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Въведение 

Експедицията „Бански суходол“ 2014 се проведе от 23 август до 07 септември в 

едноименния циркус, разположен в Пирин планина, близо до вр. Вихрен. 

Циркуса „Бански суходол“ е оформен между три мраморни рида. Ридът Кончето 

ограничава циркуса от югозапад. Котешкия чал го разделя на северозапад от циркус 

„Разложки суходол“, а пък рида „Църна могила“ е неговата югоизточна граница. Неговата 

дължина е около 3 км. Широк е към 1 км. Ориентиран е ЮЗ-СИ. Средната надморска 

височина е 2300 м. Най-високи върхове в близост са вр. Кутело (2908 м) и вр. Бански 

суходол (2884 м). 

Цуркусът е изграден почти изцяло от мрамори с неопротерозойска възраст. Дебелината на 

мраморите в част на Пирин достига до 2000 м. Това прави този район много преспективен 

за проучване на дълбока пещерна система. Най-дълбоката пещера в циркуса е системата 

БС№9-11. Входът и е разположен на 2532 м. През 2013 г. Е достигната денивелация от -

313 м. Именно тази пещера е приоритет на експедиция „Бански суходол 2014“. 

Експедицията се организира от ПК „Хеликтит“ и ПК „Академик“. 

 
                 Циркус “Бански суходол”,Пирин планина      Фото: Иван Петров 

 

В експедицията участваха още членове от ПКСУ „София“, ПК “Под ръба“ – Церово, ПК 

“Ъндърграунд” – София, ПК “Непиаст” – Бургас, ПК “Саламандър” – Ст. Загора и ПК 

“Приста” – Русе). В експедицията имаше и чуждестранно участие. Участваха пещерняци 

от  Сърбия, Гърция и Полша. Като цяло 36 човека участваха в различни етапи от 

експедицията. 

Тук е мястото да благодаря на всички участници. Без на тяхното участие и всеотдайност 

проучването и откритията през тазгодишната експедиция не биха били възможни. 
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Пълия списък с участници в експедицията може да се намери в приложение 1 накрая на 

отчета. 

 
БС9-11 и изнесения бивак в БС10      Фотография:Х. Христов 

 
Част от участниците в експедицията. От лява на дясно: Miltos Xasia,  

Таньо Танев, Венцислав Иванов, Х. Христов (Мамута), Lambros Makrostergios, 

Теодор Кисимов, Х. Христов and Симеон Ненков   Фотография: Х. Христов 
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Битови условия по време на експедицията 

Тази година отново ползвахме за базов лагер стар скиорски лагер. Той се използва от нас 

основно заради местоположенето и инфраструктурата изградена от нас през годините – 

печка на дърва с котлони, маса, пейки. За покрив използвахме лека двойна тента. 

Допълнително използвахме голяма палатка за складилране на храна и инвентар. 

 

 
  Част от екипа в базовия лагер                    Фотография: A. Лазаров 

 

Пещерната система БС №9-11 е разположена на около два часа път от базовия лагер. 

Заради отдалеченото и разположение ние изградихме и втори изнесен лагер. Той бе 

разположен близо до входа на БС №9-11 и в основата на входа на БС №10. Там поставихме 

две палатки екипирани с чували, щалтета и примус. Допълнително над тях поставихме 

тента. 

На дъното на система БС №9-11 също изградихме лагер с удобствата за продължителен 

престой на оптимално 6 човека в пещерата. 

Водата за лагерите си набавяхме от топилка за сняг разположена близо до базовия лагер. 

За подземния лагер водата се осигуряваше от близкия поток минаващ покрай подзевния 

лагер. 
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Програма на проявата 

Миналата година ние преминахме тесняк в БС №9-11, разположен на дълбочина – 265 м и 

в средата на експедицията попаднахме на огромна зала и хоризонтални участъци с течаща 

река. По течението на реката достигнахме до ново стеснение, където се усеща силно 

въздушно течение. Липсата на хидрокостюми и напредналото време ни накара да отложим 

преминаването на това стеснение за следващата експедиция. През последните дни на 

експедицията се картираха и някои от новооткритите части в пещерата. 

След завършването на експедицията ние започнахме веднага с подготовката на 

изследователския план за експедиция 2015. Така ние си поставихме следните задачи: 

Задачи в БС №9-11 

• Изграждане на лагер максимум за 6 човека близо до новото дъно; 

• Продължаване с проучването на новите части намерени през 2013 г.; 

• Установяване на телефонна връзка между изнесения лагер и подземния лагер; 

• Извършване на климатични проучвания в БС №9-11; 

• Изследване на паралелните отвеси в „Голямата блокажна зала“ и търсене на път надолу; 

• Изкачване на преспективни комини в пещерата (Голямата блокажна зала); 

 

Второстепенни задачи 

• Проверка на пропастите затворени по време на предишната експедиция с капаци; 

• Опит за продължаване на: БС № 6, БС № 8,  БС № 13, БС № 41, БС № 51, БС № 57 и БС 

№ 71; 

• Проверка на стари и новооткрити преспективни обекти; 

• Проверка нивото на снежниците; 

• Продължаване на работа и документирането на обекти в най-високата част на циркуса, 

под рида „Кончето“; 

• Беоспелеоложки, климатоложки и геоложки изследвания в рамките на циркуса; 

• Проверка и снемане на нови GPS-координати;  

• Допълване на фотодокументацията; 
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Резултати от експедицията 

Пещерна система БС9-11 

Работата в пещерната система БС №9-11 бе организирана на смени. Три дни след началото 

на експедицията багажа за новия подземен лагер бе пренесен и лагера бе изграден. 

За по-добър достъп и по-бързо предвижване на групите близо до изхода на пещерата бяха 

екипирани входните отвесите на БС №9 и БС №11. 

Дойде и времето за картиране на непроучените през предходните години части. Първата 

група имаше лош късмет и получи техническа повреда в Disto-то. Въпреки това 

картирането започна с втората група. За времето на експедицията БС №9-11 се картира до 

дълбочина -313 м и дължина 528 м. Повечето от картировката се падна на пещерняците от 

ПК „Сютка“ Ракитово (Стойчо Зарев, Йордан Тупаров и Муса Еюпов).  

Паралелно с картировката продължи и изследването на пещерата. През предходната 

година ние попаднахме на воден поток в новите части. Новите части тогава бяха 

съсредоточени по течението на реката. Тази година Венцислав Иванов и Христо Цанев 

проучиха нови части срещу течението на потока. Тези нови галерии започват с много 

тесни пасажи и преминаване през блокажни участъци. В някои участъци има голяма 

опасност от срутване. В края на тези части се попада в малка зала, в края на която 

продължава със стеснението, на което не е достигнат край. 

Втори пробив направи група на Теодор Кисимов и Христо Цанев накрая на експедицията. 

Групата успя да заобиколи стеснението по течението на потока чрез преминаване на тесни 

пасажи и малкък праг. След прага се попада на нова много дълга зала с налклонен 

блокажен под. В новата зала, в блокажа съществуват различни нива. На края на залата 

пещерняците стигнаха до отвес с видима дълбочина около 15 м. Отвеса не е спускан 

поради липса на въже. 

Тази година по време на експедицията се извърши и климатично проучване в пещерната 

система БС №9-11. То бе извършено от Лазар Милчев, Мария Златева и Спас Йорданов. Те 

направиха измервания на температурата и влажността на различни места в пещерата. В 

началото на пещерата резултатите са температура от 1.2-1.4 гр.С. Близо до дъното на 

пещерата температурата е в интервала 2.0-2.2 гр.С. Температурата на водата е около 4.0-

4.2 гр.С. 

Сред нещата, които не успяхме да свършим тази година бе, че не успяхме да установим 

телефонна връзка между подземния лагер и изнесения лагер. Също не стигнахме до 

проверка на паралелния отвес или до дооглеждане на старото дъно. Останаха и много нови 

части за допроучване. 
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В края на експедицията пещерата беше частично дезекипирана. Въжетата бяха свалени от 

места, където е опасно от повишаване на водното ниво или от места, където е възможно 

въжетата да замръзнат. 

Второстепенни задачи 

Тази година успяхме да обходим някои преспективни обекти. В първата половина на 

експедицията две групи направиха проучвателни обходи. Една от групите посети района 

на вр. Кутело и рида „Кончето“. 

 
         Теренен обход по рида „Кончето“     Фотография: Х. Христов 

Междувременно другата група покри обширна площ под рида „Кончето“ и югоизточно от 

базовия лагер. 

Двете групи попаднаха на пет нови обекти преспективни за бъдещо проучване. Те взеха 

GPS координати. Също така описаха тяхните характеристики. През останалата част от 

експедицията не остана свободно време, за да се завърнем към тези нови обекти и ги 

оставихме за допроучване през идната година. 

 По време на експедицията бяха измерени и нивата на снежните тапи, също така бяха 

проверен и капака на пещерата БС №6, сложен през 2013 г. от Х. Христов, Боян 

Милошевич и Йоана Маринкович, които го намериха разрушен от снега. 

Бе проведено и частично геоложко проучване, както и измерване на височината и 

дебелината на различни видове дървете характерни за този район.  
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Финансов отчет 

По-долу са описани приходите и разходите за експедицията в български лева.  

 Приходи Разходи 

Такси участие 

- Български отбор 

- Чужденци 

1125 

1025 

100 

 

Спонсорство 1188  

FSE грант 829  

Разходи за храна  1271 

Логистика  1227 

Пещерно оборудване  297 

Друго техническо оборудвнане  238 

|Общо: 3142 3033 
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Експедицията в снимки 

 

  
   Товарване на багажа           Битови условия в базовия лагер 

  
Топилката или „източника“ на вода 

  
    Приготвяне на багажа за БС №9-11               Сръбския екип потегля към БС №9-11 
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        Ефи в меандъра  в БС №9-11  Tomasz  пресича  рида „Кончето“ 

  
  Изнесен лагер               Tomasz и Ефи на входа на БС №9-11 

   
   Подземен лагер              Базов лагер 
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Видео и впечатления 

 

Видео 

Клип от БС №9-11 с автор Miltos Xasia - https://www.youtube.com/watch?v=XI6Bt1C1PCA  

 

Впечатления 

“very nice camp and exploration ! 

I liked it and the next year I would definitely stay for longer…” 

Tomasz Pawlowski 

 

“Organization of Banski suhodol expedition was at high level. Bulgarian cavers gave an effort to 

fill comfortable in their camp and joyful in working and free time. We reached up our experience 

going through different and some very hard passes of 9-11 cave. Showing practical skills and 

knowledge, especially method of long days and deep cave explorations, we learn something new 

from our Bulgarian colleagues. Serbian team is thankful for invitation and expect new own for 

next year, to continue our international cooperation.” 

Nemanya Milosavlyevich 

https://www.youtube.com/watch?v=XI6Bt1C1PCA
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ПАРТНЬОРИ 

 

 
 

 

Искаме да изразим нашата благодарност към нашите спонсори за тяхната 

материална подкрепа. 

Тази експедиция нямаше да бъде възможна без помоща на: 

 

 

 

 
 

The European Speleological Federation 
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Приложение 1 

Списък на участниците в експедицията 

От България 

SC „Helictit“ Sofia: 

1. Ventsislav Ivanov - venci207ivanov@gmail.com  

2. Hristo Slaveev Hristov - icoh89@gmail.com  

3. Hristo Hristov - mamuta42@googlemail.com  

4. Hristo Canev - itco_stab@abv.bg  

 

SSC „Akademik” Sofia: 

5. Pavel Bakalov - pbackalov@gmail.com  

6. Konstantin Stoilov - info@akademic.org  

 

SC “Nepiast” Burgas: 

7. Lazar Milchev - sas_lazar@abv.bg 

8. Maria Zlateva - maria@nepiast.org 

9. Spas Yordanov - spasepakli@abv.bg 

 

SC “Pod Ruba” Cerovo: 

10. Efrosita Hristova - pod_rb@abv.bg  

11. Marta Yordanova - pod_rb@abv.bg  

12. Peter Konstantinov - pod_rb@abv.bg  

13. Simeon Nenkov - moni_nenkov@dir.bg  

14. Julia Statelova - juliastatelova@gmail.com 

 

SC „Sofia”: 

15. Ema Kolarova - kolarova.ema@gmail.com  

16. Stoyan Goranov - stoian.goranov@gmail.com  

17. Radoslav Nenkin - nenkin@abv.bg  

18. Svetlomir Balevski - s.balevski@gmail.com  

19. Alexander Lazarov - al.lazarov@gmail.com  

20. Simona Atanasova - mailbox@pk-sofia.com  

21. Ivailo Bakalov - mailbox@pk-sofia.com  

22. Nikolai Bakalov - mailbox@pk-sofia.com  

 

SC “Siutka” Rakitovo: 

23. Stoicho Zarev - stoicho_zarev@abv.bg  

24. Jordan Tuparov - hebar@abv.bg 

25. Musa Eiupov - musa.eiupov@abv.bg 

 

mailto:venci207ivanov@gmail.com
mailto:icoh89@gmail.com
mailto:mamuta42@googlemail.com
mailto:itco_stab@abv.bg
mailto:pbackalov@gmail.com
mailto:info@akademic.org
mailto:sas_lazar@abv.bg
mailto:maria@nepiast.org
mailto:spasepakli@abv.bg
mailto:pod_rb@abv.bg
mailto:pod_rb@abv.bg
mailto:pod_rb@abv.bg
mailto:moni_nenkov@dir.bg
mailto:juliastatelova@gmail.com
mailto:kolarova.ema@gmail.com
mailto:stoian.goranov@gmail.com
mailto:nenkin@abv.bg
mailto:s.balevski@gmail.com
mailto:al.lazarov@gmail.com
mailto:mailbox@pk-sofia.com
mailto:mailbox@pk-sofia.com
mailto:mailbox@pk-sofia.com
mailto:stoicho_zarev@abv.bg
mailto:hebar@abv.bg
mailto:musa.eiupov@abv.bg
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SC „Underground”: 

26. Jivko Genchev - underground@svobodno.com  

27. Ani Gateva - underground@svobodno.com  

 

SC „Prista” Rousse: 

28. Teodor Kisimov - tedich@gmail.com  

 

SC “Caving” Sofia: 

29. Vanio Giorev - vanjobg@gmail.com  

 

SC “Salamander” Stara Zagora 

30. Tanio Tanev - tanyo.markov@gmail.com  

 

От Гърция:  

SC “Karditsa” and “Sales” 

31.  Lambros Makrostergios - info@LMakro.com 

32. Miltos Xasia - info@selas.org  

 

От Сърбия: 

PSK “Dvig” 

33. Nemanya Milosavlyevich - nemanja84@hotmail.com  

34. Boyan Miloshevich - bojanmilosevic88@yahoo.com 

35. Yovana Miloslavovich - bojanmilosevic88@yahoo.com 

 

От Полша: 

KW Krakow 

36. Tomasz Pawlowski - tomi@caver.eu  

mailto:underground@svobodno.com
mailto:underground@svobodno.com
mailto:tedich@gmail.com
mailto:vanjobg@gmail.com
mailto:tanyo.markov@gmail.com
mailto:info@LMakro.com
mailto:info@selas.org
mailto:nemanja84@hotmail.com
mailto:bojanmilosevic88@yahoo.com
mailto:bojanmilosevic88@yahoo.com
mailto:tomi@caver.eu
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Приложение 2 

Резюме, който ще се публикува в EuroSpeleo Newsletter 

International expedition “Banski suhodol” 2014 finished successfully. The expedition was carried 

out between August 27 and September 07 in the homonymous cirque, located in the central Pirin 

Mountain, near Mt. Vihren. 

This expedition was organized by the Bulgarian clubs SC “Helictit” and SCC “Akademik”. In 

this expedition also took part members of different Bulgarian caving clubs (“CCSU Sofia”, “Pod 

ruba” – Cerovo, “Underground” – Sofia, “Nepiast” – Burgas, “Salamander” – St. Zagora and SC 

“Prista” – Rousse). Beside them cavers from Serbia, Greece, and Poland also took part. At 

different times, a total of 36 people participated in the expedition. Some took part in the first half; 

others stepped up in their place in the second part of the expedition. 

The main goal of the expedition is continuing exploration in cave system BS №9-11. Secondary 

tasks were to work in other perspective caves in the cirque, searching for new caves, 

biospeleology, climatology and geology investigations. 

The work in BS №9-11 was organized in shifts. After the first three days the luggage for the new 

camp is moved by two groups and the camp is set up. Its capacity was for 6 people. 

For better and faster movement of the groups near to the beginning of the cave this year we 

rigged the pitches from BS№9 and from BS№11. 

We had bad luck in the beginning. Any way we surveyed the cave to the depth of - 313 m and 

length 528 m. 

During the previous year we found out that there is water stream in the new parts and these new 

passages are along the river stream. This year Vencislav Ivanov and Hristo Canev found for the 

first time that the cave continues upstream too. These new galleries started with a lot of narrow 

passages and turned (for crawling) through blockage level. In some places there is danger of 

collapse. At the end you come out in small hall and continue with narrow passages without 

reached end. 

Group of two cavers (Teodor Kisimov and Hristo Canev) succeed to bypass the narrow place 

with water along the water stream and by passing some narrow passages and small pitch the 

group came to a big and very long new hall with inclined blockage floor. There are different 

levels in this blockage. At the end of this hall there is pitch with visible depth of -15 m. The 

cavers did not rigged this pitch because lack of rope and other gear. 

This year was also performed climatic research in cave system BS №9-11. 

During the expedition we also found five new objects perspective for work, performed some 

geological research and measurement of the height and thickness of tree species typical for this 

region. 


