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Защо Бански суходол?!Циркусът Бански суходол



В периода 2000-2010 г. бяха 
проведени редица експедиции 

в пиринският циркус Бански 
Суходол. 

Експедиция “Бански суходол” 2011 
ще е единадесетата проведена 
експедиция за този период от 

време.
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Десетте най-дълбоки пещери в България

1. Райчова дупка с.Черни Осъм, общ.Троян - 387м

2. Барки 14 с.Горно Озирово, общ.Вършец - 356м 

3. Голямата яма с.Кипилово, общ.Котел - 350м 

4. Тизоин с.Губеш, общ.Годеч - 320м 

5. Беляр с.Горно Озирово, общ.Вършец - 282м 

6. Дрангалешка дупка с.Мугла, общ.Смолян - 255м 

7. Ледника гр.Котел, общ.Котел - 242м 

8. Малката яма с.Черни Осъм, общ.Троян - 232м 

9. Бански суходол 09-11 гр.Банско, общ.Банско - 230м

10.Мъгливата гр.Котел, общ.Котел -220м 

До сега в страната има регистрирани 65 пропасти и пропастни 

пещери с дълбочина над 100 метра.



Девятката сравнена с Вороня и 
Райчова дупка.



Време на провеждане.

Експедицията ще бъде проведена в периода;

20.08 - 06.09.2011 с продължителност 18 дни

на територията на циркус Бански Суходол,

Северен Пирин.



• . 

Лагера

Експедиционният лагер ще 

бъде изграден на 2300 

м.н.в., като за целта се 

ползва изоставен скиорски 

бивак. 



Лагера



Лагера



Настаняването е на палатки осигурени от самите участници

На мястото има подравнени места за палатки!



Подходът към лагера е от местността 

„Пещерите” над гр. Банско, като прехода е 

между 5 и 7 часа в зависимост от багажа. 



Багажа



Качването

Експедиционния багаж се пренася 

до мястото на бивака от наети за 

целта товарни животни.



Водата

Вода за пиене и домакински нужди 

се набавя от снежните преспи над 

лагера, които отстоят според 

сезона на 5-30 минути път. 



Разположение на пещерите в циркуса



До монета в циркуса са набелязани, изследвани и картирани повече 

от 80 пещери, пропасти и потенциални обекти за работа. 

Входа на пропаст  БС №72 Обект БС №57





Църна могила



Кутело



Циркусното възвишение



Котешкият чал



Ригела



Мощтност на окарстените мраморни 

пластове над 2000 м



Пещерите в района са главно с пропастен характер. Те са 

развити в архайски мрамори с мощност до 2000 м. 

Поради високата надморска височина те са с алпийски 

характер. 



До сега в северната част на Пирин са открити над 120 пещери и пропасти



През пещерата Спропадналото протичат част от водите излизащи на изворите 

в близост до Разлог



Цели и задачи на 

експедицията
Главен приоритет. Система №9-11. 

Разширяване на стеснението на сегашното дъно на пещерата. 

Проверяване на паралелни отвеси в Голямата блокажна зала и търсене на път в дълбочина.

Картиране на разклонения под блокажа в Голямата блокажна зала и картиране на прилежащите 

към нея отвеси и паралелни нива.

Качване на перспективни комини в пещерата (Голямата блокажна зала) и проверка на „прозорци” 

в Дънната каскада и Паралелния отвес.

Проверка на дъното на Паралелния отвес - старото дъно на пещерата.

Второстепенни задачи:

Работа по продължаването на Пропаст БС №6.

Работа по продължаването на пропаст БС №8.

Работа по продължаването на пропаст БС №13.

Работа по продължаването на пропаст БС №73-А.

Проверка на стари и известни обекти и разкопаване на набелязани от предни години обекти

Обекти във високата част на циркуса под Кутело:

Покриване на някои перспективни обекти с „капаци” за да може евентуално снежните тапи в тях 

да се стопят. №№ 8, 41,57, 71 и др

Продължаване на работата по търсене и документиране на обекти във високата част на 

циркусното възвишение под Кончето.

Проверка, заснемане на GPS координати и фото документация на пещерите и пропастите в района 

на Кутело.
Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса.



Почивка



Необходима екипировка и 
съоръжения:

• яке-1бр.

• панталон-1бр.

• шапка полар-1бр.

• обувки зимни-1ч.

• стелка-1бр.

• спален чувал пухен-кухо влакно-1бр.

• яке пухено-1бр.

• прибори за хранене

• канче

• аптечка

• Пещера.

• -/термо/бельо-1к.

• -/термо/ чорапи-2ч.

• ръкавици-1ч.

• спасително фолио-1бр

• нож

• ключ

• каска с основно и дублиращо 
осветление

• резервно осветление-2бр.

• гащеризон PVC-1бр.

• гащеризон полар-1бр.

• седалка-1бр.

• самохват водещ-1бр.

• самохват гръден-1бр.

• рапелно устройство-1бр.

• карабинери-8бр.

• педал-1бр.

• гръдна лента-1бр.

• Боне поларено-1бр.

• помощно въже 6мм-6м.

• Лична прониквачна торба.



Екипирани за влизане в №9-11

http://www.helictit.info/gallery/main.php?g2_itemId=16370&g2_imageViewsIndex=1


Към пещерата



БС №9-11



Системата № 9 - 11

• Девета по дълбочина в 

България (-230 м)

• Техническа 

характеристика 

(400м въже за 

екипиране)

Морфология и климат

• Поредица от 

обледенени зали и 

отвеси

• Блокажни галерии

• Стеснения към дънните 

части на пещерата

• Температура от 10С





Хората



Слизането



Обратно в цивилизацията



Партньори

• Министерство на околната среда и водите

• Регионална инспекция по околна среда и води

• Българска федерация по спелеология

• Природен парк “Пирин”

• Община Банско

• Басейнова дирекция Западно-беломорски басейн


