален блок се 

разкрива отвора.   

 

             Описание. 
             В основата на голям скален блок се разкрива тесен отвор с приблизителни 

размери 0.30х0.40 м. Той е силно засипан от шума и дребни камъни. На 24.06.200г. 

отворът бе разкопан. Установи се, че наслагите са много големи. Под големия скален 

блок се разкрива малка каверна, в чиято дясна страна има тясна цепнатина, която 

потъва в дълбочина. Въпреки това изгледите за продължение са минимални. Не 

представлява обект за картиране.  

 

             7.  Обект №006 – Въртоп с цепнатина.  

             Местонахождение и достъп. 
             От местността Гуглин въртоп в югозападна посока тръгва път, който бързо 

набира денивелация. Пътят на места се губи, като за ориентир служи дере. Този път 

извежда до билото на Стража планина. (вр. Груйница е обезлесен и е покрит с кари). 

Тръгва се на югоизток по билото към Големи връх. Билната част се снижава и се 

достига седловина с дере. Веднага като се влезе в гората се вижда голям въртоп, чието 

дъно е добре слегнало се. В северозападната му страна в разпръснати скални блокове 

се открива цепнатина запушена с множество камъни.  Мястото не е перспективно за 

работа. 

 

             Описание. 
             Цепнатината се намира в северозападната страна на въртопа. Тя е силно 

обрасла с храсти. Отначало е широка но постепенно се стеснява опирайки в срутване 

на големи и малки скални блокове (между тях намерихме кокали). Може би след 

разчистване ще се отвори пещера. Близо до този въртоп се намира още един голям и 

няколко по-малки въртопа. 

 

             8.  Обект – Въртопите.  

             Местонахождение и достъп. 
             Тези няколко добре изразени въртопа се намират в източното 

(североизточното) подножие на Големи връх. Най-лесно могат да се достигнат, като се 

тръгне от с.Парамун по пътя за местността Гуглин въртоп. Малко преди да се достигне 

тази местност се хваща ляво разклонение на пътя, което отвежда до местността 

Влашки въртоп. Над тази местност посока (Запад-Югозапад) има обезлесена площ-

поляна. От нея се хваща пътека, която слиза в добре изразено дере посока (Юг). 

Тръгвайки по дерето се стига до въртопите.  

 

             Описание. 
             Силно зачимени. Безперспективни за разкопаване. 

 

             9.  Обект №007- 12-те паници. 

             Местонахождение и достъп. 
             Тръгва се от местността Гуглин въртоп по пътя за с.Филиповци, пресичайки 

т.н. 12-те паници. Пътят върви ту от ляво ту от дясно на големи въртопи. Някои от тях 

с внушителни размери. Отворът се намира в деветият въртоп броено от Юг на Север. 

Слиза се по стръмната лява страна на и се търси отвора в западната му част. Забелязва 

се лесно защото е в основата на скален навес в дъното на въртопа. Не представлява 

обект за картиране. 
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             Описание. 
             Отворът има овална форма. Следва ниша дълбока около 1.5-2 м. Запълнена е с 

голямо количество наслаги.  След разкопаване е възможно да се проникне в пещера но 

е много трудоемко разкопаването му. Обект №007 е най перспективен от всичките 

въртопи сред 12-те паници. 

 

             10.  Обект №008- 12-те паници. 

             Местонахождение и достъп. 
            Тръгва се от местността Гуглин въртоп по пътя за с.Филиповци, пресичайки т.н. 

12-те паници. Пътят върви ту от ляво ту от дясно на големи въртопи. Някои от тях с 

внушителни размери. Обекта се намира в периферията на деветият въртоп броено от 

Юг на Север. Спускайки се в него преди да се достигне дъното му трябва да се търси 

отвора в югоизточната му част, в големи карни жлебове. Обекта е маркиран. До нето 

расте малко дърво.  

 

             Описание. 
             Обекта (силно затлачен) се намира  сред добре изразени карни жлебове. Той е 

затлачен с камъни, пръст и корени. Западната страна на обекта е скала висока 3 м. 

След разкопаване е възможно да се проникне в пещера но е много трудоемко 

разкопаването му.  

 

             11.  Въртопи западно от вр.Дренова глава. 

             Местонахождение и достъп. 
             Тръгва се от местността Гуглин въртоп по пътя за с.Филиповци, пресичайки 

т.н. 12-те паници. Пътя минава в подножието на връх Дренова глава, който остава от 

лявата страна-Запад. Тръгва се в ляв, като се следва добре изразено дере с въртопи, 

което отвежда стръмно към билото на планината.  Дерето е пресечено от не високи, 

много натрошени скали (скален венец), в който могат да се забележат много пукнатини 

и ниши. По протежението на венеца се забелязват множество затлачени въртопи. 

 

             Описание. 
             Скалния венец, както и повечето въртопи не са проверени добре. В скалният 

венец има, цепнатини от които се усеща въздушно течение. Поради голямата 

надробеност на скалата може да се получават завихряния между пукнатините.         

 

             12.  Обект №012 Малката пръдливка-ниша. 

             Местонахождение и достъп. GPS координати N 42° 48' 01.9'', E 22° 43' 13.5''                   

             по пулково 
             От центъра на с.Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна пътека 

и се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планината.     

Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр.Кръста-почти 

обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 

като се избягват разклоненията му. След известно време се навлиза в широколистна 

гора. Малко преди местността Гуглин въртоп от дясно на пътя в гората се забелязват 

въртопи. Върви се в западна посока и се достига до сечище, в чиято горна част пътят се 

губи. Продължава се, без път, в същата посока през рядката гора, като се държи 

характерно дере в дясно от сечището. По нагоре се преминава по десния ръб на 

разположен в дерето голям въртоп. Появяват се големи карни жлебове, в дясно. 

Минава се покрай тях и малко преди дерето да достигне билната част отново се тръгва 
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в дясно, като този път се траверсира хоризонтално склона. Достига се до сравнително 

голям въртоп, обрасъл с високи дървета. В неговата северозападна страна, сред 

струпване на големи скални блокове се разкрива отвор с височина 0.80 м и широчина 

2.65м. 

               

             Описание. 
             Обекта се разкрива сравнително голям въртоп с равно дъно. Той отстои на 

около 80 метра под главното било на Стража планина, между вр.Груйница и 

м.“Свински въртоп”. Обекта е силно затлачен с пръст и камъни. След ниският вход се 

попада на наклонена галерия, която след 4 метра преминава в уширение и веднага след 

това задънва в наслаги. По дъното се забелязват изсъхнали калцитни образувания. 

Въпреки, че е безинтересен, обекта е ключово място за намирането на други, по-

интересни спелео обекти разположени в близост. 

             13.  Обект №009. 

             Местонахождение и достъп. 
             От центъра на с.Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна пътека 

и се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планината.     

Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр.Кръста-почти 

обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 

като се избягват разклоненията му. След известно време се навлиза в широколистна 

гора. Малко преди местността Гуглин въртоп от дясно на пътя в гората се забелязват 

въртопи. Върви се в западна посока и се достига до сечище, в чиято горна част пътят се 

губи. Продължава се, без път, в същата посока през рядката гора, като се държи 

характерно дере в дясно от сечището. По нагоре се преминава по десния ръб на 

разположен в дерето голям въртоп. Появяват се големи карни жлебове, в дясно. 

Минава се покрай тях и малко преди дерето да достигне билната част отново се тръгва 

в дясно, като този път се траверсира хоризонтално склона. Достига се до сравнително 

голям въртоп, обрасъл с високи дървета. В неговата северозападна страна, сред 

струпване на големи скални блокове се разкрива отвор с височина 0.80 м и широчина 

2.65м. Това е обект №012 Малката пръдливка. От него се тръгва в южна посока, към 

билото на планината, което отстои на около 80 метра по нагоре. След като се достигне 

до него се тръгва в западна посока. Отворите трябва да се търсят почти на самото било 

в непосредствена близост до обрасла с храсти могилка. Наоколо се загатват останки от 

градеж. В близост до отворите се вижда и тясна пътека, която най вероятно отвежда до 

с.Велиново.  

 

             Описание. 
             Обекта представлява четири отвора (има вероятност да са разкопавани), което 

преминават в тесняци с малък просвет запълнени с наслаги. Те се развиват в 

дълбочина под основното скала. Обекта е перспективен, но за да се търси продължение 

трябва да се разкопаят наслагите.  

 

             14.  Обект №013-Голямата ниша. (Църквище І). м.Църквище. 

             Местонахождение и достъп. 
             Нишата се намира в ясно изразен скален венец, който се вижда от спирка 

Парамун. Тръгва се по пътеката водеща от спирката, към селото. Подминава се 

разрушена кошара. Достига се до разклон на пътя и след 20-25 м след това той завива 

рязко на юг-югозапад. От това място нишата се търси в основата на най-ясно 

изразените отвесни скали.     
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             Описание. 
             Нишата има широк вход с приблизителни размери 1.30х2.50 м. Тя се развива в 

посока югоизток след което задънва в наслаги. Не представлява обект за картиране.  

 

             15.  Обект №014-Проходната ниша. (Църквище ІІ). м.Църквище. 

             Местонахождение и достъп. 
             Нишата се намира в ясно изразен скален венец, който се вижда от спирка 

Парамун. Тръгва се по пътеката водеща от спирката, към селото. Подминава се 

разрушена кошара. Достига се до разклон на пътя и след 20-25 м след това той завива 

рязко на юг-югозапад. От това място нишата се търси в основата на най-ясно 

изразените отвесни скали.  Азимут от спирка Парамун 260 града. 

              

             Описание. 
             Нишата има проходен характер и тясна конфигурация. Вероятно има и трети 

вход. Двата и входа са тесни а в левия най-вероятно е гнездяла птица. Не е 

перспективна. Не представлява обект за картиране.  

 

             16.  Обект №015-Навеса. (Църквище ІІІ). м.Църквище. 

             Местонахождение и достъп. 
             Нишата се намира в ясно изразен скален венец, който се вижда от спирка 

Парамун. Тръгва се по пътеката водеща от спирката, към селото. Подминава се 

разрушена кошара. Достига се до разклон на пътя и след 20-25 м след това той завива 

рязко на юг-югозапад. От това място нишата се търси в основата на най-ясно 

изразените отвесни скали. Обекта е в характерен скален триъгълник, който се вижда от 

спирката също. Пред навеса има наклонена поляна с дървета.   

  

             Описание. 
             Обекта представлява голям навес с комплекс от ниши. Две от нишите са по-

големи. Лявата е с тесен отвор, възходяща и задънва след 5 метра. Дясната 

първоначално е низходяща и след преодоляването на тесняк с нанос се попада на 

уширение с образувания.  Дължината и е 5 метра. Има издълбан в скалата интересен 

нишан-птица. Не представлява обект за картиране.  

 

             17.  Обект №016. м.“Свински въртоп”. 

             Местонахождение и достъп. 
 От центъра на с.Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна пътека и се 

излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планината.     

Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр.Кръста-почти 

обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 

като се избягват разклоненията му. След известно време се навлиза в широколистна 

гора. Малко преди местността Гуглин въртоп от дясно на пътя в гората се забелязват 

въртопи. Върви се в западна посока и се достига до сечище, в чиято горна част пътят се 

губи. Продължава се, без път, в същата посока през рядката гора, като се държи 

характерно дере в дясно от сечището. По нагоре се преминава по десния ръб на 

разположен в дерето голям въртоп. Появяват се големи карни жлебове, в дясно. 

Минава се покрай тях и малко преди дерето да достигне билната част отново се тръгва 

в дясно, като този път се траверсира хоризонтално склона. Достига се до сравнително 

голям въртоп, обрасъл с високи дървета. В неговата северозападна страна, сред 

струпване на големи скални блокове се разкрива отвор с височина 0.80 м и широчина 

2.65м. Въртопа се заобикаля от дясно, като се преминава покрай натрупана камара 
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скални блокове. Подсича се склона и се държи посока север-северозапад. Билото на 

планината остава високо в южна посока. Попада се на голям въртоп в чиято периферия 

се намира пропастта Роня. От това място се тръгва в западна посока, като се подминава 

входа на пещерата Монетарницата. Пресича се голям въртоп и се държи същата 

посока. Попада се в рядка гора с множество храсти. Навлиза се десетина метра в нея 

(под нея започва висока гора и наклона става по голям). Точен ориентир липсва. 

Обекта трябва да се търси на около 25-30 м под билото на планината на границата на 

гората. От близо се забелязва струпване на скални отломъци около отвора.  

 

              

 

             Описание. 
 Входът е издължен със сравнително големи размери 2х2 м. Развива се по 

пукнатина с посока югоизток-северозапад. Преодолява се 2 м денивелация и се попада 

на дъно затлачено с пръст и камъни. В северозападна посока се развива къса галерия в 

която се върви приведен. След 4 метра тя задънва в основна скала и образувания в 

ляво. На това място се забелязва пукнатина, като хвърления камък пада около 2 метра. 

Обекта е перспективен, като най вероятното продължение е под наслагите под 

входният праг.  Не представлява обект за картиране. 

 

18. Обект №017. м.Пропастта. 

             Местонахождение и достъп. 
 Обекта се разкрива в най-ниско разположения скален венец, разположен 

западно от пещерата Здравчи камък (Орлово гнездо). Обекта е достъпен от 

с.Мракетинци.  

 

             Описание. 
 Представлява малка възходяща ниша с тектонски характер, дълга около 8 

метра. Развива се между срутени блокове. Пода и е покрит с чакъл. Не представлява 

обект за картиране. 

 

19. Обект №018. м.Пропастта. 

             Местонахождение и достъп. 
Обекта се разкрива в най-ниско разположения скален венец, разположен 

западно от пещерата Здравчи камък (Орлово гнездо). Обекта е достъпен от 

с.Мракетинци.  

 

             Описание. 
 Представлява малка ниша с тектонски характер. Развива се във вертикална 

пукнатина. Не представлява обект за картиране. 

 

19. Ниши разположени в гората между м.“Свински въртоп” и вр.Дренова 

глава. 

             Разкриват се в периферията на въртопите. Не представлява обект за картиране. 

 

             21. Ниши разположени в скалните венци под вр.Шильов в близост до 

пещерата Стражица. 
             Не са проверени добре. Не представлява обект за картиране. 
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             22. Ниши разположени в скалните венци  в близост до Филиповската 

пещера. 
 Не представлява обект за картиране. 

 

             12. Списък с обекти за които съществуват сведения но не са локализирани 

или проверени по време на проведените на територията на планината 

експедиции. 

 

             Има сведения за пещери и пропасти, които до сега не са локализирани, а други 

не са открити по време на последната експедиция. Някои от посочените по долу обекти 

са отбелязани по сведения на местни хора от селата и има вероятност да са просто 

измислица! 

 

1. Сведение за пещера над с.Парамун на билото на планината от която земно време 

излиза пара. 

 

2. Пещери и пропасти в близост до Големи връх. (Вероятно става въпрос за Роня и 

Монетарницата). По сведения от: Нейков, Стоян. Из Знеполе- Медицина и физкултура, 

С., 1964 

  

3. Пещера в масива на планината Любаш (извън територията на Стража планина). По 

сведение на хора от с.Лялинци. 

 

 4. Периодичен извор с голям дебит източно от село Парамун. По сведение на хора от 

с.Парамун. 

 

             13. Заключение и препоръки за бъдещи експедиции.  

  

             През лятото на тази година (2000) в периода от 29.07. до 12.08. група 

пещерняци от клуба проведохме пещерна експедиция в един сравнително непознат и 

интересен карстов район в който отдавна не са били извършвани изследвания 

(последните данни са от 1981г.), а именно района на Стража планина - Трънско. Целта 

на експедицията беше чрез теренни обхождания да проучим територията на планината 

и да установим дали освен вече изследваните пещери и пропасти ще открием 

неизвестни такива.  

             По времето на експедицията, бяха направени теренни обходи в местностите; 

Гуглин въртоп, Влашки въртоп, Пропастта, Църквище, Камико, вр.Кръста, 

вр.Груйница,  вр.Шильов, вр.Големи връх, клисурата над село Лялинци. В резултат на 

това, бяха открити изследвани и картирани 4 нови пещери, както и множество ниши и 

няколко перспективни за разкопаване обекти.     

             Територията на планината е покрита на места с изключително гъста дървесна и 

храстова растителност. Това прави изключително трудно обхождането на някои 

интересни райони на планината. За това мислим, че най удобното време за посещение 

с цел проучване е ранната пролет преди да са се разлистили дърветата и късната есен, 

когато дърветата и храстите останат без листа. Това обуславя и по-лесното обхождане 

и по-добра видимост.  

             Интересни и недоизследвани останаха районите в северозападната част на 

планината. На това място се натъкнахме и на руини, вероятно от крепост. Вероятно 

нови пещери могат да бъдат открити при един по обстоен обход в клисурата над 

с.Лялинци. Не е и обхождан южният склон над с.Велиново. 
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             От отбелязаните обекти перспективни за работа са №3, №4 и №16, както и 

пропастта Роня №11, където има вероятност за продължение в паралелният отвес. За 

да има прегледност и завършеност изследването на района трябва да бъдат нанесени с 

боя федеративните номера на пещерите в планината (без този на Филиповската 

пещера), както и районните номера за планината (№1, №10, №11, №20, №21, №22, 

№23, №24). На всичките обекти без №11, №20, №22 трябва да им се заснемат 

входовете и да се свалят GPS координатите на Здравчи камък. (Орлово гнездо), 

Велинова клисура, Заходна дупка, и Стражица. При нови открития на пещери или 

обекти трябва да се продължи районната номерация от №24 нагоре, като №17 е 

свободен.  

             

             Пожелаваме успех на бъдещите изследователи на Стража планина. 

14. Приложения.  
 

-Карти на изследваните пещери. 

             -Топографска карта с нанесените обекти. 

        

15. На CD. 
 

             -Доклад за провеждането на спелеоекспедиция “Стража 2000”. 

-Пещерите на Стража планина. Алексей Жалов.  

-Карти на изследваните пещери. 

             -Карти на Велинова клисура 2 и Заходна дупка. 

             -Карти на Пропадо и Филиповската пещера.  

             -Топографска карта с нанесените обекти. 

             -Топографска карта на Стража планина. 

             -Геоложка карта на района.  

             -Снимков материал. 

 

             За съставянето на този доклад са използвани данни от Главната картотека 

на пещерите в България, към Българската федерация по спелеология.  
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Живко в пропастта „Роня“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къщи в село Парамун. 
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Среднощно изчертаване на картата на „Роня“. Коста и Живко. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От ляво на дясно: Кирил Дикански, Живко Петров, Константин Стоичков, Милен 

Кръстев, Ивайло Иванов и Борислав Сотиров.  
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Карикатура от дневника на експедицията. Автор: Константин Касабов. 
 

 

 

 


