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оТ рЕдаКТора
Алексей Жалов

Годишник ли? Ами това е нещо просто ще кажат мнозина, 
кой ли не издава подобно нещо. 
Да-да, ама не беше казал по някакъв повод известния бъл-
гарски журналист Петко Бочаров! Що се отнася до нашия 
годишник, казвам същото и аз. Но нека вървим нататък. 
Проблемът ни не е в това, че няма какво да напишем, а че 
нямаме достатъчно хъс и време да седнем на задните си 
части и къде по-просто, къде по-сложно да разкажем къде 
сме били и какво сме сторили в рамките на изминалата го-
дина. В тази книжка за пореден път, не без родилни мъки, 
успяхме да направим необходимото. За съжаление, някой 
заслужаващи внимание събития не са отразени в своята ця-

лост и са споменати за да провокират любопитството 
на публиката. Дежурното извинение в случая е, че 
главните действащи лица не си падат по писането. 
Който каквото и да каже, римската сентенция „Ду-
мите отлитат – писаното остава“ важи с пълна 
сила и днес. Други пък казват, че нещо за което 
не е писано все едно че не се е случило“. На-
пълно споделям и двете мисли и тъкмо това 
мотивира усилието ми да работя за събиране-
то на нашия годишник. Защото е голям грях, 
ако след стотици часове в търсене и откри-
ване на нови пещери, проучване и картиране, 
в кал, влага и вода или зад бюрото или ком-
пютъра клубните членове не увековечат чрез 
писмена стореното. 
Нека обаче завършим с оптимизъм. 
В ръцете си държите 15-тия пореден брой на 
клубния годишник, а това е сигурен белег, че 
той вече устремно е навлязъл в своя пубертет. 
Надявам се, че ще успее да възмъжее, но не без 
усилията на всички ни! 



6

ПЕщЕрЕн КЛуб
„ХЕЛИКТИТ“ ПрЕЗ
2011-Та ГодИна

Живко Петров

Към (17. 12. 2011 г.) пещерен клуб „Хеликтит“ има 28 чле-
на. От тях много имат различни квалификации придобити 
на курсовете към БФСп. 
За съжаление, продължи недобрата практика УС на клуба 
да не заседава в пълният си състав. Въпреки това бяха об-
съждани и решавани текущите въпроси. През изминалия 
период Алексей Жалов подаде оставката си като член на 
УС и очакваме той да сподели мотивите си за това реше-
ние пред общото събрание на клуба. 
Тази година в квалификационните курсове организирани 
от БФСп участваха 3-ма наши представители, но квали-
фикацията „Инструктор“ придоби само Иван Петров. 
Клубът умножи екипировката и материалната си база. 
Богата и разностранна беше експедиционната дейност 
на клуба. За съжаление, работата по т. нар. приоритетни 
обекти отбеляза значителен застой. Клуба не можа да ор-
ганизира нито едно целенасочено голямо проучване на 
пещ. Банковица (с изключение на две ходения за разкопа-
ване на тесняк в старите части), а и нито едно проникване 
в пещерата Говора на водата. Работата в Темната дупка 
беше спорадична и се изчерпи с няколко ходения за про-
веровъчни измервания, къртене в тесняка във фурната и 
преоткриване на перспективните части в края на „Трапе-
зарията“. За отбелязване е участието ни (К. Данаилов, Д. 
Дишовски, К. Стоичков) в заснемането с помощта на то-
тална станция входовете (Темна, Зиданка и пр.) на скал-
ния масив „Милановски скали“. Като компенсация обаче, 
беше картирана пропастта „Хеликтит 2006“, където се 
изявиха (Ив. Петров, Мира, Роджи и Венци). 
С известна доза твърдост продължи работата в п. Хай-
душкото кладенче над с. Дружево, където може би сме на 
прага на едно голямо откритие. 
Освен познатите ни обекти за работа, през изминалия пе-
риод стартира проекта „Магурата“. За поредица от ходе-
ния бе свършен голям обем от работа – детайлно прекар-
тиране на пещерата с цел съставянето на тримерен модел. 

The Caving Club „Helictite“ 
during 2011 
Zhivko Petrov 
Abstract

Until December 2012 the Cave 
Club „Helicit“ has 28 members. 
Many of them have different 
qualifications acquired in the 
training courses of Bulgarian 
Federation of Speleology (BFS).  
Unfortunately the Board of the 
club will not meet in full its 
composition. However, were dis-
cussed and current affairs. 

This year one person (Ivan Petrov) 
finished the training course for 
„Instructor of Speleology“.  
The club had rich and diverse 
expeditionary activity. How-
ever, was mapped gap „Heli-
cit 2006“ where expressed (Iv. 
Petrov, M. Rudarska, Z. Popova.  
With some degree of hardness con-
tinue the exploration Haidushko 
Kladenche Cave - Druzhevo 
village, where maybe we’re on 
the verge of a great discovery.  
In addition the club members 
worked under the Scientific 
project „Magura“. In a series of 
walking was done a large amount 
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Предстои още картировка и обработка на данните. 
Значителен пробив беше направен в Диневата пещ на с. 
Гинци, където сериозната работа тепърва предстои. Така 
и не остана време и желание за продължаване на работата 
в системата Езерото – Трифалосната край гара Черепиш. 
Все пак там бе проведена една проява за до изследване на 
Ямата на козлодер падина (Яни Макулев, Стоян Брашна-
ров, Константин Стоичков). 
Успяхме да реализираме едва едно проникване в п. Елата 
по проекта за реставриране на образуванията там, който 
за жалост така и не бе доведен докрай. Може да се каже, 
че липсва достатъчно добра организация и съответната 
мотивация за довършване на някои задачи, които клуба си 
поставя от години насам. 
За сметка на това, през 2011 се осъществиха множество 
проучвателни ходения. Те включваха теренни обходи във 
Врачанският балкан и Краището и др., проникване и кар-
тиране на лазлични пещери като Каца, Лисича яма, Меча 
дупка, Орловка, п. На Св. Иван Рилски при Рилският ма-
настир и др. ). Общо 23 обекта. По традиция, съвместно 
със СПК „Академик“ – София организирахме национал-
ната експедиция „Бански суходол“ в Северен Пирин. Тя 
се проведе в рамките на 17 дена в края на август и начало-
то на септември. Въпреки, че не доведе до реализиране на 
крайната си цел (продължаване на пропастта 9-11) тя бе 
успешна – участваха повече клубни членове и бяха карти-
рани и прекартирани редица нови и стари обекти, както и 
нови части в №9-11. 
Без съмнение, като много успешна може да се определи и 
експедицията „Стакевци 2011“ организирана от 22 до 25 
септември. Тя беше естествено продължение на експеди-
цията ни в района от миналата година и завърши с гмур-
кането на сифона в п. Стакевско врело (Иван Алексиев), 
разкопаването на перспективен тесняк и изследването на 
обекти в околността 
И тази година клубни членове взеха участие в републи-
кански експедиции организирани от други пещерни клу-
бове:
Мирослава Христова – експедиция на ПК „Пещерняк“ в 
масива Чепън, 26 - 27. 03;
Михаил Хаджитодров – експедиция „Стражaтa“ органи-
зирана от ПК „Саламандър“ Ст. Загора от 03 до 12 юни; 
Мирослава Христова, Васил Марков и Ася Андонова - 
експедиция „Синаница“ край с. Скобелево, организирана 
от ПК „Орлово гнездо“ Казанлък от 17 до 19 юни. 
Константин Стоичков - Участие в експедиция на СНЦ 
НЕПИАСТ Бургас в района на резерват Витаново, Стран-
джа от 24 до 26 юни;

of work - detailed remapping of 
the the cave to the establishment 
of its 3D dimensional model.  
A significant breakthrough 
was made in the Dinevata 
Cave - Gintsi village – the 
cave were prolonged. We had 
not time to continue the work 
on the Lake Cave- Trifalos-
nata System. However, there 
was held an event to study the 
Jamata of Kozloder Pit (Yani 
Makulev, Stoyan Brashnarov, 
Constantine Stoichkov).  
However, in 2011 took place 
several exploratory trips. These 
included field patrols in Vratsa 
Mt. and Kraishte and others. , 
Penetration and mapping. In 
total 23 caves were mapped. 

 Traditionally, in conjunction 
with SPC „Academic“ - Sofia 
the cub organized a national 
expedition „Banski Suhodol“ 
in Northern Pirin. It was held 
within 17 days in late August 
and early September. The expe-
dition was successful. 

Very successful was the expedi-
tion „Stakevtsi 2011“ held from 
22 to 25 September. See the ar-
ticle in the Annually. 

This year, club members took 
part in different expeditions 
organized by other clubs cave: 
Miroslava Hristova – expedi-
tion of SC „Peshternjak“ in 
the Chepan Mt. 26 - 27. 03; 
Michael Hadzhitodrov - ex-
pedition „Strazhata“ organ-
ized by SC „Salamander“ St. 
Zagora from 03 to 12 June; 
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Константин Стоичков - Участие в експедиция „Terra 
Bessica“, организирана от Сдружение „Суткя“-Ракитово 
от 16 до 17 юли;
Алексей Жалов, Магдалена Стаменова и Константин Сто-
ичков -участие в експедиция „Черепиш- 2011“ организи-
рана от „Стрешеро“ от 09 до 11 септември. 
Клубният член А. Жалов беше организатор и участник в 
успешни международни експедиции в чужбина: Проуч-
ване на пещерите на Света Гора – Атон, Гърция и бъл-
гаро-китайската експедиция „Гоалингонгшан“ провинция 
Юнан-Китай (подробности ще намерите в годишника). 
Отново бяха осъществени множество тренировки на ска-
ли главно покрай провеждания курс „Пещерняк“ – поли-
гона над с. Церово и скалите на гара Лакатник. Осъщест-
виха се и редица прониквания в пещери и пропасти с цел 
повишаване на спортно-техническата подготовка. По-го-
леми от Сред посетените обекти са Темната дупка, Духла-
та, Панчови грамади, Шаралийската, Г. и М. Балабанови, 
Голямата темнота, Иванова вода, Ледницата, Дружба и 
Топчика. 
През 2011 клуба проведе поредния курс „Пещерняк“, но 
тази година той бе доста малоброен и в крайна сметка бе 
завършен от един човек. 
За сметка на това клубни членове (К. Стоичков, М. Ру-
дарска, А. Жалов) се включиха активно в организирането 
и провеждането на курса за пещерняци към ракитовския 
клуб. 
Клубните членове проявиха значителна активност с учас-
тията си в различни събития у нас и извън страната свър-
зани с пещерното дело и спелеологията:
12-та международна конференция по пещерно спасяване 
– Дряново;
Национална среща на екологичните организации в Бълга-
рия: А. Жалов; В. Дробенов; 
Участие в Националната спортна панорама в София ;
Екологичен сбор „Картали 2011“ организиран от БЗДП – 
изнесена презентация от К. Стоичков и демонстрация на 
алпийска техника. 
Сбор-конгрес на БФСп – Ракитово – участие в ОС на 
БФСп, с презентации на Ж. Петров и А. Жалов
Участие в Общото събрание на БФСп на хижа Младост, 
гр. Търговище. 
Честването на 30 години от кръщаването на клуба с името 
„Хеликтит“
Честването на 55 годишнината на ПК „Приста“ – Русе. 
Конференция „Пети Шишманови дни в Самоков“- Асо-
циация „Онгъл“;
„Организиране на честването „ 20 години български спе-

Miroslava Hristova, Vas-
sil Markov and Assia Ando-
nova - expedition „Sinanitsa“ 
near Skobelevo organized by 
SC „Orlovo Gnezdot“ Ka-
zanlak from 17 to 19 June.  
Constantine Stoichkov - Par-
ticipation in the SC „Nepi-
ast“ – Burgas expedition in 
the region of Vitanovo reserve, 
Strandja Mt. 24 to June 26; 
Constantine Stoichkov - Par-
ticipation in Expedition 
„Terra Bessica“, organ-
ized by Association „Sutkya“ 
Rakitovo-16 to 17 July; 
Alexey Zhalov, Stamenova 
Magdalena and Constantine-
Stoichkov took part in an ex-
pedition „Tcherepish-2011“ 
organized by SC „Streshero“- 
Vratzha from 09 to 11 September.  
The club members Alexey Zhalov 
was an organizer and head of 
the successful international ex-
peditions abroad: A study of the 
caves of Mount Athos - Athos, 
Greece and the Bulgarian-Chi-
nese expedition „Goalingong-
shan“ Yunnan Province, China 
(details are given in below).  
However, club members 
(K. Stoichkov, M. Rudar-
ska, Alexey Zhalov) is ac-
tively involved in organizing 
and conducting the course 
for cavers to Rakitovo club.  
Club members showed sig-
nificant activity with par-
ticipation in various events 
at home and abroad related 
to caving and speleology: 
12th International Conference 
on cave rescue - Dryanovo; 
National meeting of en-
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леоложки изследвания в Албания“ с провеждане 
на научна конференция и юбилейна изложба (А. 
Жалов). 
Клубът стана инициатор на първата среща на 
тема Спелестология и някои членове активно 
работят да се развие и тази дейност като част от 
Спелеологията в страната. През годината са кар-
тирани 5 спелестологични обекта. 
Клубът бе представен и в различни международ-
ни форуми извън страната:
5-ти Национален симпозиум по спелеология, 
Истанбул, Турция – А. Жалов; 
6-ти Балкански пещерен сбор – А. Жалов, Д. Ди-
шовски, К. Данаилов, Николай Свещаров (Жи-
вотното), Ив. Алексиев;
Евро-спелео форум Марбея-Испания – А. Жа-
лов, М. Стаменова;
20-ти юбилеен конгрес на Украинската федера-
ция по спелеология – А. Жалов 
На посочените събития извън страната, от името 
на клуба бяха направени 8 презентации и са пуб-
ликувани 4 доклада. 
През изминалия период успяхме да издадем два 
поредни броя от клубния годишник – за дейност-
та през 2009 година и 2010 година. 

vironmental NGOs in Bulgar-
ia: Alexey Zhalov; V. Drobenov; 
Participation in Nation-
al Sports panorama in Sofia; 
Environmental sum „Map 2011“ 
organized by BZDP - a presen-
tation and demonstration of K. 
Stoichkov of alpine equipment.  
BFS Congress - Rakitovo - participation 
in the General Assembly of BFS, with pres-
entations and Alexey Zhalov Zh. Petrov 
Participation in the General As-
sembly of the BFS- Targovishte.  
Celebrating 30 years of naming 
the club with the name „Helictit“ 
The celebration of the 55- th anni-
versary of the PC „Prista“ - Rousse.  
Organizing the celebration“ 20 years 
Bulgarian Speleological Research in Al-
bania „with a scientific conference and 
retrospective exhibition (Alexey Zhalov).  
The club has initiated the first meet-
ing on Spelestologiya and some mem-
bers are actively working to develop 
and this activity as part of Speleol-
ogy in the country. During the year, 
have mapped five artificial caves.  
The club was presented in vari-
ous international forums abroad: 
5th National Symposium of Speleol-
ogy, Istanbul, Turkey - Alexey Zhalov; 
6th Balkan Camp - Alexey Zhalov, 
D. Dishovski, K. Danailov, 
Nikolai Sveshtarov, Iv. Aleksiev; 
Euro-speleo forum Marbella, Spain 
- Alexey Zhalov, M. Stamenova; 
20th Jubilee Congress of the Ukrainian 
Federation of Speleology - Alexey Zhalov 
At these events outside the country 
on behalf of the club were 8 pres-
entations and published 4 papers.  
During the last period we can issue two 
consecutive issues of the club yearbook - 
the activity in 2009 and 2010. 
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днЕвнИК на
ПроявИТЕ на
ПК „ХЕЛИКТИТ“
софИя За 2011 Г. 
- По мЕсЕцИ

02, 01
К. Стоичков, Ж. Петров, М. Колева, В. Иванов, З. Попова 
и П. Цонков. 
Разглеждане на комплекса от бигорни пещери Манасти-
рище, с. Байлово. 

04-05, 01
Я. Макулев, С. Брашнаров, К. Стоичков и Ю. Глушков. 
Проникване в пропастната пещера Ямата в Козлодер па-
дина и проучване на нови и некартирани части в нея, г. 
Черепиш. 

08, 01
С. Брашнаров и М. Брашнарова. 
Обход в района на планината Любаш, с. Кривонос. 

08, 01
Ж. Петров, К. Стоичков и В. Иванов. 
Втора практика с новия курс. Проникване в пещерата 
Духлата, с. Боснек. 

08, 01
Я. Макулев. 
Обход в района на пещерите Яворец и Панчови грамади, 
с. Зверино. 

14, 01
К. Стоичков, Х. Христов и Т. Василев. 
Опит за проникване в извора в Калугерски дол и проник-
ване в пещерата Бодурова дупка, с. Оплетня. 

15, 01
К. Стоичков, Ж. Петров, М. Колева и И. Петров. 
Трета практика с новия курс. Проникване в Темната дуп-
ка и теренен обход в района, с. Беренде извор. 

Diary of the caving events of 
the CC „Helictit“ – Sofia for 
2011
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15, 01
Т. Василев и Г. Танев. 
Проникване в пещерата Духлата съвместно с пе-
щерняци от СПК „Академик“ София. 

16, 01
К. Данаилов, Д. Дишовски, К. Стоичков. 
Заснемане на входове и точки от масива на Тем-
ната дупка и привързване към мрежата от точки 
на извора Житолюб съвместно с Я. Вучков и Би-
дона от ПК „Черни връх“, г. Лакатник. 

19-20, 01
Х. Христов. 
Разкопаване на стеснение в „старите части“ на 
пропастната пещера Банковица, с. Карлуково. 

20, 01
К. Стоичков. 
Проникване в Темната дупка и Зиданка, г. Ла-
катник. 

22, 01
К. Соичков и В. Иванов. 
Четвърта практика с новия курс. Проникване в 
Темната дупка и преодоляване с лодка на водни 
препятствия, г. Лакатник. 

22, 01
Я. Макулев, Ж. Петров, Б. Сотиров и Т. Васи-
лев. 
Проникване в пропастната пещера Панчови гра-
мади, с. Зверино. 

27, 01
Х. Христов и Т. Василев. 
Разкопаване на стеснение в „старите части“ на 
пропастната пещера Банковица, с. Карлуково. 

29, 01
К. Стоичков, В. Иванов и С. Брашнаров. 
Пета практика с новия курс. Проникване в Чере-
пишката пещера, г. Черепиш. 

30, 01
К. Стоичков, Б. Сотиров и А. Константинов. 
Проникване в Ръжишката пещера, г. Лакатник. 

03, 02
М. Христова, Х. Христов и З. Попова. 
Проникване в Шаралийската пещера и пещера-
та Красавицата, съвместно с пещерняци от ПК 
„Черни връх“ София, с. Илинденци. 

05, 02
К. Стоичков, Ж. Петров, И. Петров, В. Иванов, 
А. Жалов, М. Стаменова и И. Алексиев. 
Пета практика с новия курс. Проникване в Рушо-
вата пещера, с. Глогово. 

06, 02
И. Петров. 
Проникване в пропастната пещера Екстрем, с. 
Боснек. 

07, 02
Х. Христов, А. Андонова и М. Христова. 
Проникване в Черепишката пещера съвместно с 
пещерняци от ПК „Черни връх“ София, г. Чере-
пиш. 

08, 02
Я. Макулев, С. Брашнаров и Ж. Петров. 
Теренен обход в района на Беледие хан. 

10, 02
К. Стоичков. 
Проникване в пещерата Духлата съвместно с 
пещерняци от СПК „Академик“ София, „Верти-
кал“ Перник и „Веслец“ Враца, с. Боснек. 

12-13, 02
Ж. Петров, М. Колева, М. Хаджитодоров и К. 
Стоичков. 
Посещение на пещерата Магурата и съставяне 
на работен план за картировката и. Посещение 
на пещерите Леви и Десни Сухи пец, с. Рабиша, 
с. Долни Лом. 

12-13, 02
В. Иванов и З. Попова. 
Проникване в Рушовата пещера съвместно с пе-
щерняци от клубовете; „Черни връх“ „Прилеп 
1962“, „Витоша“ и „Академик“. 

13, 02
И. Петров и И. Иванов. 
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Геоложка практика на новия курс. Теренен об-
ход в района на Беренде извор, Безден и Искрец. 
Проникване в пещерата Душника, с. Искрец. 

19-20, 02
И. Петров, В. Иванов и З. Попова. 
Теренен обход в района на мраморните кариери 
и проникване в Шаралийската пещера съвмест-
но с пещерняци от ПК „Искър“ София и ПК 
„Стрешеро“ Враца и завеждащия ГКПБ Здравко 
Илиев, с. Илинденци. 

20, 02
К. Стоичков и Ж. Петров
Проникване с новия курс в Темната дупка зад 
езерата Пепи, до крайния сифон, г. Лакатник. 

28, 02
К. Стоичков, И. Петров, В. Иванов и З. Попова. 
Първа практика на въже с новия курс пред Тем-
ната дупка, г. Лакатник. 

21, 02
Я. Макулев и К. Стоичков. 
Теренен обход в района на Крива река, между се-
лата Беледие хан и Градец. 

03-06. 03
К. Стоичков, Ж. Петров, М. Колева, В. Иванов, 
З. Попова, П. Димитров, К. Кърпачева и Д. Ди-
шовски. 
Тридневна практика с курса на въже. Малкия 
свод на Проходна. Проникване в Банковица, те-
ренен обход в района на Барана, с. Карлуково. 

11. 03
К. Стоичков. 
Тренировка на въже на Алпийска поляна, г. Ла-
катник. 

11. 03
Я. Макулев и С. Брашнаров. 
Проникване в Затрупаната пещера, с. Беледие 
хан. 

12-13, 03
Ж. Петров, М. Колева, П. Димитров, К. Кърпаче-
ва, С. Брашнаров и М. Брашнарова. 
Практика на въже с новия курс на Подмола, с. 
Церово. 

12-13, 03
М. Христова. 
Проникване в Темната дупка и катерене на Ал-
пийска поляна, г. Лакатник. 

13, 03
К. Стоичков, З. Илиев –завеждащ ГКПБ, К. Геор-
гиев и П. Ганева –ПК „Под ръбъ“ Церово. 
Картиране на пещери по скалните венци над река 
Пробойница-учебно картиране с новия курс на 
ПК „Под ръбъ“ Церово, г. Лакатник. 

18-20, 03
М. Хаджитодоров, К. Стоичков, М. Рударска, 
К. Данаилов, Н. Свещаров, С. Брашнаров и М. 
Брашнарова. 
Посещение на пещерата Магурата и съставяне 
на палигон посредством тотални станции на ос-
новната ос на пещерата и на Галерията с Рисун-
ките, с. Рабиша. 

20, 03
Д. Дишовски, В. Иванов и З. Попова. 
Практика на въже с новия курс на Алпийска по-
ляна, г. Лакатник. 

20, 03
П. Димитров. 
Проникване в пещерата Духлата с курса на ПК 
„София“, с. Боснек. 

26-27, 03
М. Христова. 
Участие в експедицията организирана от ПК 
„Пещерняк“ София в района на масива Чепън. 
Разкопаване на перспективни въртопи, гр. Дра-
гоман. 

26, 03
К. Стоичков и Лора Виденова. 
Обход в района на Учебната застава и масива Чу-
ката над село Чорул. Картиране на малки пещери 
в района. Теренен обход в района на Долно Ново 
село. 

27, 03
К. Стоичков, И. Петров, Д. Дишовски, В. Ива-
нов, З. Попова и А. Андонова. 
Практика на въже с новия курс на Подмола, с. 
Церово. 
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02, 04
М. Хаджитодоров, К. Стоичков и И. Петров. 
Посещение на пещерата Магура с партньорите 
по проекта. Заснемане на фризовете в „Галерия-
та с Рисунките“ и усвояване на техники за взема-
не на проби, с. Рабиша. 

03, 04
К. Стоичков, Ж. Петров, М. Колева, И. Петров и 
В. Дробенов. 
Практика с курса по ориентиране и проникване в 
първа пропаст –Елата. Работа по проекта за въз-
становяване на разбити пещерни образувания, с. 
Зимевица. 

04, 04
К. Стоичков и Л. Виденова. 
Теренен обход в района на село Раянци и Ямките. 
Събиране на сведения за нови пещери там и те-
ренен обход в района на с. Горна Врабча. Откри-
ване на нови пещери в близост до манастира. 

09-10, 04
К. Стоичков, И. Петров, В. Иванов, З. Попова, 
П. Димитров, И. Бусерски, Ц. Паров и М. Хри-
стова. 
Практика на въже с новия курс и тренировка на 
Алпийска поляна, г. Лакатник. 

16, 04
К. Стоичков, А. Жалов, В. Иванов и З. Попова. 
Практика на въже с новия курс на Подмола. Из-
питване на курса на ПК „Под ръбъ“, с. Церово. 

17, 04
К. Стоичков и Л. Виденова. 
Обход в района на мах. Драгал, картиране на 
малка пещера в местността Голяма Чука, обход 
в района над село Чорул. 

17, 04
Б. Сотиров, И. Петров и Ц. Валерянова от ПК 
„Стрешеро“ Враца. 
Проникване в Черепишката пещера, г. Черепиш. 

22-25, 04
К. Стоичков, Ж. Петров, М. Колева, С. Брашна-
ров, М. Брашнарова, В. Иванов, З. Попова, Я. 
Макулев и Д. Макулева. 

Посещение на района на Гинци. Проникване в 
пещерите: Ямата на чуката, Голямата Балабано-
ва, Диневата пещера и Кривата пещ. 

22-25, 04
И. Петров. 
Посещение на района около Смолян и Смилян. 
Посещение на пещерата Ухловица, с. Могилица. 

22-25, 04
П. Димитров и К. Карпачева. 
Посещение и проникване в пещерите в района 
на Зеленич, гр. Котел. 

28-30, 04
А. Жалов, К. Стоичков, М. Хаджитодоров, Д. 
Дишовски, А. Андонова, М. Христова, Н. Яна-
киева, Л. Виденова. 
Участие като доброволци в Националната спорт-
на панорама, гр. София. 

30, 04
Я. Макулев, Ю. Глушков и Вл. Йончев. 
Проникване и работа на дъното на Клокотишка-
та яма, с. Губеш. 

01, 05
К. Стоичков и Д. Дишовски. 
Практика на въже с новия курс на системите 
пред Темната дупка, г. Лакатник. 

01, 05
И. Петров, В. Иванов, З. Попова, М. Рударска. 
Проникване в пещерата Голямата Темнота, с. 
Дреново. 

07-08, 05
М. Христова. 
Проучване и картиране на нова пещера в района 
на с. Брестница съвместно с пещерняци от ПК 
„Underground“ София. 

07-08, 05
И. Петров, В. Иванов, З. Попова, М. Рударска, К. 
Данаилов, Н. Свещаров, И. Алексиев. 
Пролетен лагерсбор на клуба, с. Карлуково. 

10, 05
К. Стоичков и Л. Виденова. 
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Проучване и картиране на мечите дупки край се-
лата Калотина и Беренде извор. 

14, 05
 Ж. Петров, М. Колева, К. Стоичков, М. Браш-
нарова. 
Практика с курса в Ямата-Пропаст. Мах. Про-
паст, с. Лакатник. 

15, 05
К. Стоичков и Л. Виденова. 
Въжена практика пред Темната дупка, г. Ла-
катник. 

15, 05
М. Христова. 
Проучване и картиране на нова пещера в района 
на с. Брестница съвместно с пещерняци от ПК 
„Underground“ София. 

16, 05
К. Стоичков. 
Картиране и проучване на пещерата Орловка за-
едно с Н. Орлов и Нада, с. Брестница. 

20-24, 05
А. Жалов, Ж. Петов, М. Колева, Л. Маринов, В. 
Дробенов и П. Трифонов. 
Участие в Национален Сбор, конгрес и общо съ-
брание на БФСп - Ракитово 2011. Проникване в 
пещерата Лепеница, гр. Ракитово. 

20-22, 05
К. Стоичков, Л. Виденова и К. Георгиев. 
Участие в екологичен сбор „Картали“ 2011, съв-
местно с пещерняци от ПК „Черни връх“ и ПК 
„Прилеп 1962“, с. Нановица. 

21-24, 05
И. Петров, В. Иванов, З. Попова и М. Рударска. 
Участие в съвместна експедиция на ПК „Пъл-
дин“ и СПК „Академик“ в района на хижа Мар-
циганица. Проникване в Иванова вода, Ледница-
та, Дружба, Топчика и др, . с. Добростан. 

25, 05
К. Стоичков и Н. Стоичков. 
Посещение на Аладжа манастир и комплекса Ка-
такомбите, гр. Варна. 

28, 05
Празненство по случай 30 години ПК „Хелик-
тит“ София. 

29, 05
К. Стоичков. 
Практика с курса на въже пред Темната дупка, г. 
Лакатник. 

31, 05
К. Стоичков и Л. Виденова. 
Теренен обход в района на с. Понор съвместно с 
А. Христов. 

04-05, 06
К. Стоичков и И. Петров. 
Въжена практика с курса в Темната дупка на „Ча-
тала“, г. Лакатник. 

12, 06
К. Стоичков, Б. Сотиров, В. Сотирова, С. Браш-
наров и М. Брашнарова. 
Картиране на пещерата на Свети Иван Рилски и 
проверяване на обекти в района на гр. Рила. 

17-19, 06
М. Христова, В. Марков и А. Андонова. 
Участие в експедиция „Синаница“ организирана 
от ПК „Орлово гнездо“ Казанлък. Проникване в 
пропастната-водна пещера Синаница, с. Скобе-
лево. 

18-19, 05
Ж. Петров, М. Колева, Л. Маринов, В. Драбнов 
и Б. Сотиров. 
Практика с курса на въже на „Подмола“, с. Це-
рово. 

19, 06
К. Стоичков. 
Теренен обход в района на Понор планина и гу-
билището Враня речка. Проникване в неизвестни 
пещери и картиране на една от тях. Съвместно с 
А. Христов и Тони, с. Брезе. 

24-26, 06
К. Стоичков. 
Участие в експедиция на СНЦ НЕПИАСТ Бур-
гас съвместно с пещерняци от ПК „Черни връх“ 
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София в района на резерват Витаново. Проник-
ване, доизследване и картиране на Братановата 
пещера, с. Бръшлян. 

2-3, 07
К. Стоичков, И. Петров и Б. Сотиров. 
Практика по картиране на курса. Картиране на 
пещерата Бабината пършивка и проникване в 
Козарската пещера, г. Лакатник. 
 
09, 07
Ж. Петров, М. Колева, К. Стоичков и К. Георгиев 
от ПК „Под ръбъ“ Церово. 
Провеждане на практически изпит на курс 2011, 
на полигона на Церски подмол, с. Церово. 

10, 07
К. Стоичков. 
Теренен обход и разкопаване на перспективни 
въртопи-губилища в района на Понор планина 
над селата Зимевица и Брезе. Съвместно с Н. Ор-
лов и Н. Орлова –ПК „Витоша“ София. 

16-18, 07
К. Стоичков. 
Участие в експедиция „Terra Bessica“, органи-
зирана от Сдружение „Суткя“-Ракитово. Карти-
ране на пещери в района на пещера Лупуница, 
Проучване и почистване на пещери в района на 
язовил Голям Беглик, Локализиране и проучване 
на пещери на левия географски бряг на река Чу-
кура. гр. Ракитово и гр. Сърница. 

17, 07
Я. Макулев, М. Христова, В. Марков и Е. Хри-
стова ПК „Под ръбъ“ Церово. 
Теренен обход в района на Крива река и провер-
ка на парспактивен обект в района, с. Зимевица. 

23, 07
К. Стоичков. 
Теренен обход в района на Понор планина в райо-
на около Петрохан и Воденична бара. Съвместно 
с А. Христов и Бойка, с. Гинци, с. Бракьовци. 

24, 07
К. Стоичков, Я. Макулев. 
Разчистване на старо губилище на Бабина река 
и проникване в нова пещера. Теренен обход в 

района на Крива река и над село Дружево. Съв-
местно с Н. Орлов и Ю. Глушков ПК „Витоша“ 
София. с. Зимевица, с. Дружево. 

27, 07
Я. Макулев, С. Брашнаров. 
Разкопаване с цел продължение на пещерата 
Хайдушкото кладенче. Съвместно с Н. Орлов 
ПК „Витоша“ София, А. Генков ПК „Черни връх“ 
София и пещерняци от ПК „Под ръбъ“ - Церово, 
с. Дружево. 

31, 07
К. Стоичков, А. Константинов, М. Христова и Ф. 
Стоянов от ПК „Пещерняк“ София. 
Разкопаване и проникване в нови части на Дине-
вата пещ, с. Гинци. 

01, 08
К. Стоичков, Я. Макулев и С. Брашнаров. 
Проникване в Темната дупка, г. Лакатник. 

07. 08. 
К. Стоичков, М. Христова, Ц. Паров и Б. Соти-
ров. 
Проникване и картиране в Диневата пещ, с. Гин-
ци. 

13-14. 08. 
К. Стоичков, В. Марков и П. Бакалов – СПК 
„Академик“ София. 
Предварителен обход в района на циркус Бански 
суходол - Северен Пирин, гр. Банско. 

16. 08. 
К. Стоичков и А. Жалов. 
Обход в района на Горно, Долно Ново село и Га-
бер. Проучване и картиране на пещерата Бигор. 
Разкопаване на Пещер, Драгоманско. 

20, 08-05, 09. 
К. Стоичков, Х. Христов, И. Петров, М. Хаджи-
тодоров, В. Марков, В. Иванов, Т. Василев, М. 
Рударска и М. Христова. 
Междуклубна експедиция „Бански суходол“ 
2011. Проведена съвместно с пещерняци от СПК 
„Академик“ София, ПК „Прилеп 1962“ София, 
ПК „Черни връх“ София и ПК „Под ръбъ“ Церо-
во, ПК „Пълдин“ Пловдив, гр. Банско. 
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08, 09. 
К. Стоичков. 
Теренен обход в района на село Понор. 

09-11, 09
А. Жалов, М. Стаменова и К. Стоичков. 
Участие в експедиция „Черепиш“ 2011. Картира-
не на 3 нови пещери и теренни обходи в мест-
ностите Заграде и Шишманица, с. Лютиброд, г. 
Черепиш. 

11, 09
А. Жалов, К. Стоичков и Иво Тачев – ПК „Ис-
кър“ София. 
Теренен обход на скалните венци в района на 
село Оплетня, откриване на 3 нови пещери, с. 
Оплетня. 

18, 09
К. Стоичков и З. Илиев. 
Теренен обход в района на Петренски дол. Кар-
тиране на пещера в долната част на Самотворски 
дол, г. Лакатник. 

21-22, 09
К. Стоичков, Ж. Петров и Ц. Парив. 
Проникване в Темната дупка до Трапезарията и 
блокажа в кройните и части, г. Лакатник. 

22-25, 09
И. Алексиев, Н. Алексиева. А. Алексиева, И. 
Иванов, Д. Иванова, Я. Макулев, Д. Макулева, Е. 
Макулева, Х. Макулев, А. Макулев, К. Стоичков, 
Х. Христов, И. Петров, Т. Василев, М. Рударска, 
Е. Стамболийска, Н. Орлов –ПК „Витоша“ Со-
фия и Е. Христова ПК „Под ръба“ Церово. 
Експедиция „Стакевци“ 2011. Гмуркане на сифо-
ните на Крачимирското врело, качване на коми-
ните в пещерата и копане на нови части, проуч-
ване и картиране на пещери в околността, тере-
нен обход, с. Крачимир. 

30, 09-01, 10
Я. Макулев, Ж. Петров и К. Стоичков. 
Проникване и разкопаване на дъното на пещера-
та Затрупаната, с. Беледие хан. 

01-02, 10
И. Петров, В. Иванов, М. Рударска, Е. Стамбо-

лийска, А. Генков ПК „Черни връх“ София и Ц. 
Валерианова ПК „Стрешеро“ Враца. 
Проникване и картиране на пропастната пещера 
„Хеликтит“ 2006, с. Горно Озирово. 

02, 10
К. Стоичков, Д. Макулева, М. Христова, Е. Хри-
стова ПК „Под ръба“ Церово и Ф. Стоянов ПК 
„Пещерняк“ София. 
Проникване и картиране в новите части на Дине-
вата пещ, с. Гинци. 

09, 10
К. Стоичков. 
Картиране на Дендритната пещера в местността 
Брусовата мелина. мах. Самотвор, г. Лакатник. 

11-13, 10
К. Стоичков и С. Веселинов. 
Терене обход в Сакар планина, картиране на 
спелестологичен обект в района на с. Оряхово и 
търсене на пещери в района на с. Дрипчево. 

15-16, 10
К. Стоичков, И. Петров, М. Рударска, В. Иванов, 
С. Брашнаров, М. Брашнарова и З. Попова. 
Работа по проекта в пещерата Магурата, карти-
ровка в галерията с рисунките и пробовземане, 
с. Рабиша. 

16, 10
М. Христова и В. Марков. 
Проникване в новите части на Диневата пещ съв-
местно с пещерняци от ПК „Под ръбъ“ Церово и 
ПК „Пещерняк“ София, с. Гинци. 

17-21, 10
К. Стоичков и М. Рударска. 
Провеждане на първи модул от курса за пещер-
няци към СД „Суткя“ гр. Ракитово. Практически 
занимания по ТЕВ на скалите м вестността Бър-
до, гр. Ракитово. 

20, 10-11, 11
А. Жалов. 
Участие в българо-китайската експедиция „Го-
алингошан“ провинция Юнан-Китай. 
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22-23, 10
М. Хаджитодоров, К. Стоичков, И. Петров, М. 
Рударска, В. Иванов, С. Брашнаров, М. Брашна-
рова и З. Попова. 
Работа по проекта в пещерата Магурата, карти-
ровка в галерията с рисунките, с. Рабиша. 

29-30, 10
В. Дробенов, М. Рударска, М. Христова. 
Участие в събор на русенските пещерняци по 
повод 55 годишнината на клуб – „Приста“-Ру-
се и 70 години от откриването на пещера Орло-
ва чука. Проникване в пещерите Орлова чука и 
Александър Блажев, с. Пепелина. 

29, 10
К. Стоичков, И. Петров, В. Иванов и Е. Стамбо-
лийска. 
Първа практика с новия курс. Проникване в Тем-
ната дупка, г. Лакатник. 

31, 10-04, 11
М. Рударска, К. Стоичков и А. Генков ПК „Черни 
връх“ София. 
Провеждане на втори модул от курса за пещер-
няци към СД „Суткя“ гр. Ракитово. Практически 
занимания по ТЕВ на скалите м вестността Бър-
до, проникване в пещерите Лепеница и Сухата 
и картиране на минната проходка Ремово 1. гр. 
Ракитово, гр. Велинград. 

05-06, 11
В. Дробенов. 
Участие в ОС на БФСп. Хижа Младост, гр. Тър-
говище. 

05-06, 11
Я. Макулев, В. Макулев, Ж. Петров, С. Брашна-
ров. 
Проникване и разкопаване на нови части в пеще-
рата Затрупаната, с. Беледие хан. 

06, 11
К. Стоичков, И. Петров, М. Рударска, М. Хри-
стова, Е. Стамболийска и Ц. Валерианова-ПК 
„Стрешеро“ Враца. 
Проникване с новия курс в пещерата Духлата, с. 
Боснек. 

12, 11
К. Стоичков и В. Иванов. 
Първа практика по ТЕВ на новия курс на Акаде-
мишки скали, г. Лакатник. 

12-13, 11
М. Рударска, А. Андонова, К. Георгиев, А. Ге-
нков, В. Душков –ПК „Черни връх“ София. 
Проникване в Шаралийската пещера, с. Илин-
денци. 

19-20, 11
В. Иванов, К. Стоичков, М. Рударска и А. Генков 
ПК „Черни връх“ София. 
Двудневно практическо занимание по ТЕВ с но-
вия курс на Алпийска поляна, г. Лакатник. 

27, 11
К. Стоичков, И. Петров. 
Практическо занимание по ТЕВ с новия курс на 
Подмола съвместно с пещерняци от ПК „Стре-
шеро“ Враца, с. Церово. 

03, 12
И. Петров и С. Брашнаров. 
Проникване в пропастната пещера Екстрем с но-
вия курс, съвместно с пещерняци от ПК „Стре-
шеро“ Враца, с. Боснек. 

04, 12
М. Христова и В. Марков. 
Проникване в пещерата Духлата съвместно с пе-
щерняци от СПК „Академик“ София. 

09, 12
Я. Макулев, Ж. Петров, С. Брашнаров и К. Сто-
ичков. 
Работа по разширяването на тесняка в пещерата-
губилище Хайдушкото кладенче, с. Дружево. 

11, 12
А. Жалов, К. Стоичков и Ц. Паров. 
Провеждане на водна практика на новия курс. 
Проникване в пещерата Темната при гара Ла-
катник и Дешника, с. Искрец. 

11, 12
М. Рударска. 
Тренировка на въже пред Темната дупка съв-
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местно с пещерняци от ПК „Прилеп“ 1962 и ПК 
„Черни връх“ София, г. Лакатник. 

19, 12
К. Стоичков и М. Палатов. 
Проникване в Черепишката пещера с новия курс, 
г. Черепиш. 

23-24, 12
Я. Макулев, Д. Дишовски и К. Стоичков. 
Проучване и картиране на части в крайната част 
на Трапезарията в Темната дупка, г. Лакатник. 

29, 12
К. Стоичков, Б. Попов и Д. Попова - ПК „Черни 
връх“ София. 
Проникване в Темната дупка и картировка на 
участъци от Мрачни езера, г. Лакатник. 

30, 12
К. Стоичков, В. Дробенов, Ц. Паров и С. Дел-
чев. 
Проникване в Темната дупка и картировка на 
участъци от основния полигон и Мрачни езера, 
г. Лакатник. 
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нЕ осТавамЕ
района на
ЛаКаТнИК
ПосЕщЕнИя И
ПровЕдЕнИ
ИЗсЛЕдванИя в
района на
ЛаКаТнИК ПрЕЗ
2011 ГодИна

Константин Стоичков 
За поредна година района на гара Лакатник и прилежащи-
те към него райони в Искърското дефиле бяха неделима 
част от изследователските прояви на клуба. Посещенията 
в тези райони могат да се разделят на няколко под глави 
в зависимост от характера и целта на посещението. През 
2011 Лакатник се запази от една страна като приоритетно 
място за тренировки и практически занимания с курсо-
вете на клуба от друга страна продължиха изследванията 
и картировката в пещерата Темната дупка. Като добавка 
може да се постави картировката на пещери в районите 
на Петренски дол и Пробойница, както и теренни обходи 
по скалните венци намиращи се на левия географски бряг 
на Искъра между Лакатник и село Оплетня. Така може да 
се раздели на четири под глави основната работа извър-
шена през 2011-та година. 

района на Гара оПЛЕТня. 
За периода бяха извършени 2 посещения в този малко из-
следван и все още криещ тайните си масив, който поради 
факта, че остава малко в страни от отъпканите пътеки за 
района не е посещаван често с цел проучване от пещер-
няците. В началото на годината Яни Макулев ми се обади 
и ми разказа за интересни негови наблюдения на извора 
намиращ се в така наречения Калугерски дол. Известно е, 
че след извора Житолюб това е втория извор намиращ се 
в масива на левия географски бряг на Искъра. В предиш-

Keep searching the
Lakatnik region 
Visits and explorations in the 
Lakatnik region during 2011 
Constantine Stoichkov 
Abstract:

For the year Lakatnik region 
and adjacent areas in the Iskars 
Gorge were an integral part of 
the research activities of the 
club. Visits to these areas can be 
divided into several subchapters 
according character and pur-
pose of the visit. In 2011 region 
around Lakatnik Reilway station 
keep one hand as a priority for 
training and practical training 
courses with the club on the oth-
er hand continued research and 
mappings in the Temnata Dupka 
Cave. In addition it can be put 

Кирил Данаилов, Димитър Дишовски и Ясен Вучков 
пред извора Житолюб, Лакатник. © фото К. Стоичков
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ни наши ходения бяхме изследвали и картирали пещери 
в района между Калугерски дол и Свражен, но до сега не 
ни беше оставало време да обърнем внимание на самия 
извор и намиращата се над него пещера Бодурова дупка. 
На Четиринайсти януари отидохме при извора трима 
души от клуба. Аз, Христо Христов (Мамута) и Трифон 
Василев (Пънкара). Целта ни беше при маловодие да ог-
ледаме извора и да видим дали има връзка между него и 
намиращата се над него Бодурова дупка. Изворът на пръв 
поглед изглежда напорен и местните хора са направили 
бент от който с тръба черпят вода, вероятно за чешмата 
край шосето. Има следи от стари градежи, вероятно ко-
шари или воденици от които са останали само основите. 
Внимателно и без да разрушаваме направеното от месни-
те съоръжение направихме опит за сваляне на нивото на 
извора. С немалко усилия беше постигнат някакъв ефект, 
но не беше достатъчно да се надникне. С върхови усилия 
успяхме да отстраним една канара намираща се в ляво от 
извора, която се беше отделила от основния масив но не 
достатъчно и след премахването и успяхме вече да видим 
какво става в същинския извор. Успяхме дори с фотоапа-
рат да заснемем ситуацията. За съжаление за момента из-
вора представлява тесен сифон с доста тинести наслаги. 
За да се свали нивото и да се източи ще трябва да се раз-
руши съоръжението-каптаж, действие което е некоректно 
и немислимо. След проверката се изкачихме до Бодурова 
дупка и проникнахме в нея. За първи път се натъквам на 
пещера, която е истински подземен град на лисици или 
язовци. В основната си част в глинестите отложения по 
пода са прокопани десетки ямки, траншеи и тунели от 
животни. Въздуха е застоял и мирише доста неприятно, 
като цяло почти до края пещерата е прашна и суха. Корен-
на промяна има едва след последното стеснение. Попада 
се на напречна галерия с блокаж. Изведнъж започва да се 
усеща въздушно течение а стените и сводовете са влажни, 
като се наблюдават и вторични образувания. Блокажа е 
рехав и при наблюдения може да бъде преминат на две 
места, но ще трябват помощни средства с които не раз-
полагахме Пещерата въпреки първоначалния си вид из-
глежда перспективна и трябва да и се обърне подобаващо 
внимание. Полезното от това ходене е, че установихме и 
поправихме една грешка в ГКПБ. Оказа се че Бодурова 
дупка като карта отговаря на търсената от години Акаци-
ева пещера и след проверката се установи, че става въ-
прос за една и съща пещера. Междувременно Мамута се 
покатери по едни скали в района и намери нова пещера. В 
контекста на това трябва да се отбележи, че по скалните 
венци между Турски дол и Оплетня си личат десетки от-

mappings of caves in the region 
of the river valleys (canyons) 
of Petrenski and Proboinitsa 
rivers and recognizing trips on 
the left bank of the Iskar river 
between the village of Bov and 
Opletnya. . 

Лакатник. © фото К. Стоичков

Геодезично заснемане на входовете на пещерите в 
масива Лакатнишки (Милановски) скали.
© фото К. Стоичков
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вори и в този район ще излязат множество некар-
тирани пещери. За написаното по-горе говорят и 
фактите от второто ни посещение там. 
Веднага след приключването на експедицията 
на Черепиш заедно с Алексей Жалов и Иво Та-
чев решихме да се разходим по скалните венци 
намиращи се над новостроящия се мини ВЕЦ-
Оплетня. След изморително изкачване сред хра-
сти и драки и по доста неприятни сипеи успяхме 
да намерим 3 отвора. Първият е тесен и от него 
следва галерийка около 8 метра. Той не беше ща-
телно огледан и проучен. Другите два се намират 
на по-високо разположения скален венец и пред-
ставляват пещери с дължина до 20 метра. Едната 
има и непроучен горен етаж до който човек тряб-
ва да се катери. И в двете има тесняци и малки 
залички. Има наличие на вторични образувания 
и са убежище вероятно на лисици. Поради липса 
на време тези пещери не бяха картирани. Като 
цяло района има потенциал да излязат доста 
пещери, като прогноза за големи пещери не се 
наемам да правя, за момента такава изглежда да 
е Бодурова дупка. Трябва да се локализират и ня-
кои стари и изгубени пещери също. Според мен 
работата в този район тепърва предстои. 

ПраКТИчЕсКИ ЗанИманИя
с КурсИсТИ. 
Лакатник си остава за сега основен полигон за 
занимание с курсисти. За периода бяха извърше-
ни с учебен характер множество прониквания 
в Темната дупка. Прониквано беше във всички 
основни направления, като бяха проведени и две 
практически занимания с лодка и едно целящо 
овладяване на ТЕВ на „Чатала“. Темната дупка е 
изключително подходящ обект за занимания от 
всякакъв учебен характер. Бяха направени про-
никвания и в пещерите; Ръжишка, Зиданка, Ко-
зарската пещера и Ямата при махала Пропаст. 
Проведени бяха и доста „въжени практики“. Ос-
новните места бяха „Академишки скали“ и пред 
Темната дупка за началните практики и на „Ал-
пийска поляна“ вече за напреднали. Тази година 
умишлено пренебрегнахме полигоните на „Вра-
жите дупки“ и „Голяма ниша“. Продължавам 
да смятам, че „Алпийска поляна“ е доста добро 
място особено за двудневни практики в пролет-
но-есенния сезон. 

КарТИранЕ на ПЕщЕрИ в
ПЕТрЕнсКИ доЛ И оТ двЕТЕ
сТранИ на рЕКа ПробойнИца. 
Успоредно с другите посещения, за няколко хо-
дения през годината успяхме да добавим и нова 
картировка на пещери в Петренски дол и на два-
та долинни склона на река Пробойница. 
В Петренски дол съвместно със завеждащия 
ГКПБ направихме две проучвателни ходения за-
сягащи десния географски бряг на реката. Ща-
телно проверихме основата на венеца намиращ 
се над „Сини вир“ и установихме само ниши. 
След това в местността „Брусчината мелина“ 
картирахме две малки пещери, които нямаха 
документация в ГКПБ. Това са пещерите Забра-
вената и Дендритната. Проверихме и участъка 
между „Академишки скали“ и „Голяма ниша“, 
но не се натъкнахме на нови пещери, а само на 
ниши. Все още остава загадка локализирането на 
около 5 пещери, които фигурират в картотеката, 
но все още не сме намерили тяхното местона-
хождение. Останаха некартирани няколко пеще-
ри в този район и няколко непроверени отвора 
по скалните венци и на двата бряга на реката. 
Работата със сигурност ще продължи, като след-
ва да се направи пълна локализация на пещери-
те при „Вражите дупки“ и махала „Самотвор“, 
както и да се картира една пропаст в махалата 
намираща се над „Вражите дупки“. Повече ра-
бота и картировка обаче остава по склоновете 
на река Пробойница. През пролетта двамата със 
Здравко Илиен, Петя Ганева и Кирил Георгиев от 
ПК „Под ръба“ Церово проведохме практика по 
картиране на курса им към клуба. По време на 
практиката бяха картирани две пещери. Едната 
беше наречена Скорпиона с дължина 45 метра и 
4 входа, намираща се на левия географски бряг 
на скалния венец под местността Градището. 
Другата беше наречена Големия ветрилник (ста-
ро име Мерцедеса). Тя се намира в близост до 
Козарската пещера. На друга практика по кар-
тиране с курса на Клуба беше картирана също в 
района на Заножката мъртвина най-югоизточно 
разположената пещера в масива наречена Баби-
ната пършивка с дължина 20 метра. В горепо-
сочените райони остава да се локализират още 
доста пещери и има множество вече известни и 
непроучени пещери. Най-удобното време за това 
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действие е или ранната пролет или есента, ко-
гато няма листа и не е са обраснали масивите, 
защото растителността прави достъпа до част от 
пещерите цяло приключение. Като цяло и през 
тази година остана за довършване доста, като 
все още не е започнала работа по до изследване 
на района на „Лакатнишките“ („Милановските“) 
скали от Алпийска поляна, около „Паметника“ и 
Ръжишката пещера до „Турски дол“. Там както 
споменах тепърва ще се работи. Има сведения за 
доста некартирани пещери. 

ТЕмнаТа дуПКа. 
През годината в Темната дупка беше работено 
в три основни направления. Докартиране на ча-
стите на „Мрачни езера“ и затваряне на основния 
полигон там, Проучване и картиране на участъка 
зад блокажа в „Трапезарията“ и разчистване на 
стеснението при 122-ра реперна точка. Като за 
начало обаче беше свършена една доста полез-
на работа. Смесена група от клуба и ПК „Черни 
връх“ София с основни действащи лица Киро и 
Ясен бяха решили да се заснемат повечко точки 
от масива на Темната дупка посредством тотал-
ната станция и с това да се улесни позициони-
рането на пещерата в масива и евентуално да се 
търсят нови входове. Така в състав, Киро, Ясен, 
Бидона, Дишо, аз и Павката се заехме със задача-
та. Първоначално се възстанови основния репер, 
който се намира в селото-точно срещу масива 
на Темната дупка. Бяха снети точки към извора 
Житолюб, като вързахме с тоталната станция и 
старата полигонна точка поставена на тръбата 
под извора Житолюб. Снеха се точки и около 
преливниците на извора, Крайпътната пещера, 
Пещерата под пътеката и разни други знайни и 
незнайни и интересни отвори из масива. Оказа 
се, че част от точките поставени по терена преди 
11 години са изтрити и липсват. За щастие тези 
места отдавна са привързани към основния по-
лигон и това не би следвало да е проблем. Това 
начинание със сигурност ще ни улесни за в бъде-
ще при работата в Темната дупка и района. 
Продължихме и с опитите за минаване зад си-
фона намиращ се по течението на реката след 
„Жеково езеро“. При маловодие Яни и Стоян 

нагазиха във водите и успяха да премахнат едно 
доста пречещо скално ребро. Водолазите, кои-
то могат да направят опит за преминаване вече 
няма да бъдат възпрепятствани от гореспомена-
тия скален издатък. По време на същото ходене 
продължихме и с разчистването на тесняка при 
122-ра точка и вече реката отзад се чува съвсем 
осезаемо. Това е и другия път за преминаване 
зад сифона по течението на реката и се надяваме 
да попаднем на доста голям и непроучен до сега 
участък. 
На такива участъци попаднахме зад блокажа на 
„Трапезарията“. Първоначално с Живко и Цецо 
Паров направихме проникване в което двамата 
с Живко преминахме блокажа и огледахме ху-
баво частите зад него. Продълженията са в две 
направления на нивото на блокажа-направо и 
в дълбочина под блокажа. Слиза се на класика 
над 15 метра. За улеснение на изследването тези 
части ги картирахме съвместно с Яни и Дишов-
ски. Оказа се, че сме на не повече от 6 метра над 
сифона на извора „Жтолюб“. Това дава голяма 
перспектива да се работи в две направления. 
Влизане в големите водни нива, които са все 
още „бяло петно“ за изследователите и работа 
по свързването на Темната дупка със Зиданка и 
съответно „Напречната галерия“. Оказва се като 
ниво, че тези части са разположени доста под 
Зидънка, но се усеща силно въздушно течение и 
зад камъните в блокажа се вижда обем. В края на 
годината съвместно с Даниела и Бойко Попови 
от ПК „Черни връх“ София започнахме работа по 
затварянето на картировката по основния поли-
гон на пещерата в района на „Мрачните езера“. 
Маловодието ни позволи с помощта на лодка да 
направим пълен траверс на участъка и да довър-
шим новата картировка следвайки старите репе-
ри. Окончателната картировка я завършихме с 
Веско Дробенов, Цецо Паров и Свилен Делчев 
(Обецата) на 30-ти декември. Предполагам и за 
напред Темната дупка ще е един от най-изслед-
ваните обекти на клуба. Една от причините е, че 
тази пещера крие неподозирани все още перс-
пективи и големите открития тепърва предстоят. 
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ЗаТварямЕ
ПЕрИмЕТъра
По ЗаПаднаТа
ГранИца. новИ
ПЕщЕрИ в
даГомансКо

Константин Стоичков 
Пограничния пещерен район около Беренде, Калотина, 
Драгоман и Габер през последните години беше посе-
тен нееднократно от пещерняци от клуба. Изследвахме 
не малко пещери там и от любимото за нас пещерняците 
название „бяло петно“ постепенно взе да се превръща в 
място с все повече изясняващи се перспективи. Посте-
пенно на картата като „гъби след дъжд“ взеха да се поя-
вяват пещера след пещера. Целта и през тази година беше 
в „неангажиращи“ основната дейност на клуба ходения 
да продължим с откриването на нови пещери. Сведения 
за такива имаше много, благодарение на Ивайло Богоми-
лов от град Драгоман, който разпитваше местните и по-
лучаваше доста солидна информация. Колкото и да ни се 
иска обаче нещата вървяха постъпателно и често поради 
други дейности нямаме възможност да посещаваме често 
този интересен район. Като една доста голяма крачка в 
изследването му беше експедицията в района на масива 
Чепън проведена от хората от ПК „Пещерняк“ София. В 
нея се включи и Мирослава Христова (Мими) от клуба. 
По време на експедицията бяха извършени изследвания в 
билната част на масива и беше картирана пропастната пе-
щера Косматица, както и беше добавена нова картировка 
в другата пропаст в района-Иманярската пропаст. Хората 
организирали и провели експедицията направиха и добър 
отчет след като приключи. Така в общи линии бяха изя-
снени перспективите за откриване на пещери в една част 
от масива Чепън, но самия масив е доста по-голям и със 
сигурност изследванията там ще продължат. 
В края на месец март, най-сетне ми се отдаде възможност 
за един ден да посетим отново района. Този път решихме 
да затворим периметъра западно от Драгоман и да дейст-
ваме по сведенията на местните жители за пещери над 

Closure the perimeter to the 
western border
New caves around Dragoman
Constantine Stoichkov 
Abstract

The border area with Serbia in 
the surrounding of the villages 
Berende, Kalotina, Gaber and 
Dragoman Town has been re-
peatedly visited by cavers from 
the club in recent years. There 
were discovered and surveyed 
a lot of new caves in this area 
is going to become a place with 
great perspectives. The author 
describes about the explora-
tion of the different caves in the 
area. 
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селата Чорул и Горно Ново село. Заедно с Лора 
и Иво се отправихме към „учебната застава“ и 
прегледахме скалите в района и. Излезнаха само 
ниши. Това ни действие щеше да е немислимо 
преди 10 години да речем. По думите на един 
от пазещите я военни в района над Чорул имало 
пещера. Ние също имахме сведения за такава и 
сверявайки данните тръгнахме през военния по-
лигон-стрелбище към посоченото място. Прева-
ляйки хълма се натъкнахме на ниски скални вен-
ци. В един от тях трябваше да е пещерата. Лора 
намери един тесен отвор, който го оставихме за 
по-късно. Основата на венеца беше обрасла от 
почти непроходима растителност и за това се 
движехме над него. Не след дълго Лора каза, че е 
намерила пропастен вход. Стигнахме до мястото 
и наистина както беше описано това трябваше да 
е горният вход на пещерата наричана от местни-
те Каца. Слязохме по едно прекъсване на скал-
ния венец и си запробивахме път през „джунг-
лата“. Оказа се, че въпросната пещера има доста 
голям-широк вход (над 10 метра) и представлява 
по-скоро плитка пещера с комин който комуни-
кира с повърхността. Самата пещеричка е суха 
има наличието на силно мразово изветряне и 
по пода са нападали множество едри камъни от 
свода. Вторични образувания почти липсват, но 
пък местните иманяри са я преровили щателно 
Картировката не ни отне много време. След като 
свършихме с нея отидохме да видим що за дупка 
е открила Лора. С доста разкопаване, аз успях да 
влезна, но за съжаление се оказа къса и безперс-
пективна. Имахме още време и Иво ни закара до 
Долно Ново село. Там имахме сведения за други 
пещери. Местните обаче ни посрещнаха с подо-
зрение и ни казаха доста различни неща, което 
като информация ни обърка. Все пак над селото 
в местността Орлово гнездо се натъкнахме на 
отвор, който според местните е бил пещера но 
военните го били взривили. Оказа се къса пеще-
ричка, но за картирането и не остана време. Така 
започнахме да затваряме периметъра западно от 
Драгоман. 
Скоро след това направихме ново посещение. 
Иво беше взел сведения, че на скалата преди 
„учебната застава“ северно от шосето имало пе-
щера наричана от местните Лисича дупка. Отно-
во по обраслите склонове взехме да търсим. На 

места дори приложихме скално катерене, но се 
натъквахме основно на ниши. Пребродихме це-
лият район. Иво се качи над скалите и чак тогава 
се натъкна на отвор. Проверихме го и се оказа, 
че е малка проходна пещерка. От горния вход се 
слиза на класика и се попада на уширение, след-
ва тясна галерия и се излиза на по-ниско разпо-
ложен вход. Картирахме пещерата и след това 
се отправихме пак към района на Чорул. Този 
път обаче заобиколихме през махала Драгал и 
Драгоил. Имахме сведение за пещера наричана 
от местните Кривата дупка. За съжаление мест-
ността доста се е променила и въпреки неколко-
часовото пробиване на път през храсти и драки 
и преглеждането на скала по скала така и не от-
крихме въпросната пещера. Или местните са ни 
пратили за „зелен хайвер“ или ще се наложи да 
си намерим местен водач да ни я покаже. С това 
общо взето района над Чорул беше щателно об-
ходен. В последствие обаче се оказа, че и двете 
пещери се падат в землището на село Чуковезер. 
Интересното е в случая, че самото село е доста 
далеч спрямо въпросните пещери. 
При една от обиколките си в района на Калотина 
на Иво му бяха показали още една пещера. Про-
верката показа, че не е документирана. По вече 
изпитаната схема с влак до Драгоман и после с 
колата на Иво се отправихме към Калотина. Све-
денията бяха, че пещерата се намира в близост 
до шосето, веднага след излизането от село Ка-
лотина, точно срещу рибарника на махала Балан. 
Спряхме при рибарника и нарамихме багажа. 
Лора каза, че е видяла дупката от пътя. Ние нищо 
такова не видяхме. Гледахме разположената на 
височината и явно трудно достъпна Перуна дуп-
ка. Тръгнахме край пътя с Иво да търсим пещера-
та в храсталака. Лорчето пое уверено по склона и 
съвсем скоро ни викна, че е намерила търсената 
пещера. Изненадата беше голяма, че зад високия 
скален откос наречен „Калотинска кукла“ зее го-
лям отвор на пещера (по-късно от местни хора 
разбрахме, че пещерата се нарича Меча дупка). 
До него се стигаше по неприятен сипей. Пеще-
рата беше възходяща, широка и суха. Завършва-
ше с „изтръпнал“ блокаж. Големи павета вися-
ха на „честна дума“ споени с пръст и по малки 
камъни. Картировката не ни отне много време. 
Лорчето поразщъка из масива, но друга дупка 
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не намери. Така още преди обяд бяхме сложили 
вече една картировка в планшета. Слязохме при 
колата и там Иво поговори с местен човек, който 
му разказа, че пътеката до Перуна дупка е доста 
опасна и трябва да се внимава и също така, че 
била само ниша с голям вход. Това ни поразко-
леба. Носех само едно тънко и късо канапче и 
по преценка нямаше да ни стигне да обезопасим 
пътеката. Оставихме Перуна дупка за следващия 
път. Насочихме се към местността Медни рид 
намираща се между селата Беренде извор и Бе-
ренде. Нарамихме пак багажа и по едни сипеи 
се запътихме към описаната ни от дядо Велин 
дупка Медна скала. Обаче както си вървяхме за 
малко да минем през една пепелянка. Лорчето и 
Иво нямаха много желание да си играем с тези 
животинки и решихме аз да изтичам до място-
то където мислим, че е пещерата и да видя има 
ли такава или не. Изприпках по сипеите и през 
храсталаците и стигнах мястото. Там имаше една 
недостъпна ниша. Трябваше с въже да се спусне 
човек от горе, но тя изглеждаше съвсем плитка. 
Зад нея се качих на „класика“ по един улей но 
резултата беше още една ниша. И понеже вре-
мето си минаваше реших да се върна и да оста-
вя обхода на това местенце за по-благоприятно 
време, каквото е късната есен когато няма да има 
змии и разлистени храсталаци. Седнахме да по-
хапнем и да решим какво ще правим. Вариант 
беше да търсим другата Меча дупка (Здравеца я 
е търсил също някъде към края на 70-те години). 
Свединята показваха, че тя се намира на скалите 

разположени във високата част на масива точно 
зад спретнатата вила край пътя за Беренде. Скло-
на предвещаваше як „храстинг“ и това малко ни 
възпираше. Решихме да огледаме все пак. Току 
пред къщата аз хванах един горски път, който ни 
водеше в правилната посока. После като видя-
хме, че гората е разредена и се върви без про-
блем хванахме „по азимут“ нагоре към скалите. 
За наша изненада пресякохме още един горски 
път. На около стотина метра над него попаднах-
ме и на скалите. Иво каза, че е намерил някаква 
дупка. Заоглеждахме я. Лисичина с много и при-
чудливи входове но тесни и миризливи галерии, 
в които нямах никакво намерение да се пъхам, 
камо ли да ги картирам. Таман се бяхме отчаяли 
за това, че няма дупка и Иво се покачи на 20 ме-
тра по-нагоре и каза, че е намерил пещерен вход 
с по човешки размери и вътре имало отвес. Лор-
чето ми каза, че съм сгрешил, че не носа джаджи 
и свястно въже и попита сега как ще се влезне. 
Наистина това което беше намерил Иво си беше 
пещера. Отвеса се оказа поредица от къси пра-
гчета, а пещерата малка но с разчупена конфигу-
рация. Бая ни измъчи картировката. Изморени и 
доволни поехме по склона, а после по пътя към 
колата. В Драгоман по традиция седнахме за по 
бира и хапване в ресторанта „Три уши“ и погово-
рихме за бъдещите планове, защото все още има 
сведения за най-малко 10 неизследвани пещери 
в района. 
Последното за годината ходене в района го про-
ведохме в дните преди да заминем за експеди-

Иво от Драгоман © фото К. Стоичков
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цията на Пирин успях да освободя малко време 
за да отида отново в района около Драгоман. 
Този път с мен се нави да дойде и Алексей. Така 
двамата по познатата схема с влака в 7. 40 часа 
потеглихме към пограничното градче. Там ни 
чакаше Иво. Решихме да отидем и да намерим 
пещерата при Долно Ново село. Денят е дълъг 
и да ползваме ситуацията да тръгнем от най-от-
далеченото място. Взехме и местен водач. Чове-
кът беше ловец и познаваше прекрасно района и 
всяка гънка от хълмистия терен. Така хванахме 
по пътя за Калотина, след това кривнахме през 
махала Бърдо и оставихме колата на едни поля-
ни. От там къде с път къде напряко през гората 
и шубрака се добрахме до една чешма (извор) 
на която местните и казват Бигор. Имаше мно-
жество следи от дивеч. Човека каза, че пещерата 
е в близост. Изкачихме се по съседния склон и 
ето ни вече бяхме на входа. Той каза, че в ми-
налото тази пещера е била леговище на вълци. 
Местните ловци му разказали, че гръмнали едър 
вълк там. Седмица по-късно минавайки от там 
той намерил малко вълче във видимо безпомощ-
но състояние. Взел го и се опитал да го спаси но 
не успял. Каза, че от тогава не е чувал пещерата 
да е обитавана от диви животни. Въпреки това 
в това диво и затънтено място бяхме нащрек и с 
едно на ум прелазихме входната част. Пещерата 
не вдъхваше много доверие. Диаклазна цепнати-
на с комин достигащ до повърхността. Навътре 
стесняваше. Добре, че носих инструмент за ко-
пане. Алексей влезна и изкара доста пръст. Аз се 
напъхах и минах първото стеснение. Стигнах до 
второ. На това място имаше образувания по сте-
ните и свода. Покопахме още малко и след пре-
минаването на стеснението не след дълго имаше 
ново. Нямахме с какво да изнасяме глината и 
решихме да зарежем до тук. Картирахме я и по-
разгледахме района. В близост имаше друг отвор. 
Вероятно правеше връзка с пещерата и вероятно 
от там идваше въздушното течение. Поразгледа-
хме и се отправихме по обратния път. Със си-

гурност района е интересен и има потенциал да 
излязат още пещери. Минахме през Драгоман и 
се запътихме към Горно Ново село, Там имахме 
сведение за друга пещера. Поразходихме се на 
воля, но пещера не намерихме, само интересни 
зидове и остатъци от инженерни съоръжения по 
течението на рекичката в района. Като гледахме 
и скалите не бяха много карстообразуващи. Го-
ворихме и с местни жители които ни казаха за 
минни изработки, както и за пещера в района на 
село Проданча. Денят беше дълъг и имахме още 
време. Отидохме до затрупания вход на Пещер 
или както ние си я наричаме Пещерата на Нен-
ко Радев при село Габер. Покопахме в сипея и 
изкарахме бая камъни. От вътре духаше доста 
силно и хладно. Останаха още метър и малко за 
да се влезне, но си трябват стабилни инструмен-
ти. Отчетохме го като слабост в организацията 
ни за ходенето. До сега бяхме попадали само на 
отворени дупки из района, и не ни се беше нала-
гало да ползваме разни инструменти. Остана ни 
време да отидем с Иво до близкото село Ялбол-
тина. Искаше да ни покаже новостроящия се там 
православен храм Св. ап. Петър и Павел, където 
той също помага за изографисването му. След 
дългото обикаляне седнахме на по бира край га-
рата в Драгоман и почнахме да кроим плановете 
за следващото ходене. Ходене което не успяхме 
да осъществим до края на календарната година. 
Все още имаме доста сведения за пещери из ра-
йона. Малки или големи ще трябва да пообико-
лим и да ги проверим. Цял един район се отваря 
в района на село Беренде и махала Чифлик. Това 
ще е доста трудоемко и вероятно ще трябва да се 
съберат хора за едно по-масирано ходене. Как-
во да кажем в случая, че най-голямата пещера в 
района Темната дупка, разположена над Беренде 
извор няма хубава карта и ще трябва тепърва да 
се почне и там картировка. Всичко това ще отне-
ме време, но само от нас зависи кога ще покри-
ем целия периметър. За сега сведения за пещери 
има много и само време за ходене ни е нужно. 
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ПроЕКТ
„MИКробно
раЗнообраЗИЕ в
бъЛГарсКаТа
ПЕщЕра маГураТа“

Михаил Хаджитодоров 

Преди около три години Вашият покорен, със свито сърце 
и надежда в душата, събра неколцина души с най-различ-
ни интереси и професии, за да се опитаме да поставим 
основата на микробиолочните изследвания на пещерите 
в България. По ред причини нещата не се получиха така, 
както се надявахме, но колективът се въодушеви от иде-
ята и от възможностите за сътрудничество, което ни под-
тикна към нов, този път сполучлив, опит. Така, след доста 
нерви и разправии, на 20 декември 2010 г. най-сетне по-
лучих дългоочакваното обаждане – „Проектът е одобрен, 
започваме! „. 
Накратко, целите на проекта „Mикробно разнообразие в 
българската пещера Магурата и опазване на уникалните 
скални рисунки“ са:
(1) охарактеризиране на микробните съобщества, обита-
ващи пещера Магурата чрез молекулярно-биологични и 
класически микробиологични методи;
(2) разкриване на метаболитния цикъл на микробните съ-
общества въз основа на геохимичния и микроклиматичен 
профил на пещерата;
(3) разкриване на степента на влияние на посетителите, 
като се сравнят микробните съобщества в галерии, дос-
тъпни за туристи с тези в затворени за посещение гале-
рии;
(4) изследване на микробите, колонизиращи уникалните 
скални рисунки (3000-5000 г. преди н. е.) и разрушител-
ния им ефект;
(5) предлагане на ефикасен подход за ограничаване на 
развитиета на микробите и опазване на уникалните ри-
сунки;
(6) съставяне на съвременна карта на пещера Магурата и 
създаване на триизмерен модел. 

За целта, четири организации обединиха сили. Колек-

Project „Microbial biodiversity 
in Bulgarian Cave „Magura“
Mikhail Hadzhitodorov 
Abstract:
The article briefly presents 
the goals and objectives of the 
project „Microbial diversity in 
the Magoura cave, Bulgaria 
and conservation of the unique 
rock paintings“, and presents 
the particular partners and their 
responsibilities. 
Three years ago yours truly, with 
a heavy heart but full of hope, 
gathered several people with 
varying interests and professions 
to try and set the foundation for 
the field of cave microbiology in 
Bulgaria. For a number of rea-
sons things did not turn out as 
we had hoped they would, but 
the team was thrilled with the 
idea itself and the opportuni-
ties for cooperation, which lead 
to another try, this time a suc-
cessful one. Thus, after a lot of 
squabbles and nerve-wrecking 
for all of us, on December 20, 
2010 I finally received the long-
awaited call – „The project is 

Рисунки от Галерията с рисунките, пещера Магура.
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тивът от Биологически факултет, с ръководител 
проф. В. Грудева, отговаря за участие в пробовзе-
манията, визуална оценка на биоразрушителното 
действие върху скалните рисунки и елементи от 
пещерата, количествен анализ на микробната ко-
лонизация на пещерата и скалните рисунки, мо-
ниторинг на микробните съобщества, изолиране 
и таксономичен анализ на главните разрушител-
ни агенти, изследване на механизмите им дейст-
вие и разработването на методология за тяхното 
ограничаване. Екипът от Института по микроби-
ология, с ръководител доц. М. Камбурова, отго-
варя за изолирането на микробни съобщества от 
пещерата и идентифициране на основните групи 
в тях, охарактеризиране на способности на под-
даващите се на култивиране представители за 
синтезиране на биологично активни вещества и 
определяне на основните свойства на избрани 
вещества. Учените от Геологическия институт, 
с ръководител проф. А. Кунов, извършват геохи-
мичен, минералого-петроложки и физикохими-
чен анализ на вместващата среда – въздух и суб-
страта – на съответната биологична пробa. Чле-
новете на пещерен клуб „Хеликтит“ изпълняват 
следните задачи по проекта: взимане на проби, 
събиране на физикохимични данни за микрокли-

approved, let’s do this! „
In brief – the goals of the „Microbial 
diversity in the Magoura cave, Bulgar-
ia and conservation of the unique rock 
paintings“ project are:
(1) Characterizing the microbial 
cenoses inhabiting the Magoura cave 
through molecular-biological and clas-
sical microbiological methods. 
(2) Revealing the metabolical cycle 
of the microbial communities based on 
the geochemical and microclimatologic 
profiles of the elements in the cave. 
(3) Disclosing the extent of impact 
of the anthropogenic factor by compar-
ing microbial communities in galleries 
with and without tourist access. 
(4) Studying the microbial commu-
nities, colonizing the unique rock paint-
ings (from 3 000-5000 years BCE) and 
their destructive impact. 
(5) Proposing an efficient approach 
to restrict the development of microbial 
communities and conserve the unique 
rock paintings. 
(6) Making an up-to-date map of 
the Magoura cave and creating a three-
dimensional model. 
To those ends, four organizations 
teamed up. The Faculty of Biology team, 
led by Prof. V. Groudeva, is responsible 
for sampling and visual evaluation of 
the biodeteriogenic effect on the cave 
drawings; quantitative analysis of the 
microbial colonization in the cave and 
on the paintings; monitoring the cave’s 
microbial communities; isolation and 
taxonomic analysis of the dominant bio-
deteriogens; studying their mechanisms 
of action; and developing a methodol-
ogy for their restriction. The research 
team from the Institute of Microbiology, 
BAS, led by Assoc. Prof. M. Kambu-
rova, is responsible for isolating mi-
crobial communities from the cave and 
identifying the main microbial groups 
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матичен профил на пещерата и за геохимичен 
анализ на субстрата на съответната биологична 
проба, осигуряване на всички необходими раз-
решения за работа на място и активно участие в 
разпространяването на информация в спелеоло-
гични форуми. 
По времето, когато четете тази статия, първата 
триизмерна карта на благоустроена пещера в 
България вече трябва да е факт – дело на нашия 
клуб. Една от целите, които си поставихме, ко-
гато започнахме (не е изброена по-горе), беше 
да покажем, че пещерните клубове имат място 
и ресурс за научни изследвания – цел, която осъ-
ществихме блестящо. Това ни постижение, на-
дявам се, няма да остане единствено за клуба, а 
ще послужи за основа на много други осъщест-
вени идеи, които да ни помогнат да разберем 
природата на пещерите и да станем по-добри 
пещерняци. 

Искам да използвам случая да изкажа благодар-
ността си на всички участници, както и специал-
но на инж. Кирил Данаилов и фирма „Кирил Да-
наилов - Топ - Гео“, без чиято неоценима помощ 
трудно бихме се справили. 

therein; characterizing the biosynthetic 
abilities of cultivable representatives; 
and determining the basic properties of 
selected compounds. The scientists from 
the Geological Institute, led by Prof. A. 
Kunov, are responsible for the geochem-
ical, mineral-petrological, physical and 
chemical analyses of the ambient – air 
and substrate – of the respective biologi-
cal sample. Members of the „Helictit“ 
Speleological Club are responsible for 
carrying out sampling procedures; col-
lecting physicochemical data for a mi-
croclimatologic profile of the cave and 
geochemical analysis of the respective 
biological sample’s substrate; provid-
ing all necessary licenses and permits 
for field work; and actively participating 
in the dissemination of results in speleo-
logical forums. 
By the time you are reading this article, 
the first three-dimensional map of a Bul-
garian tourist cave should already have 
become a reality – compiled by our club. 
One of the goals that we set for ourselves 
(not mentioned above) was to show that 
caving clubs have their place in and 
their resources for scientific research – a 
goal that was achieved brilliantly. This 
achievement of ours will, I hope, not 
remain the only one, but will become a 
foundation for many other ideas to be 
carried out to help us better understand 
the nature of caves and become better 
cavers. 
I want to use this opportunity to express 
my deepest gratitude to all participants 
and especially to Kiril Danailov and the 
„Kiril Danailov - Top - Geo“ company, 
without whose invaluable assistance we 
might not have succeeded. 

От ляво на дясно: Ванката, Венци, Мимата, Мира, 
Коста и Стопето - проект “Магура”
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ЕКсПЕдИцИя
„terrA BessiCA“

Константин Стоичков
Както често се случва плановите ми се промениха в по-
следния момент. Веселка Проданова от Ракитово ми се 
обади и ме покани на експедицията която организира клу-
бът им. Бях планувал някои по-близки пътувания, за не-
щастие в края на седмицата се тръшнах и болен. Все пак 
разпитах някои хора от клуба ходи ли им се към Ракитово, 
само Мамута се нави. Чух се и с Тони от Черни връх. Той 
както винаги откликна на поканата. Не се намери транс-
порт за пътуването и решихме да потеглим с автобуса. 
Сутринта в метрото се засякох с Д-р Петър Берон, който 
също се беше запътил към Ракитово. Така отбор от трима 
души се натоварихме на автобуса и поехме към „Terra 
Bessica“. На Костандово ни чакаше Колето Проданов, на-
товарихме не малкото багаж, който бяхме помъкнали в 
колата му и не селд дълго бяхме в Ракитово. Почти година 
по-късно след последното ми идване в този район. Хап-
нахме набързо, накупихме бира и провизии и потеглихме 
към лагера на експедицията в местността Ремово. Там на 
място ни чакаха; Веселка, Митко и Лъчо от ПК „Пълдин“ 
Пловдив. Решихме да отидем да картираме първите набе-
лязани по програмата пещери в близост до Лепеница. Ко-
льо ни качи багажа в колата си, а ние тръгнахме по турис-
тическата пътека за Лепеница. Пътеката първоначално е 
почти хоризонтална с малък наклон. След това слиза 
стръмно през гората и отвежда точно срещу входа на пе-
щерата. Долу имаше яка глъчка. Имаше туристи и хора от 
Ракитовския клуб. Видях се с някои хора които от година 
не сме се виждали. Кольо Врабчев ни показа една пещера 
която разкопават точно срещу входа на Лепеница. Други-
те били се качили на Срънчалиевата пещера и също раз-
копавали наслагите с цел продължение. Въобще хората 
действат. Пещерите които трябваше да картираме се на-
мират на около 200-300 метра преди пещерата Лепеница 
срещу течението на реката (в момента няма река) от съ-
щата страна от която е пещерата. Събрахме се голям от-
бор след като се присъедини и Стойчо Зарев. Направихме 
си разпределението и първо пуснахме Берон да прегледа 
за фауна. В това време ние започнахме картировката на 
привходната част. Пещерата е с широк вход. Още на са-
мия вход си личи дълбок иманярски трап. Преддверието е 

Expedition „Terra Bessica“ 
Constantine Stoichkov 
Abstract

The author describe for the First 
national expedition caving „Ter-
ra Besika“ which took place in 
West Rhodope Mt. near Raki-
tovo Town from 16 to 18 July 
2011. It the expedition took part 
the cavers C. Stoichkov and Ch. 
Hristov from SC „Helictit“, A. 
Genkov by SC „Cherni Vrah“-
Sofia, L. Kochachev by SC „Ac-
ademic“- Sofia, Ivo Kolchakov 
by SC „Puldin“ and seven mem-
bers of Rakitovo association 
„Sutkya“ D. Dimitrov, P. Top-
chiev, S. Zarev, G. Sranchaliev, 
N. Tashev, Nikolai and Veselka 
Prodanovi. The expedition was 
was attended by Chairman of 
the Bulgarian Federation of 
Speleology - Dr. Petar Beron, 
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обширно и удобно за картиране. Решихме да я 
картираме с висящата бусола. Хората се разпре-
делиха с инструментите, а аз записвах данните и 
скицирах. Не след дълго Берон излез от централ-
ната част на пещерата и се напъха в едно дясно 
разклонение. В края на преддверието също има-
ше дълбок поне 3 метра иманярски трап, който с 
мъка траверсирахме. Следваше по-тясна част, 
доста кални галерии които ту тръгваха възходя-
що, ту низходящо. В края пещерата задънваше в 
мощен глинесто песъклив нанос. На вън загърмя 
и заваля. Ние на свой ред подкарахме дясното 
разклонение, което се оказа по-дългата част на 
пещерата. И там изобилстваха глината, ниските 
и тесни галерии, но имаше и доста натеци и ста-
лактити. На места човек може да се изправи. 
Тази част задънва в тесняци за разкопаване, но 
като цяло и като прогноза пещерата най-вероят-
но излиза от масива с друг втори по-ниско разпо-
ложен вход. Вътре осезаемо се чувства въздушно 
течение от вън на вътре. Накрая доста премръз-
нали един по един се измъкнахме. Оставих на 
Тони и Лъчо да скицират последната част. Таман 
беше преваляло. Някой каза, че има в дясно от 
входа в основата на венците още отвори от които 
духа. Огледахме ги и пробвах да се напъхам. 
Действително от единия се усещаше течение, но 
е много нисък и трябва да се копае за да се влез-
не. Вероятно е вход към пещерата която карти-
рахме и която се казва Паничката. В близост има 
още няколко отвора, които се оказаха безперс-
пективни, а два от тях се свързват в малка, про-
ходна и възходяща пещерка, която е прекалено 
малка като метраж за да се картира. Снех коор-
динатите на всички отвори и ги снимах. Оста-
нахме с Митко и със Стойчо и се напъхахме да 
картираме и другата пещера, която Митко на-
именува Малката паничка. Тя се оказа с извън-
редно интересни първични форми в нея, каквито 
не бях виждал на друго място. За около 40 мину-
ти се справихме. Данните от планшета показва-
ха, че Паничката е дълга 63 метра при денивела-
ция от -8, а Малката 28 метра при денивелация 
от – 2. 60 м. Добра работа като за начало. Берон 
не беше доволен и каза, че почти нищо интерес-
но не бил намерил. Пред Лепеница се засякох 
със Свилен Топчиев и с него си поговорихме за 
бъдещи експедиции в района и за работа по тър-

сене на нови части в Лепеница и евентуалното и 
продължаване. Там беше и Георги Райчев-Змея с 
който също побъбрихме. Накрая хванахме със 
Стойчо и Митака баира към Ремово, а останали-
те се натовариха на колите. Решихме поради чес-
тото влошаване на времето да спим в една недо-
вършена ловна хижа, която беше доста комфорт-
но местенце. Тони пое към рок клуба в Ракитово 
с останалите, а горе останахме аз, Лъчо и Берон. 
Направихме си импровизирани легла от едни 
пружини, напалихме камината и метнахме да се 
пекат разни нещица. Запалихме свещи (в по-
стройката няма ток) и седнахме да вечеряме. По 
едно време ми звънна Мамута и ми каза, че с цел 
да избегне жегите тръгнал по залез слънце и бил 
още на Ихтиман но да го чакаме и ще ни звънне 
за пътя. Неусетно се изтърколи времето в при-
казки и той цъфна на вратата. Носеше още бира. 
Над отсрещния хълм се показа луната, беше про-
хладно и приятно. Все пак бяхме на около 1200 
метра надморска височина. Сутринта след закус-
ка слязохме в Ракитово и от там поехме по един 
изключително разбит път към язовир Голям Бе-
глик. Планът включваше да изчистим една пеще-
ра зарита с боклуци от туристите и да се проучи 
и картира пещерата на големия остров на язови-
ра. Пристигайки в живописната местност бързо 
намерихме пещерата, която Кольо ни показа. Той 
като малък влизал и хвърлените камъни се тър-
каляли по наклон но нямаше много спомени. Пе-
щерата беше на източния бряг на язовира на око-
ло 15 метра над нивото му съвсем до пътя. Иде-
алното място туристите да си изхвърлят боклука. 
Погледнахме тесния вход и се настроихме за 
много работа. Лодките за острова щяха да дой-
дат след два часа. Така се захванахме за работа, 
дори някой ентусиаст каза за два часа сме я из-
чистили. Дойде и Иво от Пловдивския пещерен 
клуб. Оказа се не лека работа. На входа имаше 
под пръстта няколко пласта боклук. Започнахме 
пълненето на чувалите които неусетно се трупа-
ха. Петър Берон като Председател на Федераци-
ята и най-стар направи първата „копка“ и напъл-
ни два чувала със смет. Поотвори се входа и вече 
можеше да се влезне. Пак той се намъкна в пе-
щерата и изчезна сред купчините боклук. Иво го 
последва. Не след дълго излязоха и казаха, че 
гледката е невероятна. Планини, тонове боклук 
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заемат огромна част от пещерата. Никъде не се вижда 
под. Вътре имало широка зала зарита яко. Направо при-
личало на пропаст засипана до горе с отпадъци. Вероятно 
продължавала, но трябвало много да се чисти и това което 
сме извадили било само началото. Почнахме на смени да 
разчистваме. Чувалите се трупаха, а все едно не бяхме по-
чнали. Дойде време да се тръгва за острова. Натам се за-
пътиха Мамута и Берон. Останалите останахме да чис-
тим. Дадох им наставления как да картират пещерата и им 
пожелахме успех. Покрай нас мина едно момче гъбар, ко-
ето ни показа още една пещера в непосредствена близост. 
Какво ли може да се очаква в този район-бяло петно. Пе-
щерата представляваше грамадно пропадане насред гора-
та. Вътре също имаше боклук и стеснение на дъното. 
Трябваше въже за да се работи вътре. За сега обаче има-
хме не леката задача с чистенето на другата пещера. По 
обяд оставихме за час работата и отидохме да обядваме 
на вилата на Кольо. Върнахме се и продължихме. Вече 
можеше трима души да влезнат и да пълнят чували. Мо-
жех и аз да погледна. Гледката беше невероятна. Най за-
трупаната с отпадъци пещера която съм виждал (изклю-
чая Леденишка яма във Врачнския Балкан). На около 5 
метра от входа галерията правеше завой на ляво и се отва-
ряше низходяща широка зала. До къде поглед стига всич-
ко е зарито с отпадъци. Изобилстваха счупените бутилки 
и доста внимателно действахме. На смени товарехме тор-
бите и накрая към 18 часа стигнахме лимита им. Бяхме 
напълнили 160 торби. Това бяха и всичките ни запаси. По 
скромна оценка в пещерата имаше боклук поне за още 
300 и повече. Групата от острова се завърна. Споделиха, 
че пещерата е много интересна. Имала много пропастни 
входове, а те влезли в нея с въже за придържане. Имало 
много разклонения и малки залички. Берон се спуснал в 
отвеса и стигнал на 3-4 метра над сифона. Сподели, че 
отвеса е доста крив и на места тесен въобще неприятен. 
Не успели да се справят с картировката заради напредва-
нето на времето. Явно ще се докартира при следващото 
ходене. Мястото било изключително живописно. Приве-
чер се прибрахме в лагера. Лъчо си тръгна и останахме в 
още по-намален състав. Вечерта пак до късно си бъбре-
хме с любезния домакин Бай Христо. Темите се въртяха 
около, политиката, лова, природата и лошите качества на 
хората разрушаващи природата, проблемите с местните 
иманяри и много други приятни и неприятни теми. В съ-
седство предната година бях видял едно диво прасе в едно 
оградено място няколко декара. Стопанинът сподели, че 
било като домашен любимец и го отгледал от съвсем мал-
ко. Преди нова година злосторници влезли и го убили. 

During the first day of the expe-
dition was mapped caves „Pan-
ichkata“ and „Malkata Pan-
ichka“. The second day is a day 
of great cleaning up of the cave 
near Big Lake Beglik. There the 
cavers were take out 150 plastic 
bagsacks of garbage and waste. 
The participants gave the name 
of this cave „Prodanka“ and C. 
Stoichkov mapped part of it. P. 
Beron and Chr. Hristov the Bat-
laboaz Cave on the Island near 
the dam. The expedition dis-
covered also the previously un-
known cave with number 2944 
in Main Card Index of BFS 
which was named „Chukura. „ 
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Отрязали каквото могли и избягали. Личеше си 
огорчението в човека, въпреки, че е страстен ло-
вец. Сподели, че в долината в непосредствена 
близост там където се губи водата имало пропаст 
и хвърления от него камък летял и се удрял дъл-
го. На сутринта още при изгрев слънце се запъ-
тихме натам. Берон взе една коса и окоси копри-
вите във въртопа, които бяха високи над човешки 
ръст. Мамута потърси и намери единственото 
възможно място доста зарито. Извадиха множе-
ство камъни, но в даден момент местни хора спо-
делиха, че наистина е имало голяма пропаст там, 
но местната ВиК служба при прокарване на во-
допровод всичкия каманак, боклук и изкопан ма-
териал бил изсипан в пропастта. Явно кубици 
инертен материал. Това провокира и разгорещен 
разговор за липсата на закон за пещерите и въоб-
ще за държавата в която живеем. Поредната уни-
щожена пещера. Времето напредна и с две коли 
се отправихме към Тупаров чарк където трябва-
ше да поработим в пещерите Обиталището и Во-
дната. Пещерите се разкриват на левия географ-
ски бряг на река Чукура. От Водната излиза по-
ток с силновариращ дебит. Оказа се, че по време 
на сбора- конгрес през пролетта група пещерня-
ци са свалили нивото на наслагите с цел да от-
воднят сифона в края на пещерата. Сега при ма-
ловодие влезнахме да огледаме, като първи беше 
Берон, който събра и фауна, според него безин-
тересна. Въобще до сега беше изключително не-
доволен от липсата на троглобионти в посетени-

те пещери. Влезнахме и огледахме крайния си-
фон-езеро. Беше запълнено с наслаги и си личе-
ше малко тясно пространство под водата. За сега 
толкова с Водната. Намерих и една стоножка ко-
ято предадох на биоспелеолога в групата. Кольо 
Ташев и Стойчо бяха намерили още една пещера 
в дясно от Водната. Тони също отиде да я види. 
Сподели, че след входния тесняк тръгвал красив 
меандър. Пещерата завършвала в низходящ 
тесняк с наслаги. Разгледах я и аз. Берон също 
влезна да събира фауна. Останалите започнаха 
да разкопават един вход в близост. Време беше и 
за Обиталището. Влезнахме с Веси вътре. Зараз-
глеждах за фауна и евентуално продължение. 
Набелязах място за разкопаване. Пещерата пред-
ставляваше тясна привходна част и кръгла и ви-
сока заличка. В края имаше тясна и постепенно 
затваряща се диаклаза. В посока към входа във 
височина имаше тесен комин. Поразгледахме и 
успяхме да съберем няколко бръмбара, стоножка 
и мокрица. Видях и микроскопични бели орга-
низми вероятно колемболи. Изнесох ги в момен-
та когато Берон твърдеше, че в неговата част екс-
педицията е провал. Видя съдържанието на ку-
тийката и от учудване почти изтърва съдържани-
ето му. Развълнувано каза, че това което сме на-
мерили с Веси вероятно е нов род за науката 
сляпо бръмбарче. Моментално нахълта в пеще-
рата и му показах находището. Докато той съби-
раше и се радваше на находката с Мамута и Веси 
почнахме да разкопаваме наслагите в края на пе-
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щерата. Натъкнахме се на две големи мраморни 
плочи и като цяло диаклазата и в дълбочина се 
оказа затворена. Събрахме малко кости и вър-
нахме наново разкопаните наслаги на местото си 
за да не променяме облика на пещерата. След не-
колкочасова работа в района равносметката беше 
следната. Във Водната пещера ще е трудна рабо-
тата и ще трябва някой да се пробва с краката 
напред да пробва сифона дали не излиза на мяс-
то с въздух. Пред входа наслагите не може да се 
свалят вече, защото водата ги е измила до основ-
на скала. Пред пещерата намерих и парче кера-
мика която пещерняците от Ракитово ще преда-
дат на местните археолози. Това може да потвър-
ди твърдението на Здравеца, че Обиталището и 
Водната са ползвани за светилище в древността. 
В Обиталището продължение не излезна и ще е 
доста трудоемко да се разкопава. Ще е добре ар-
хеолозите да направят поне един сондаж в тази 
пещера. Оказа се, че третата пещера на която 
беше разкопан входа се нарича Чукура. Има но-
мер но не и карта и е обект за картиране. За съ-
жаление по време на работата там не знаехме 
този факт и се подлъгахме по избелилия номер 
на входа и. Веси и Митко казаха, че ще я карти-
рат, Тони също има желание да им помогне. Ока-
за се, че имаме 3 часа до автобуса ни за София. 
Събрахме си багажа и остана време по пътно да 
проверим една изкуствена галерия до пътя-мин-
на проходка. Вътре видяхме малко образувания 

и на места тя пресичаше запълнени с глина ес-
тествени каверни. Дължината и е около 100 ме-
тра с късо разклонение в края. Ще я картираме 
при следващото идване сега нямахме време. 
Прибрахме се в ловната хижа да съберем багажа. 
Хапнахме набързо и поехме към Ракитово. Там 
се разделихме с любезните домакини, които се 
бяха погрижили за перфектната организация на 
експедицията и бяха невероятно гостоприемни. 
Разбрахме се как да процедираме с информация-
та и да им изпратя като направа картите, а те да 
си съставят картотека. Мамута отпраши с мотора 
си към София. Кольо ни закара до Велинград къ-
дето се оказа, че от автогарата няма автобус. Пи-
тахме едни пътни полицаи и те ни казаха да ча-
каме на Костандово малко бусче. Така и стана. 
Към 17. 15 пристигна малко бусче и шофьора се 
хвана за главата с колко багаж сме. Първоначал-
но не искаше да ни качва но Берон го обеди. На-
тъпкахме се с целия ни багаж едвам, едвам. Пъ-
тувахме около 2 часа но се забавихме, че навли-
зане в София се спука гумата на возилото ни. По 
начина по който тръгнахме се натоварихме на 
Метрото и се разделихме там с увещания за нови 
и интересни ходения за изследване на пещери из 
Трънско, Драгоманско и връщане отново в Раки-
тово където все още чакат множество пещери и 
пропасти за изследване, както и да доизчистим 
пещерата при Беглика и да картираме островна-
та пещера

Чисти пещери - Експедиция „Терра бесика“ © фото К. Стоичков
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Едно оТКрИТИЕ, 
КоЕТо всЕ ощЕ Е
„Тайна“

Мирослава Христова
дИнЕваТа - раЗКаЗ
на янИ маКуЛЕв
Ето и моята история: Един зимен ден реших да заведа де-
цата на пещера. Та обадих се аз на Чичак Ифф (Ивайло 
Борисов) и се събрахме: аз, Деси, децата, Ифф и Тони. В 
Диневата ме изненада големия размер на галерията, казах 
си – абе това не може просто така да свърши безславно 
с блокаж. Гледам и не вярвам на очите си – горе високо 
като чели нещо тъмнее – хоп, една бърза класика и ето 
резултата е на лице: дупката продължава и леко подух-
ва. Позамислих се дали да мина (беше станало височко 
т. е. болезнено евентуалното падане), но любопитството 
надделя – едно промушване и ето ме над блокажа – тесен 
канал, след него отвес, около 10 м. Връщам се и тогава за-
белязвам планка и примка за рапел. Такаа, заначи не сме 
първите (оказа се че хората на Насо Русев са го посетили, 
а преди тях Здравеца, но не са казали на никой, за да за-
пазят пещерата. Както и да е – разхождаме се, стигаме до 
така нареченото дъно – тинеста зала. Забелязвам малък 
тесняк долу вляво. Първо низходящ, после качва нагоре, 
но за съжаление голямото тяло не минава. Явно ще тряб-
ва копанчо. След това Живко посети обекта, потвърди, че 
духа, но и той не можа да се процеди. Ок – така да бъде – 
нов опит аз, Стоян, Мими и Хриси (единия ми син). Вли-
зам във тесняка и го почвам (тегаво беше). След доста 
усилия се добирам до малка зала. Аз подавам на Стопето 
материал, той изнася в залата, Мими се занимава с Хриси. 
Абе депресираща работа – гняз и липса на обеми. Не си 
спомням колко пъти ходихме, 4 или 5, но си избрах по-
сока и я закопах тъпо и упорито. През това време Стоян 
разширяваше предния тесняк, за да може да мине и той. 
По едно време се мушнах по гръб да огледам един камък 
стърчащ от тавана и какво да видя – над него се чернее 
обем! На едно от проникванията майче бяхме аз, Коста 
и Стоян успяхме да минем от другата страна. Следваше 
заличка и нов вертикален тасняк – разчистване и хори-
зонтална фурна. След нея леко меандрираща галерийка 
– много къртене отнесе. Понеже аз нямах възможност да 

One discovery which
is still „secrete“ 
Miroslava Christova 
Abstract

The author described about the 
finding and exploration of the 
new passages of a cave in the vi-
cinity of Sofia district. Beacause 
of the great beauty of the cave 
the exact location of the cave is 
not given. 

Входът на Динава пещ, с. Гинци.

Новите части, Динава пещ, с. Гинци.
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отида на поредното ходене обясних на Коста и 
той заведе Мими и Филип и т. н. 
-----------------------------------------------------------
Яни Макулев беше минал зад блокажа и намерил 
нови галерии, оказало се че тази, уж нова част е 
била намерена още през 80-те години, но за тях 
не е било съобщено за да не станат обект на вар-
варско изпочупване. Той беше съобщил, че ната-
тък има перспективен тесняк. След малко копане 
се стига до камък до който стигнах и аз. 
Първото ми ходене там с Филип, Коста и един 
негов приятел. С Филип поместихме камъка в 
пресата и минахме през блокажа и попаднахме 
в сравнително голяма зала (блокажната зала на 
картата). На първо оглеждане беше само това, 
Филката тръгна да ровичка под едни камъни, а аз 
оглеждайки залата се насочих към единственото 
място с образувания, където тавана се скосява 
много стръмно надолу. 
Зад камъка имаше още повече образувания, та-
вана се снижи и се наложи лазене. В края на 
пролазването имаше гора от сталагмити зад ко-
ито чернееше. В този момент си помислил „Нека 
само има нещичко отзад пък аз ще се постарая 
да мина без да счупя нито едно образувание! „ 

Мушнах се и така сключих сделка с пещерата. 
„Попътно“ се натъкнах на сталактит с рогче кой-
то кръстихме носорога. Предполагам по него 
може да се съди за течението. На картата съм го 
обозначила като тесняк от сталактити. 
След благополучното пролазване, напред имаше 
тунел с много яки сталагтони от тавана до пода, 
тези сталактони ги има на няколко места и са оз-
начени със знака „Х“ на картата. В тунела пред-
вижването става предимно на 4 крака и лазене, 
като на две места има мини залички с изправя-
не. 
В това ходене с Филката пролазихме до „края“, 
където е и едната зала, където можахме да се 
изправим. Там е сравнително високо и всичко е 
покрито с натеци драперии и влажни образува-
ния. С други думи за разлика от предната част 
на тунела където пода е настлан със суха кал, а 
и стените са сухи, там е много влажно и капещо. 
Краят до който стигнахме представляваше една 
локва. По стените се следят нивата до които се 
качва водата. Мисля че това не са никакви праис-
торически нива, а дупката и сега си се пълни до 
там. При нашето влизане никой от нас не нагази 
в локвата. 

Новите части, Динава пещ, с. Гинци.



37

При второто си ходене бяхме Коста, Бобъра, Цецо 
Паров и аз. Идеята беше като по-слаби Цецо и аз 
да картираме новите части. Той обаче не успя да 
мине тесняка с „поместения“ камък, (и как ще 
успее като влиза с краката напред и после тряб-
ва да излезе нагоре? ! Това ми напомня за една 
случка с Коста в Ел Сагуарото като бях курсист-
ка но това е друга история) Та захванахме се да 
поместим камъните от тесняка и да уширим за 
него. Беше едно дълго и забавно копане в резул-
тат на което, цялата преса се напълни с камъни, 
но тесняка стана магистрала в последствие дори 
и Васко с огромната си гръдна обиколка мина от 
там. Все пак Цецо, въпреки това, не пожела да 
мине и тъй като не можех да картирам сама влез-
нах и направих снимки с фотоапарата на Коста. 
Отново стигнах до локвата и се върнах, за да не 
ме чакат другите. 
При третото си ходене бяхме Ефи, Филката, 
Деси, Яни и аз. Целта беше да картираме и кар-
тирахме. Стигнахме до първата заличка, където 
има пропадане. Филката го беше огледал пред-
ният път и беше заключи че там няма нищо. Този 
път аз слязох да го огледам по-добре. Стори ми 
се че духа. Това е доста характерно пропадане 

точно до лявата стена, а пода му представлява 
купчина камъни. Почнахме да копаем там, а Ефи 
и Деси продължиха да картират. Стигнахме до 
един голям камък, който нямаше мърдане и оти-
дохме да видим момичетата. Те тъкмо бяха свър-
шили и Деси, която беше с ПВЦ беше нагазила 
в локвата(тя почти беше се стопила) за да види , 
че нататък галерията продължава. Обаче не беше 
могла да мине. Аз също бях с ПВЦ та налазих 
и минах. Теснякът представлява един сталактит 
и един сталагмит които почти са се събрали в 
сталактон, интересното е, че точно където е по-
широката страна спрямо стените, отзад има една 
издатина, която прави тесняка в S - образен за 
хората които биха могли да си проврат рамене-
те между „сталактона“ и стената. Все пак, минат 
ли раменете, със сигурност след малко чупка в 
кръста се от там се минава. Аз толкова бях въ-
одушевена, че дори не си спомням за тази чучка! 
Продължението е влажно и тясно. За разлика от 
предишната част на пещерата, както споменах 
и преди, тук навсякъде ясно си личат следи от 
нивото на водата, всичко е много по тясно и с 
натеци, образувания и дори синтри по пода. Про-
никването става основно чрез лазене. Мисля че 

Новите части, Динава пещ, с. Гинци.
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точно тук има една зала (там се стъпва на колене 
за това му викам зала), където в центъра има раз-
плут сталагмит натекъл отстрани, а пода е с кон-
центрични синтрови езера около него, аз кръстих 
това образувания „Розата“ Защото така в средата 
този сталагмит приличаше на разцъфнала роза 
в центъра на синтрите. След това има още едно 
много тясно място където се прошмулих между 
два сталактона, после лазене и пак един тесняк 
под камък с цевички отзад. Наклона е изразен 
по посока на изхода - водата „тече“ (ако има те-
чаща вода) отвътре навън. Малко след това има 
зала с размери на дължина около 3 пъти колкото 
блокажната и на височина колкото нея. Огледах 
я и стигнах до хлъзгаво нанадолнище, но пора-
ди липса на резервно осветление не исках да се 
прошмулвам пипнешком назад и за да не карам 
другите да ме чакат и се върнах. 
На четвъртото ходене бяхме с Филката, Ефи, 
Васко и Васил, Елмото и Катето от „Под ръбъ“. 
Целта беше разходка и оглеждане крайната зала 
на пещерата. Отново имаше уширителни дей-
ности по пресата на Цецо, която вече се възвиси 
до АУТОБАН от най-скъпите с по 5 ленти в плат-
но. Този път нямаше никакво течение в пещерата 

Елмото и Васето излезнаха навънка, че тя нещо 
не се чувстваше добре. Ние влезнахме навътре, а 
Васил и Филката останаха да копаят на пропада-
не № 1 (така съм го означила на картата). После 
аз настигнах Катето и Ефи които се мъчеха да 
минат тесняка. Ефи се гърчеше, а Катето беше по 
вълнени дрехи и беше попила всичката вода там. 
Решихме, че те няма да минават тесняка, а Ефи 
ми даде резервно осветление и влезнах навътре 
за огледа. Този път с влизането в залата първо 
огледах уширението на тавана. То представлява 
една напречна цепка на залата, на тавана няма-
ше нищо. Дясната стена беше гладка, в лявата 
стена на залата обаче също имаше уширение. 
Следакато заобиколих два камъка, видях че там 
не свършва със стена, и подобно на тесняка със 
сталактитите в дъното на цепката следва разши-
рение и после тесняк. Налазих в този тесняк и 
след като изминах известно разстояние стигнах 
до много- много интересно образувание: От 
двете стени на тесняка, една срещу друга бяха 
нараснали драперии, като по средата е останало 
празно пространство (около педя широко)под 
формата на буквата S. Там където е нараснала 
едната драперия, не е нараснала другата – при-
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личаха на дръпнати завеси на прозорец. Ако бяха 
нараснали още малко щяха да образуват плътна 
преграда. За следващия път съм решила да по-
ставя свещички отзад да светят през драперия-
та за да го снимам. Интересно е дали някой знае 
как се образуват такива неща, дали те имат нещо 
общо с течението на въздуха или водата, защо-
то за мен те са причудливи - никога не съм виж-
дала подобно нещо. Отзад се виждаше някакво 
пространство, но много малко и скосено сякаш 
свършва. Не мога все пак да преценя може ли 
от там да мине жив човек или не. Пода на този 
тесняк е покрит с суха кал и като цяло прилича 
на първите тесняци, а не на този по който дой-
дох. Тоест там не действа никаква вода. Означен 
е като S тесняк на скицата която съм направила. 
Върнах се назад и продължих напред, там има 
малка пързалка около метър на метър до която 
стигнах и предния път. Тя прилича на фуния. 
От двете страни няма никакви хватки и стъпки 
(примерно дори на пързалката на Черепишката 
пещера има някакви ). Въпреки че тази е много 
по-ниска (горе долу колкото моята височина) ре-
ших да не се пързалям, и че ще е по-добре да си 
имам едно въженце, на което да си направя ухо 

за 100% сигурна стъпка, така че без никакви уси-
лия и протривания по дупе и колене да мога да 
се изкача нагоре. Не че ме е страх или нещо та-
кова, но тъй като това е проучване, да ми е мирна 
и спокойна главата. Ако бях в друга ситуация, 
може би веднага щях да се хвърля дори с главата 
надолу. Майтап! Сега избрах по-мъдрият начин! 
Това което се вижда нататък е, че към края на 
залата около 3-4 метра по- надолу има тесняк по-
добен на този по който дойдох, но приличащ на 
преса а не на фуния. Целия му таван е в гора от 
сталактити. Възможно е това да е ниша, но и да 
има продължение. На пода на залата, някъде по 
средата между мен и края, има нещо като пропа-
дане, което не можах да огледам добре от моята 
позиция. Така приключи този оглед и излязох. 
Картата на пещерата е реална, но крокито е пра-
вено Paint и не е добре оразмерено! 

Новите части, Динава пещ, с. Гинци.
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ЕКсПЕдИцИя
„бансКИ
суХодоЛ 2011“

Иван Петров, 
Константин Стоичков и
Мирослава Рударска
И тази година се проведе поредната експедиция в Пирин 
планина в района на циркуса „Бански Суходол“. Тази го-
дина тя бе юбилейна, десета поред експедиция в този ра-
йон. През тези години пещерната система 9-11 бе продъл-
жена в дълбочина и стана – 225 м. Беше направена нова 
карта на пещерата. Бяха изследвани и други перспектив-
ни обекти. Също така освен щатните организатори от ПК 
„Хеликтит“ и СПК „Академик“, много хора от други клу-
бови имаха възможност да дойдат да поработят в циркуса 
и да се полюбуват на красотите в планина. 
В десетата поредна експедиция участие взеха:
От ПК „Хеликтит“ – Васил Марков, Константин Стоич-
ков (Главен ръководител), Михаил Хаджитодоров, Три-
фон Василев, Иван Петров, Христо Христов, Мирослава 
Рударска, Венцислав Иванов, Мария Христова. 
 
От СПК „Академик“ – Павел Бакалов (Главен ръководи-
тел), Алберто Куерво, Стоян Гошев, Десислава Василева, 
Радостина Георгиева. 
 
От ПК „Черни връх“ – Антон Генков
От ПК „Прилеп 1962“ – Златинка Борисова и Цветан Бла-
гоев. 

От ПК „Под ръбь“ – Ефросита Христова. 
 
От Сдружение „Спелеоплюс“ – Мартин Трантеев. 

Не членуващи в пещерни клубове – Христо Христов, Иво 
Колчаков. 

орГанИЗацИяТа
Организирането и на тази експедиция отново бе поделена 
между ПК „Хеликтит“ и СПК „Академик“ София. След 
последната бяха направени много изводи подобряващи 

Expedition „Banski Suhodol 
2011“
I. Petrov, 
C. Stoichkov, 
M. Rudarska 

Abstract. „This year was a ju-
bilee, tenth expedition in the 
circus’ Banski Suhodol of Pirin 
Mt. During the expedition the 
9-11 cave system was extended 
in depth and it was - 225 m. New 
map of the cave He was made. 
There were explored some other 
prospective cave objects. 

Мишо до входа на пропаст, Бански суходол

Ванката на входа на пропаст 9-11, Бански суходол



41

работата на екипите по време на експедицията и 
още от края на 2010 и началото на 2011 започна-
ха редовни срещи по организацията на следваща 
десета експедиция в района. Основна тежест в 
организацията отново се падна на Коста и Павка-
та, естествено не и без помощта на много други 
хора. Нищиха се варианти за спонсорство, как да 
се сглоби новия бензинов перфоратор и безброй 
други неща. 
Естествено времето по принцип не върви нор-
мално, а направо се изнизва между пръстите 
ти. И тъй неусетно стана началото на август и 
изведнъж от спокойна организационната работа 
се превърна в трескава. Таня също се включи и 
помогна много с хранителното менюто и про-
дуктите. Павката и Жоро Стайчев се стиковаха 
и сглобиха машината, пакетира се инвентара и 
целия друг багаж. И в деня когато трябваше да 
бъде обявено началото на експедицията всичко 
по един, или друг начин беше готово и тя може-
ше да започне. 

ЕКсПЕдИцИяТа
Сутринта на 20-ти август експедицията започна. 
Ето разказа на Коста: „Така 7 души екип, 7 коня 
натоварени с багаж и 3-ма човека, отговарящи за 
тях, потеглихме към лагера, разположен на 2. 300 
м. н. в. Екипът ни беше в състав: Павката, Ал-
берто, аз, Васко, Мира и Мими. Качването мина 
спокойно. Хората, които отговаряха за конете си, 
ги контролираха и този път нямаше принудител-

ни спирания за натамъняване на багаж и падна-
ли животни по ригелите. Групата се разтегли по 
пътя и пристигна в лагера с разлика от 1 час. Така 
в промеждутъка от 13. 30 до 14. 30 часа всички 
бяхме горе. С Павката разпределихме кой какво 
да прави за оборудването на лагера. Опъна се 
голямата складова палатка, изградиха се наново 
масите и пейките, почисти се печката и се приве-
де във вид за ползване, някои от хората отидоха 
за дърва, останалите вкарвахме и подреждахме 
багаж и храна в складовата палатка, изнесоха 
се и храна и „джаджи“ от землянката. Васко и 
Павката се качиха над лагера и на първата го-
ляма преспа, отстояща на десетина минути път, 
построиха топилня за сняг. Тази година преспата 
се бе отдръпнала, но все пак бе достатъчно бли-
зо. За по-бързото пълнене на вода и преливане в 
бутилки бяхме закупили и два нови 30-литрови 
бидони. Към 18 часа всичко беше готово, хората 
бяха опънали личните си палатки и бяха подре-
дили багажа си. Седнахме и направихме разбор 
за следващия ден. Решихме да влезе първо група 
в пещерата и да я екипира. Останалите да дообо-
рудваме лагера и да изградим „щурмовия бивак“ 
на входа на пещерата. „ 
Това бе началото на експедицията. Естествено, 
приоритет на тази експедиция е продължаването 
на №9-11 с интензивна работа на дъното. Вто-
ростепенни действия са проверка на различни 
по-малки перспективни обекти като пещерите 
№6 и №8, работа на терен и откриване на нови 
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перспективни обекти. 
На вторият ден започна работата в 9-ката с еки-
пиране на пещерата. Екипировъчната група в 
състав Павката и аз приготвихме инвентара за 
екипиране и останалия багаж за екипиране на 
дънния бивак. Паралелно с това Васко, Мими и 
Алберто направиха курс за вода, а по-късно Ва-
ско и Мими потеглиха да проверят един перспек-
тивен обект на „Котешкия чал“. 
Екипировъчната група екипирахме първия отвес 
в 9-ката и малко преди дъното при преместване 
на едно закрепване на по-безопасно място, Пав-
ката се натъкна на нови части в дясно от отве-
са. Той наковава парапет до тях, за да ги огледа. 
Оказа се, че си продължават. Така се отваря ра-
бота и за картиране. Като се засякохме по въжето 
пресметнахме как се движим и преценихме, че с 
новите части сме позакъснели и оставихме до-
екипирането за следващия ден. 
Третият ден аз и Паваката трябваше си довър-
шихме работата с екипирането. Заедно с това 
снесохме и оборудвахме подземния бивак на 
дъното. През това време Коста, Мира и Алберто 
изнесоха багажа за изнесения лагер и го екипи-
раха, а Васето и Мими отново бяха по „Котеш-
кия чал“. 
В началото на четвъртия влезна първата ударна 
група в състав Васко, Мими, Мира и Алберто. 

Те потеглят с цел да снесат новата бензинова 
машина към дъното, да я сглобят и да разчистят 
камъни от дънните части. След проблеми с ма-
шината се стига само до разчистване на камъни. 
Това налага на следващия ден натам потеглят за 
досглобяване на машината и работа на дъното 
Павката, Цецо и Зиза. 
За съжаление като излизат се разбира, че новата 
машината е успяла да направи само 5 дупки и 
се счупва главата. Хубавата новина, е че Мамута 
се качва и донася акумулаторната машина. Така 
работата може да продължи с нея докато се чака 
Жоро Стайчев да подготви нова глава за машина-
та. Лошата новина, е че при първата работа с нея 
и тя дава дефект, което отново спира работата. 
Паралелно с тези перипети се започва с карти-
рането на новите части в пещерата, които се раз-
виват в страни от ледения отвес. Там картират 
Мира, Мамута и Деси. Картировачната група 
споделят, че там е истински хладилник. А ина-
че новите части представляват висока диаклазна 
цепка, частично запълнена със сняг и лед. Има 
и по-широки местенца. На едно такова хората 
се натъкват на супер красива гледка - замръзнал 
подземен поток. Ледът е изключително прозра-
чен. Павката и Мамута споделят че направо са 
очаквали да видят и замръзналите рибки вътре в 
него. При привързването на картата се оказва че 

Васко на дъното на 9-11, Бански суходол
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се нанася под снежната тапа на №11. Картиров-
ката на другия клон се завършва на 10-тия ден от 
Мамута и Ефи. 
Работи се и по терен. Картират се няколко нови 
обекти, които се оказват малки пещери. Залагат 
се и биоспелеоложки капани. В №24 се намериха 
кости и фауна. Оказа се че тази пещера е и може 
би най-топлата в циркуса. Слагат се и капаци на 
няколко перспективни пещери с надеждата, че 
догодина ще се стопят снежните тапи в тях и ще 
може да се проникне по-надълбоко. 
След корекции по акумулаторната машина се 
прави една силна смяна в пещерата, но е далеч 
от очаквания резултат. Междувременно пристига 
другата глава. Носи я Мартин Трантеев. Сглобя-
ва се, тества се и поправената бензинова машина 
отново влиза в пещерата на дванадесетия ден. На 
първата дупка изчезва удара на машината. Явно 
има някакъв дефект и няма да може да се ползва 
пълноценно по време на експедицията. Мартин 
споделя: „Не можах да си направя подарък за 
рождения ден да отворим дупката. Направихме 
дупка и половина и после. . . . . смех до плач. „
След това поредно разочарование се осъщест-
вяват още две силни влизания за работа в №9. 
Едното през 13-тия ден където влизат Павката, 
Иво и Венци. Групата излиза на ръба на контрол-
ното време. Павката споделя, че на места пукна-
тината е дълбока към 2 метра. Слиза низходящо 
и не се вижда видимо разширение, но се чува ехо 
и въздушното течение е доста силно. Загатва се 
на по-ниско в цепката, по-проходимо и широко 
ниво. Другото ползотворно влизане за работа е 
на 15-тия ден от Павката, Мишо и Трифон. 
Неусетно времето се изнизва. Ето какво разказ-
ва Коста за последния ден: „Сутринта отидох да 
снемам координати в последното районче, кое-
то е най-близко до лагера. След това събрахме 
личния багаж и доокомплектовахме денковете и 
багажа за свалянето. В 12 часа хората с конете 
бяха в лагера. Натоварихме ги и започнахме да 
слизаме към Банско. За около 4 часа бяхме на 
„Пещерите“, където се снимахме за спомен, раз-
товарихме конете и подредихме багажа в колите. 
Обадих се на хората от „Природен парк Пирин“ 
за да им кажа, че експедицията е приключила и 
след това на няколко курса с колите се смъкнах-
ме в Банско, където изпихме бирата на механа 

„Канчето“. Към нас се присъединиха Ина, Тони, 
Роджи и Тери и вече в комплектован състав се от-
правихме към традиционното за разпускане след 
пиринска експедиция място - Градешнишките 
минерални бани. Вечерта беше зашеметяваща в 
минералния басейн с пълна чаша с пълен глас. . . 
Следващия ден беше за прибиране. Така на 6-ти 
септември вечерта благополучно и последните 
участници от експедицията се прибрахме по до-
мовете. „
Изводите
Въпреки постоянните неуредици с новата ма-
шина първоначалният план на експедицията се 
запази. Работата макар и с по-малък коефициент 
на полезно действие бе основно на дъното на де-
вятката. Жалкото, е че коефициента на полезно 
действие спадна много и не се проби и тази годи-
на. Въпреки това бе постигнат напредък, който 
може да улесни следващата експедиция. 
При все това че работата бе основно в деветка-
та по време на експедицията се свърши и много 
друга работа в други обекти в района. Направиха 
се и интересни открития. Те могат да се обобщят 
в следните точки:
1. Взеха се отново координати на пещерите в ра-
йона. Взеха се и координати и на въртопи и не-
гативни форми в циркуса, които да се оформят в 
общ регистър. 
2. Тази година се картираха следните обекти: пе-
щерите №48, №75, №76 и обектите Ob Bs 001 
2011, Ob Bs 002 2011, №53 и №62. Прекартира 
се №24. 
3. По време на тази експедиция се заложиха и 
биоспелеологични капани от Коста, Тони и Ефи 
в №24, 46, 48, 66. В № 24 и № 46 са се натъкнали 
на прилепно гуано, а в №22 и №24 са извадени 
също и кости и фауна. 
Интересното, е че в №24 се е оказало аномално 
топло, нещо което прави впечатление на фона на 
останалите пещери в циркуса. 
Така бързо се изнизаха дните и отново дойде 
време за разекипиране, подреждане на багаж за 
отпътуване и заземяване на лагера. Заслужена 
почивка, изводи и планове за следващата експе-
диция. Времето лети наистина бързо. Въпреки 
това работата ще продължи догодина с надежда-
та за нови открития. 
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Понор ПЛанИна

Константин Стоичков

Какво се знае за там? 

обща ХараКТЕрИсТИКа:
Понор планина е обособена самостоятелна част от Запад-
на Стара планина, оградена от изток от р. Искър, на запад 
от шосето София–Петрохан, на север от р. Пробойница и 
билото на рида Козница, а на юг от р. Козле и р. Искрецка. 
Общата й площ е 280 км? . Тя е слабо населена, като пове-
чето села са разположени в периферията й. 
Релефът на района е планински, като надморската висо-
чина се изменя от 430 м при р. Искър до 1500 м. н. в. на 
север. Периферните части са характерни стръмни скло-
нове и отвесни откоси (венци). Стръмни са и склоновете 
на р. Брезенска и каньона Вранево. В останалата си част 
Понор планина е с хълмисто-платовиден релеф, осеян с 
множество карстови форми. В северната част на планина-
та са се образували няколко слепи долини, завършващи с 
понори, чиито дъна са запълнени с алувиален и пролуви-
ален материал. В сравнение с други карстови райони тук 
се наблюдават малко кари и карни полета. Големи кари 
има западно от с. Заноге, с дълбочина повече от метър. 
Растителността е слаба, главно тревиста, с букови гори на 
места и насаждения от иглолистни в окрайнините. 
За района е характерна слабо разчленена речна мрежа, 
като освен реките по границата му, през него протичат р. 
Брезенска, с непостоянен отток, р. Скакля, Зимевишка и 
Заножка. Реките, които се спускат от билото на Козница 
при навлизане в карстовото плато понират. Бабина речка, 
извираща от юрските скали в района, също губи водите 
си след 3км повърхностен път. След интензивни валежи 
и при топене на снеговете в редица дерета се появяват 
временни потоци. Главен отводнител за района се явяват 
малкото на брой карстови извори по периферията на ва-
ровиците. Водите се дренират като цяло от р. Искър. 
Отваряйки картата на България и гледайки пещерните 
райони в близост до столицата няма начин да не ни на-
прави впечатление районът на Понор планина. Поглеж-
дайки характеристиките му може да се твърди, че там има 
потенциал да се открият едни от най-дългите и дълбоки 
пещерни системи в страната. 
Дълги години районът е бил притегателен за много изсле-

Ponor Mt. 
Constantin Stoichkov 
Abstract

Ponor Mountain is a distinct 
separate part of the Western 
Balkan Mountains, bounded to 
the east of the Iskar River, west 
of the highway Sofia-Petrohan, 
from North of the Proboynitsa 
river and the ridge of the Koznit-
sa Mt. hill and from South of Ko-
zle and Iskretska rivers. Its total 
area is 280 km ². The landscape 
of the area is mountainous, the 
altitude varies from 430 meters 
at Iskar Rver to 1500 m a. s. l. 
in the north. The most surface of 
Ponor mountain is hilly plateau 
landscape, dotted with numer-
ous karst features. In the north-
ern mountains were formed sev-
eral blind valleys, ending with 
pot-holes, whose ends are filled 
with aluviyalen and proluvial 
material. Compared to other 
karst areas here have small kar-
ren and karst fields. Large kar-
ren fields are west of Zanoge 
vill. with more than a meter 
deep. The region is character-
ized poor branched river net-
work. The rivers that descend 
from the summit of Koznitsa 
Mt. when entering the karst pla-
teau sinks in several sink holes 

Ники “Професора” по билата на Понор
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дователи и клубове. Проведени са десетки екс-
педиции проучени са множество пещери, но все 
така планината крие своята тайна и не е щедра 
към изследователите и. Основни изследователи 
в тази част на Стара планина са пещерняците от 
СПК „Академик“ София и ПК „Еделвайс“ Со-
фия. Още през 1915-та година излиза моногра-
фията на Жеко Радев, Карстови форми в Западна 
Стара планина, един и до сега ненадминат труд. 
Научни доклади и статии за района през години-
те пишат също така Панайот Нейковски, Мария 
Златкова, Владимир Попов, Алексей Бендерев и 
др. 
Нов етап в изследването на района дадоха пещер-
няците от ПК „Под ръба“ Церово, които откриха 
нови части в пропастта Колкина дупка и тя се 
нареди в списъка на пещерите с дълбочина над 
100 метра. В картирането и взеха дейно участие 
и пещерняци от клуба. Същто така пещерняци от 
клуба разчистиха пътя за безопасно проникване 
в пропастната пещера Каците, най-дълбоката за 
сега открита пещера в района с дълбочина над 
200 м. Това даде предпоставка пещерняците от 
ПК „Искър“ София на базата на това „разчиства-
не“ да направят експедиция през 2010-та година. 
Някъде по това време и доста от членовете на 
клуба се включиха в картирането на пещерата 
Душника над искрец, която е основен преливник 
на Искрецкия карстов извор и е със сигурност 
част от огромната пещерна система, която се на-
мира в планината. 

През годините съм скитал из Понора както оби-
чаме да наричаме района, но до сега не се бях 
спирал по-детайлно там. През 2010-та Андрей 
Христов пещерняк от ПК „Еделвайс“ София ме 
покани да направим няколко теренни обхода в 
които чрез наблюдения се опитахме да систе-
матизираме малко повече информация. Дългите 
обяснения едва ли вършат работа в случая когато 
не си видял Искрецкия извор или слепите доли-
ни наричани от хората Магарещници. За това се 
отдадохме на съвсем целенасочени ходения с 
цел изследване и търсене на нови пещери и про-
пасти. 

нЕдЕЛно върТоПясванЕ ИЗ Понор 
ПЛанИна И ръчКанЕ на ПЕщЕрИ над 
сЕЛо брЕЗЕ: 
19-ти юни. 
Така в един неделен ден към Понор планина се 
отправих заедно с бившите членове на ПК „Едел-
вайс“ Андрей и Тони. Преди почти две години 
когато се запознахме с Андрей, той ни показа ин-
тересни неща на които се е натъкнал в района над 
село Безе и по-точно над махала Топилата. Най-
сетне дойде и момента да отидем и да ги разгле-
даме по- обстойно. Оставихме колата в края на 
асфалта и от там поехме пеш. Първоначално по 
черния път, а после и през ливадите. Посоката 
беше към скалните венци разположени в ляво-се-
верно от голямото срутване и масива на „Стола“. 
Очертаваше се яка жега и докато пристигнем на 



46

мястото бая се поизпотихме. Целта беше да про-
верим една дупчица, която Андрей беше набеля-
зал и се оказваше, че няма карта. Облякохме се и 
се напъхахме на хлад. Още от началото трябваше 
да се легне на хълбок и да се пропълзи. Стените 
бяха мокри, от вътрешността се усещаше и слабо 
въздушно течение. Попаднахме на уширение и 
вече можеше да се разгледа добре. Пещеричката 
се развиваше по добре оформена пукнатина. По 
стените не липсваха натеци, а по тавана имаше 
дребни сталактити. В една част имаше и зацепе-
ни камъни. От това място следваше ново стесне-
ние, което пропълзях и стигнах до непреодолимо 
стеснение запълнено от образувания. Какво има-
ше зад тях само един господ знае но подухва от 
там. Позавъртяхме се поснимахме и картирахме 
дупчето което няма да излезе повече от 11 метра. 
Дали нарочно е пропуснато навремето или не му 
е обърнато внимание не знам Продължихме по 
венеца и трябваше да видим още една дупка, но 
се оказа, че без въженце за да се осигурим и да 
траверсираме до него няма да стане и го отложи-
хме за друг път. По едно прекъсване на венеца се 
изкачихме на хълма и излязохме на заравнение-
то на масива „Стола“. Там разгледахме посред-
ством бинокъл още няколко интересни отвора. 
Със сигурност другия път като идваме ще носим 
въже и джаджи. От там се изкачихме във висо-

ката част и поехме към вр. Крета. Разгледахме 
обстойно едни скални ребра и Андрей ни заве-
де до още една малка пещеричка. Интересна и 
доста крива се оказа тя. Разкрива се на скално 
ребро. Има вход през който пълзешком се вли-
за и малки „окна“ на свода. Траверсира се над 
плитко кладенче и се достига до уширение къ-
дето пещерата задънва. На дъното на кладенче-
то има тясна цепка за разчистване и нахвърляни 
стъклени бутилки вероятно от местните овчари. 
Като я премерих излизаше съвсем пършива със 
зор 10 метра. Таман се двоумихме дали да се за-
нимаваме с нея когато тъмни облаци надвиснаха 
и решихме да си спестим мокренето от евентуа-
лен дъжд. Спуснахме се по долината западно от 
Препастница. Андрей отиде да и снеме коорди-
натите. Позапръска малко но ни се размина. Язък 
за дупчето, бог знае кога ще се качим пак горе. 
Въобще района е интересен и съм сигурен, че 
колкото е тарашен толкова и не е и винаги може 
да изскочи нещо. Поразходихме се и в ниското. 
Северозападно от Бабина речка попаднахме на 
интересно губилище. Доста измито и с малко ра-
бота ще се влезне може би. Усеща се и въздушно 
течение. В близост има и интересен обект за раз-
копаване. Това обаче ще стане през есента когато 
слънцето така 
силно не пече и няма толкова коприва и мухи. 

Разкопаване на нова пещера.
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нЕдЕЛно върТоПясванЕ ИЗ Понор 
ПЛанИна:
10-ти юли. 
Отново в неделен ден заедно с Ники Орлов и 
Нада посетихме отново района на Понор пла-
нина в близост до селата Зимевица и Брезе. От 
предни ходения с Андрей Христов имаше вече 
няколко набелязани обекта. След като се „разсъ-
хна“ картировката на пещерата, която бяхме на-
белязали (липса на хора и Ники имаше проблем 
с ръката, за там трябват поне два екипа иначе 
щяхме да се измъчим) решихме да се насочим 
именно към тях. Първия не беше далеч от пътя. 
Тревите бяха избуяли и вече яко напичаше. Това 
не ни уплаши и се насочихме към някогашното 
губилище. Преоблякохме се над въртопите и въ-
оръжени с пособия за копане и щеки с които да 
разбутаме копривата се намъкнахме във въртопа. 
Изскубахме треволяка и копривата и показах на 
Ники полуотворената пещера-губилище. Работа-
та потръгна и изкарахме чрез дърпане няколко 
наистина големи „павета“, поразчистихме и дос-
та дребни камъчета и пръст. От входа се дола-
вяше силно и много студено въздушно течение. 
Сложихме и една бутилка с вода, която за около 
половин час стана направо ледена. Таман вече 
виждахме, че след още малко разчистване ще се 
влезе, когато при едно финално разкарване на ка-
манаци направихме класическия номер с „мал-
кото камъче“. Ники бутна едно малко павенце 
за да разчисти фронт и огромния камък обосо-
бяващ свода на дупчето, тежащ няколко тона из-
скърца и слезе 20 сантиметра надолу. Добре, че 
не бяхме се намъкнали преди да проверим това 
нещо. Стояхме пред огромната дилема, да вле-
зем на риск под канарата или да измислим друг 
начин за заобикалянето му. Скалата беше с раз-
мери; дължина над два метра, ширина около 0. 
80 м и дебелина в основата над метър. Възмож-
ностите доста бързо се изчерпваха. Да го катур-
нем и да влезем зад него ни трябваше дълг лост. 
С нашия не ставаше. Пробвахме няколко начина 
да го преместим и все неуспешни, когато Ники 
се сети, че има крик за кола, който ще свърши 
работа. Така и стана с малко повече напъване и 
павето легна безопасно, но така вече входа на пе-
щерата не беше преодолим. По-добре безопасно 
и бавно отколкото бързо и рисковано. Извадихме 

още няколко камъка с различен калибър и попад-
нахме на два гиганта зад които се влизаше спо-
койно. Да, но техническите ни средства за тях се 
изчерпваха. Решихме да оставим обекта за след-
ващото идване, когато ще сме готови за подобен 
род изненади. Най-вероятно ще подходим към 
по-„инженерни методи“ за преместване на голе-
ми камъни. Хвърления камък във вътрешността 
на обекта се търкаля доста по сипей, студеното 
въздушно течение показва, че вероятно след из-
ветрялата и нацепена входна част (дай боже да я 
преодолеем) ще се попадне на пещера, а една пе-
щера на такова място ще е вероятно и големичка. 
Дано не ни мине котка път, но вече имаме и готов 
план за действие. Ще трябват и повечко хора. По 
това време вече беше пладне, слънцето напича-
ше непоносимо, а навред летяха множество от-
вратително хапещи мушици. Прибрахме се при 
колата където се отдадохме на заслужена почив-
ка и кратък обяд. След това отидохме и на другия 
обект. Там решихме да не работим в действащо-
то и доста позадръстено губилище, въпреки, че 
изглежда не толкова зле за разчистване. В съсед-
ство, по-малко от един хвърлей камък има затла-
чен с камъни вход на пещера. Местните десетки 
години явно бяха изхвърляли камъните от разпо-
ложените в близост ниви в този въртоп и въпре-
ки това не го бяха задръстили до горе. За около 
30 минутки разчистихме дребните каманаци и 
издърпахме 4 голями плочи. И тук беше същата 
работа доста изветрено и нацепено. В дясно се 
появи пролука с тясна и низходяща галерийка. 
Извадихме още няколко плочи и мястото стана 
доста примамливо. За разлика от предното, ко-
ето беше супер влажно и студено това беше по-
статично и сухо, като дърпаше въздух навътре. 
Забелязахме, че ще ни бъде доста по лесно ако 
махнем едно огромно паве и по този начин да 
минем зад теснотията която беше поне 2 метра 
навътре. Хвърлих камък и той изтупа на широ-
ко (забелязва се напречна галерия) изтъркаля се 
кратка пауза и тупна на пръст или глина. Явно 
имаше широчина. Започнахме да борим камъка, 
но този не се предаде с крика а и вече беше почти 
залез слънце. Бая се бяхме наиграли и вече беше 
време да си ходим. Този обект е по- трудоемък и 
ще го пишем резервен, като при по-голямо мало-
водие ще пробваме да влезнем през губилището 
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също. Поехме към колата и от там се спуснахме 
към махала Топилата и през Брезе към София. 
Горе на 1200 метра надморска височина се яд-
ваше, но долу беше истински мор. В 22 часа в 
София беше още непоносима жега. Лято е, ще 
е хубаво съвсем скоро да се скрием от жегата в 
студената и вероятно голяма дупка, която подка-
рахме през днешния ден. 

оКоЛо „ПЕТроХан“
23-ти юли. 
В петъка се разбрахме с Андрей пак да се пораз-
ходим из Понор планина. Предишната седмица 
той беше предприел обход в района на Магареш-
ниците и се беше натъкнал на интересни неща. В 
съботния ден; аз, Андрей и Бойка се запътихме 
за гореспоменатия район. Някъде по обяд бяхме 
в района на Петрохан и поехме по „Историче-
ския път“ посока Бракьовци. Там се позавъртя-
хме час два и снехме координатите на редица 
въртопи и други карстови образувания. Това е 
продължение на сборника с информация който 
правим от доста време. Голяма част от въртопите 
са с големи размери и в тях постъпват единстве-
но склонови и поройни води. Не се забелязват 
вторични пропадания, а в част от тях има скал-
ни стъпала. Пообходихме района за загрявка и 
се отправихме към югоизточния склон на връх 

Чурилек, където има интересен въртоп с каме-
нисто дъно. В периферията му, точно в основата 
на едно скално стъпало се натъкнахме и на нов 
обект. Той не вдъхваше кой знае каква перспек-
тива, но след разчистване на наслагите в осно-
вата вероятно ще се влезне в нова пещера или 
пещерка. Индикация за перспективност нямаше, 
но тъмнее навътре и не се знае. Върнахме се при 
колата и от там се отправихме към района на 
„Долния Магарешник“-долината на Воденична 
бара. Горната част на барата и водата, която не е 
хваната от деривацията тече в неокарсяващи се 
скали-пясъчници. Точно на контакта с варовици-
те се появява на десния и географски бряг скален 
венец, който разгледахме, но се оказа „ялов“. На-
мерихме и „пещерняшки трап“. Явно някой си 
беше харресал местенцето но се беше отказал да 
копае по-продължително. Малко по-надолу има 
и интересен район с няколко обекта за разчист-
ване. Изглежда перспективно. Вероятно са „пра 
губилища“ в близост има и въртоп с каменисто 
дъно за разчистване. Слезнахме в района на гу-
билището. Там също има въртопи –не предста-
вляващи за сега интерес. Оказа се, че в района на 
губилището има множество пропадания и про-
луки между почвата и камъните. От някои се до-
лавя и въздушно течение. При самото губилище 
беше регистрирано, че за времето между двете 

Ники “Професора” - разкопаване на нова пещера.
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посещения (7 дни) има ново вторично хлътване 
дълбоко над метър. До самото губилище е трудно 
да се припари защото основата под речното лег-
ло почти я няма и тоягата на Андрей потъва над 
метър. Чува се и приглушения шум на водопад. 
Мястото трябва да се огледа доста по-обстойно. 
Да се внимава и да не се стъпва неусигурен в 
района на губилището. Има огромна опасност от 
затъване в наноса, който е тип плаващи пясъци. 
В района на губилището няма обхват на телефо-
ните и радиостанциите и трябва да се действа 
предпазливо! ! ! За повече мотане и разглеждане 
на района на Орлова и Перачка бара не ни ос-
тана време поради факта, че времето съвсем се 
развали. Едвам стигнали до колата и заваля. Така 
беше и до София. Като е тръгнало по-вода дано 
скоро влезнем в системата на водите оттичащи 
се към Искрецкия извор и формиращи може би 
една от най-големите пещени системи в страна-
та, в която все още не е проникнато. 

нова ПЕщЕра на Понор
ПЛанИна:
24-ти юли. 
Усилията ни вложени във „въртопясване“ и те-
ренни обходи най-сетне се увенчаха с успех. В 
неделния ден към Понор планина се запътихме 
Аз, Яни, Юли Глушков (Змията) и Ники Орлов. 
Компания ни правеха Виктория и дъщеричката 
на Юли- Калина. Попътно минахме през Церово 
и от Киро взехме малко стоманени планки и ка-
рабинери. И така без да губим време Яни парки-
ра джипа си на ръба на въртопа-старо губилище. 
Както бях описал в един предишен материал там 
ни затрудняваше едно грамадно паве, което тога-
ва хлътна и прегради входа на бъдещата пещера. 
Яни обаче му беше приготвил изненада. Обвър-
захме скалния блок с веригата на една лебетка, 
закачихме го за лебедката на джипа и само след 
минути то беше изтеглено на безопасно разстоя-
ние от входа. Метода се оказа много ефективен и 
по този начин без излишни усилия разчистихме 
всички големи камъни от входа. Последва друж-
на работа и разчистихме целия образуван сипей. 
Яни и Ники влезнаха навътре и се натъкнаха на 
блокаж, който Юли преодоля и изчезна навътре. 
След малко излезе и сподели, че се влиза в пеще-
ричка и се достига до тесен меандър задръстен 

(ponors). Main drains for the area are 
represented by the small number of karst 
springs along the edge of the limestone. 
Water drained from the Iskar River as a 
whole. Looking at the features can be ar-
gued that there is potential to discover 
some of the long and deep cave systems 
in the country. 

For many years the area was attractive 
to many researchers and clubs. There 
have been dozens of expeditions have 
explored many caves, but still holds its 
secret mountain and is generous to re-
searchers in. The main researchers in 
this part of Stara Planina are cavers 
from SPC „Academic“ Sofia SC „Edel-
weiss“ Sofia. Already in 1915 published 
a monograph of Zheko Radev karst in 
the Western Balkan. Scientific reports 
and articles on the area over the years 
also written Panayot Neikovska Maria 
Zlatkova, Vladimir Popov, Alexei Bend-
erev and others. 

Over the years I wandered Ponora the 
author together with Andrey Hristov cav-
er from SC „Edelweiss“ Sofia made sev-
eral recognizing trips in order to study 
and search for new caves and chasms in 
the Ponor Mt. 

По билата на Понор планина.
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с наслаги. Продължихме с работата и се реду-
вахме. Блокажа беше премахнат и се навлезе в 
добре оформена тясна галерийка с глинест под. 
Извадихме множество камъни и изкарахме дос-
та пръст и глина, която се копаеше много лесно. 
Ники влезна на забоя в меандъра и за около два 
часа го разчисти за влизане. Пещерата се разви-
ваше на запад и вероятно вече сме под съседния 
въртоп. Меандъра представлява тясна диаклаза 
дълбока около 4 метра и още толкова дълга. Яни 
премахна част от трудните завои. На горно ниво 
има и малка заличка. Напред се вижда още тол-
кова и бие на обем. За да се мине обаче, ще тряб-
ва допълнително разчистване на дъното на меан-
дъра от където ще се мине най-безпрепятствено. 
За сега дължината на проходената част е около 
20 метра, като от вътре се долавя студено и силно 
въздушно течение. Някъде към 19 часа след цял 
ден разчистване се измъкнахме от пещерата и 
прибрахме багажа имайки в предвид задаващия 
се дъжд. Решихме да направим и един интере-
сен обход из района. Минахме покрай още един 
интересен обект за работа, който в най-скоро 
време ще започнем, след което отпрашихме към 
губилищата. През планината се прехвърлихме 
в Дупнивръшкия дял да видим има ли промяна 
на обекта който работим-Хайдушкото кладенче. 
Скоро ще дойде време и за него. През Милано-
во се спуснахме в дефилето. Минахме и през 
Церов, където пихме по бира с пещерняците от 
„Под Ръба“. Някъде малко след полунощ точно 
преди очертаващата се силна буря да връхлети 

над София си бяхме вече по домовете. Може да 
се очакват в скоро време интересни открития в 
този район, който е кажи речи на час-час и малко 
от София и не е нужно да бъхтиш хиляди кило-
метри из чужди държави за да откриваш големи 
пещери. 

Разбира се в един по-късен етап теренните обхо-
ди продължиха и основни действащи лица в тази 
дейност, бяха Андрей и Яни. През есента фо-
куса на клубните дела бяха изместени в посока 
Пиринската експедиция, Крачимирското врело, 
проекта ни за Магурата и практиките с новия ни 
курс. Така и не можахме да продължим работата 
в пещерата при Бабина река и в губилището на 
Враня река. Яни с Мими, Васко и Ефи се натък-
наха на многообещаващ отвор от който излиза 
силно въздушно течение. Там също ще трябва да 
се вкарат усилия за да се влезне, но има индика-
ция за пещера. Отделно местни хора ни разказа-
ха в разговори за пещера с голям отвес някъде в 
района северозападно над долината и губилище-
то на Студена река. Така и остана некартирана 
пещерата показана ни от Ники Орлов в същия 
район. Хубаво е да се проведат и вони индика-
торни опити с цел проследяване на водите. Има 
страшно много още да се прави и както казва 
Яни Макулев, ако имаме късмета да попаднем 
в голямата пещера, цялото пещерно движение в 
страната ще бъде ангажирано в изследването и и 
то за дълаг период от време. 

Често използвания “луноход” на клуба!
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ПроучванЕ на
ПървИяТ сИфон
в ПЕщЕраТа
„КрачИмИрсКо
врЕЛо“
(сТаКЕвсКоТо
врЕЛо)

Иван Алексиев
Експедицията на ПК „Хеликтит“ - София в пещерата 
„Крачимирско врело“ беше проведена от 22. 09 до 25. 09 
2011 г. като гмурканията се осъществиха в три последо-
вателни дни. 
 Първи ден - проведе се едно разузнавателно влизане. 
С помощта на малка 3- литрова бутилка се потопих два 
пъти при нулева видимост да търся вход на сифон, още 
не знаехме дали има такъв. И двата пъти по дясната стена 
достигах до големи обеми под петте метра но при нулева-
та видимост и с тази бутилка реших да не рискувам
Втори ден – първо гмуркане - още от лодката видяхме 
вход на галерия с формата на арка в дълбочина по дясната 
страна на езерото. Оборудвах се в началото на езерото и 
се гмурнах. Горният ръб на входа се намира на дълбочина 
5. 60 метра входната галерия е съвсем къса около 3 метра 
и с широчина 2. 50 – 3 метра. 

След преминаването и се попада в голямо подводно езеро 
с постепенно затъващо в запад-югозападна посока дъно. 
Подържах ниво на около 2-3 м над дъното от двете страни 
при тази видимост (около 10 м) не се виждаха стени, над 
мен нямаше таван. Средната дълбочина на която плувах 
е 8 метра. След преминаване на около 40 - 45 м в тази 
посока стана ясно, че езерото е наистина голямо и е без-
смислено да продължавам сам и с въже без междинни за-
крепвания. 
- Втори ден – второ гмуркане – въпреки , че водата се беше 
поразмътила реших да се гмурна още един път, този път 
тръгнах сравнително близо до лявата стена на приблизи-
телно същата дълбочина (7-8 м). Все още имаше види-

Exploration of the first sump 
of „Krachimirsko Vrelo Cave“ 
(Stekevsko Vrelo) 
Ivan Alexiev 
Abstract

Expedition SC „Helicit“ - So-
fia in the „Krachimirsko Vrelo 
Cave“ was held from 22 to 25 
September 2011. During the ex-
pedition the author made 3 dives 

Иван Алексиев - Морския, в сифона
на Крачимирско врело. © фото Н. Орлов
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мост до към два метра, на дъното видях потънала голяма 
лопата с което ме навежда на мисълта че съм плувал през 
второто езеро. След около 25 – 30 м по права линия реших 
да се връщам тъй като езерото продължаваше. 
- Трети ден - Предполагахме , че изходът от сифона е мно-
го по близо от колкото разстоянията които бях изминал 
предишният ден така, че на третият ден решихме да тър-
сим конкретно изхода от сифона. Група от двама човека 
се качиха през сухите части и в предварително уговорен 
час осветиха водата под отвеса. Аз се гмурнах в познатото 
ни езеро и при видимост около метър и заплувах плътно в 
ъгъла на лявата стена и тавана. На седем метра се вижда-
ше слой мътилка с нулева видимост създаваща илюзия за 
фалшиво дъно. След около 6-7 м забелязах светлината на 
поддържащата група но до повърхността не можеше да се 
достигне веднага. Пътят отдясно се оказа затворен от па-
дащи от тавана остри скални ребра, а тавана беше с дъл-
боки еврозионни котли в два от които влязох при опити да 
достигна повърхността. Правилният път се оказа плътно 
по левият ъгъл на стената и тавана още около 7-8 м което 
дава възможност да се излезе до лявата стена на езерото 
на около 8-10 м след отвеса където слиза поддържащата 
група. Предполагам , че са възможни и други пътища на 
по голяма дълбочина под скалните ребра но няма смисъл. 
Връщането по водещото въже ме отдалечи от стената ви-
димостта беше практически нулева при всички положе-
ния пътят ми се стори още по кратък, практически под 
две минути. 
 С това гмуркане първоначалната цел беше постигната. 
Всички гмуркания бяха осъществени само и благодарение 
на съвместната работа на целият екип на експедицията. 
Описание и изводи:

- Първият сифон в пещерата се намира на около 250 м 
от входа на пещерата точно под началото на сухите час-
ти. Входът представлява голяма арка на дясната стена на 
пещерното езеро като горният и ръб е на дълбочина 5. 40 
– 5. 60 м. При нивото на водата в момента на гмуркането 
дълбочината на езерото от което се влиза в сифона е око-
ло 7 до 8 м. В дълбочина езерото се стеснява (класическа 
диаклаза) което затруднява внимателното гмуркане и съз-
дава предпоставки за размътване. 

- Подход към сифона – екипирането на водолаза се из-
вършва в началото на езерото където при ниски води има 
каменна плоча удобна за комплектуване на екипировката. 
Срещу входа на сифона има глинеста площадка начало 

in the sumps of the cave. 

First day - Using a small 3 - lit-
er bottles slipped twice in zero 
visibility to seek entrance to 
the siphon. Both times the wall 
right up to large volumes under 
five meters but with zero visibil-
ity and with this bottle I decided 
not to risk

Second day – First dive. The 
upper edge of the entrance is 
located at a depth of 5. 60 m 
front gallery is very short about 
3 meters and a width of 2. 50 - 
3 m. After passing and falls in 
large underwater lake gradual-
ly sinking in the west-southwest 
bottom. Maintained level of 
about 2-3 m above the bottom 
on both sides in this view (10 
m) did not see walls, no ceiling 
above me. The average depth 
at which swimming is 8 meters. 
After running about 40-45 me-
ters in this direction was clear 
that the lake is really great and 
it is pointless to go alone and 
with no intermediate rope an-
chorages. 

- Second day - second dive - al-
though the water was muddled 
Iv. Alexiev dive once more, this 
time he went relatively close to 
the left wall at approximately 
the same depth (7-8 m). There 
was still visible up to two me-
ters, sank to the bottom he saw 
a big shovel, which brings me 
that I swam in the second lake. 
After about 25-30 m along the 
line. I decided to go back be-
cause the lake continued. 



53

на сухите части където може да се настани под-
държащата група. Преди третото гмуркане заби-
хме „Спит» с планка малко над нивото на вода-
та срещу сифона за закачане на водещото въже. 
При качване на площадката поддържащата група 
трябва да внимава при качване на площадката за-
щото водата се размътва много лесно. 

- Сифонът е много широк и преминаващ в го-
лямо подземно езеро позволява бързо плуване, 
преминаването му е за около 2-3 минути. Не би 
трябвало да представлява трудност за подготвен 
водолаз. 

- Възможно е но не задължително първият водо-
лаз да има чудесна видимост. Практически след 
първия видимостта е нулева. 

- Задължително трябва да има здраво водещо 
въже, на няколко места в пещерата както и в си-
фона видях остри първични образувания и мно-
го остри фасетки на които с лекота може да се 
пререже 2мм. водещо въже от водолазна макара. 

- Подводното езеро е голямо и е интересно да 
бъде изследвано и картирано, възможно е да има 
и други изходи към галерии с въздух. След раз-
мътване и при липса на водещо въже много труд-
но би могло до се попадне на изхода от езерото. 
Вариант е да се държи лявата стена на дълбочи-
на 6. 5 – 7 м в никакъв случай не по тавана но 
дано не се налага на никой. 
- Най-вероятно при гмурканията на втория ден 
практически е било преминато следващото езеро 
и съответно следващия сифон. Вътрешното езе-
ро е просто междинно разкъсване. 
- Във вътрешното езеро също няма сухо или пли-
тко място за оборудване, бреговете са отвесни. 
Абсолютно безсмислено е да се прехвърля водо-
лазната екипировка през отвеса. 
Условията при които се проведоха гмурканията 
бяха следствие от много сухо и топло лято и на-
чало на есента:
1. Много ниско ниво на водата
2. Много слабо течение 
3. Средна температура на водата 11° минимална 
10°. 
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4. Видимост – силно променлива:

- първи ден практически нулева под 10 см. (пре-
дишният ден беше валял дъжд)
- втори ден първо гмуркане около 10 м. кристал-
на вода входът на сифона се виждаше ясно от 
лодката

- втори ден второ гмуркане 1 до 2 метра вода-
та остана размътена от предишното гмуркане и 
допирът на лодката до стените. Течението чисти 
водата но беше много слабо. 

- трети ден – видимост под 1 метър явно водата 
не се беше изчистила от размътилите я предиш-
ния ден хора преминали отвеса. Наблюдаваше 
се интересно разслояване, до около седем метра 
видимост 1-2 м на седем метра рязко отсечен 
плътен слой мътилка без никаква видимост (ако 
предишният ден не бях плувал там щях да поми-
сля, че е дъното). 
При по високи води и скорошни дъждове усло-
вията ще бъдат различни и маже да е затруднено 
или невъзможно преминаването на входния полу 
сифон с лодки. 

Иван Алексиев - Морския, Христо Христов - Мамута и Яни Макулев на входа на Крачимирско врело. © фото Е. Христова
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По ПЕщЕрИТЕ
на свЕТаТа
Гора аТонсКа

Алексей Жалов
Не знам откъде да започна! Аха! Началото на това при-
ключение беше сложено, когато преди години попаднах 
на книгата на акад. Йордан Иванов „Българските старини 
в Македония“. А там на поместената от автора „Гранич-
на грамота на монастирите на Ивана Селински и на Пав-
ла Иванички от 1049 г. „ Когато се зачетох, разбрах, че 
действието се развива на Света гора (полуостров Атон, 
Гърция) и че документа решава спор между двете атон-
ските манастирчета. Какво общо с пещернячеството има 
в това писание, че ни занимаваш с него. Ами нищо пове-
че освен, че него се споменава за наличието на пещери. 
Порових се из наличната ми литература за да разбера че 
някой от пещерите на Атон монаси и духовници са търсе-
ли в самота просветление и единение с бога. Такива бяха 
пещерата на Теоктист (игумен на манастира Есфигмен) 
в североизточната част на Света гора и пещерата на св. 
Преподобни Антоний Печерски, „който я изкопал само-
ръчно“ в района на същия манастир; пещерата на Св. Ата-
насий в близост до скита „Богоявление Господне“ близо 
до Лаврата на Св. Атанасий; пещерата на Св. Петър Атон-
ски, западно от Лаврата на Св. Атанасий; пещерата на св. 
Нил Мироточиви и пещерата на преподобния Нифонт – 
всички в южната част на полуострова. 
Разбрах, че на Атон са известни няколко пещери, а по-
късно че там има доста варовици и мрамори което дава 
надежда за наличието на много повече. По-важен обаче 
беше резултата от проверката ми дали някой въобще е 
предприемал спелеоложко проучване на Атон. Той беше 
отрицателен! Ето сега вече имах достатъчно мотиви за да 
направя следващата крачка – организиране на проучвания 
на пещерите на Света гора. 
Най-напред изпратих разузнавач – моят приятел и кум 
Ламброс. Той пообиколи около манастира Пантократор, 
но така и не изследва пещери. Важното беше, че създа-
де контакти с тамошните монаси, което в последствие се 
оказа добре дошло. Покрай Ламбро, с идеята за проуч-
ване на атонските пещери се „зариби“ и Ваньо Гьорев, 
който започна да ме ръчка с думите: „Хайде бе пич, дай да 
организираме нещо“. Тогава ми хрумна да съставя проект 

In the cave of the Holly Moun-
tain – Athos, Greece 
Alexey Zhalov 
Abstract

The first stage of the internation-
al project „Study of the caves of 
Mount Athos (Mount Athos) - 
Greece. „ ended. The same was 
initiated by the Bulgarian side 
and held under the patronage 
and with financial and material 
support of the European Feder-
ation of Speleology. The project 
team is composed Zhalov A. - 
Head, A. Stoev, V. Gyorev (Bul-
garia), L. Makrostergios, J. La-
zaridis, T. Komaditis (Greece), 
I. Agapov, S. Kaminski (Russia), 
D. Tomic (Serbia), T. Tuluchan 
(Romania), but for different rea-

Атон, Голямата пещера край пристанището © фото А. Жалов



56

и организирам международен екип, който да го 
осъществи. Реших да поканя пещерняци от на-
ционалностите, които подържат манастири или 
скитове на Атон и да кандидатстваме с проекта 
за финансиране от Европейската федерация по 
спелеология. Така и стана. В крайна сметка, ос-
вен Ламбро, Ваньо и Алексей Стоев, успях да 
обвъжа с идеята, още гръцкия геолог Георгиос 
Лазаридис, Илия Агапов и Сергей Камински от 
Русия, сърбина Данило Томич и румънският ми 
приятел Тиберио Тулучан (Тиби). Финансиране 
от европейската федерация спечелихме – въже-
та, екипировки, челник и 470 Евро, които почти 
изцяло покриха разноските ни на територията на 
Гърция. 
Не ми се иска да ви занимавам с тегубите по 
уреждането на формалностите по пребиваването 
ни в Атон. Само ще кажа, че за да се влезе в мо-
нашеската република е необходима виза, която 
не се издава току тъй. Ние искахме да получим 
официално разрешение от атонската власт за из-
пълнение на нашата мисия която в крайна сметка 
бе формулирана така:“ Проучване на пещерите 
на Света Гора като неразделна част от природ-
ното, културното и историческо богатство на по-
луостров Атон – Гърция“. Въпреки направените, 
основно от Ламброс, усилия исканото разреше-
ние така и не получихме. За това, макар и след 

още малко митарства, тръгнахме към Света гора, 
без Ал. Стоев, като поклонници. 
На 15 юли в 7 сутринта отборът от „юнаци“ се 
събрахме в Уранополис. Взехме визи без всякак-
ви проблеми, пихме по кафе след което се качи-
хме на ферибота. Щом пристанахме на кея на 
манастира «Георги Зограф», експедиционният 
ни план влезе в изпълнение. Ваньо и аз поехме 
към манастира, а останалите продължиха с фе-
робота към Дафни. От там те щяха де вземат ав-
тобус до атонската столица Кариес, после ще се 
придвижат с такси до Пантократор край който да 
търсят и проучват пещери. 
Навън здраво напича, метнахме раниците и щем 
не щем поехме по прашният път към Зограф. 
Слънцето здраво препичаше и не беше по-мал-
ко от 30oC. Жегата почна да мори та взехме да 
спираме под сянката на някое крайпътно дърво 
за де си вземем дъха. Междувременно хвърлях-
ме по едно око на дерето вляво от пътя в чиито 
склон се виждаха варовикови откоси. Видяхме 
някакви отвори, но оставихме проверката им за 
по-нататък, защото си мислихме че ще можем да 
постоим в Зограф няколко дни. 
Не без помощта на едно превозно средство, бла-
гополучно достигнахме до българската светиня. 
Приеха ни с ритуала, с който посрещат всички 
гости на обителта – чашка турско кафе, един „на-

Екипът: В. Гьорев, И. Агопов, С. Камински и А. Жалов © фото А. Жалов
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пръстник“ с ракия, локум и чаша вода. После ни настани-
ха в една от стаите за гости и докато траеше това дойде 
време за обяд. Манастирската трапезария събра всички – 
монаси и гости. След традиционната молитва преди хра-
на похапнахме, постно разбира се. Докато траеше обяда, 
един от монасите четеше на глас някакво библейска исто-
рия – обяд който се практикува по време на хранене във 
всички атонски манастири. Щом хапнахме, бяхме готови 
да подремнем за да компенсираме безсънната нощ прека-
рана в пътуване. 
Спахме бързо. Още по-бързо се стъкмихме и поехме към 
най-близкият до манастира обект – пещерата на препо-
добния Св. Козма Зографски. (за него можете да научите 
повече тук). Както е известно, той е бил родом от Търново 
и желаейки да стане монах избягал на Атон и станал по-
слушник в Зографския манастир. Част от живота си Коз-
ма прекарал уединен в пещерата. Навън е страшна задуха. 
Достигнахме до пещерата плувнали в пот - състояние ко-
ето щеше да ни преследва до самия край на експедицията. 
Изкачихме се по каменната стълба покрай скалата и ето 
че бяхме на входа. Потни – не потни, заехме се с карти-
рането. До тогава не се бях сблъсквал с картировката на 
подобен обект. За разлика от напълно естествените пеще-
ри тук бяха направени подобрения, които правеха живее-
нето по комфортно. Малък зид, дървена оградка, вграден 
в скалата долап и ниша за поставяне на икона. В дъното 
на преддверието в което бяхме попаднали имаше малка 
врата, която въвеждаше във второто, по-тъмно отделение 
на пещерата и вторият й недостъпен отвън вход. Не на-
празно носехме лазерна рулетка, дървен метър и компас 
та свършихме работата с най-голяма прецизност и довол-
ни поехме обратния път. Пристигнахме в манастира ко-
гато вечерята бе приключила и щем не щем се легнахме 
гладни. Посрещнахме новият ден с надеждата, че ще по-
лучим очакваното разрешение да останем в манастира 3-4 
дни. Уви. Предварително даденото съгласие, въз основа 
на изпратените писма и програма увиснаха във въздуха. 
Игуменът и икономът отсъстваха, а наличните монаси не 
бяха в течение на преписката. Разрешиха ни , и то с голям 
зор, да преспим още една нощ и толкова. Ами сега накъ-
де? Решихме да направим теренен обход в околността и 
да потърсим пещерата на Св. Пимен Софийски за която 
ни обади нашият отколешен приятел Йонко. Тук следва 
да отворим една скоба. Йонко бе пещерняк от габровския 
клуб „Орловец“, с когото се запознах и имах удоволст-
вието да работя заедно по време на първата национална 
експедиция „Твърдица“ през 2000 – та година. После клу-
бът в Габрово полека-лека се разсипа и следите на Йонко 

sons from participating in the 
expedition gave A. Stoev and T. 
Komatidis. The group works on 
an area of 15 - th to July 22 th. 
In this period were surveyed the 
areas of the monasteries Zograf, 
Kostamonit, Diohar, Xenophon, 
and Pantocrator and skits „ Ka-
frsokalivion, „ Little St. Anna, 
St. Anna and New Skiti. The 
distances between these holy 
places were mostly overcome 
with walking tours lasting from 
1 to 6 hours, the movement by 
sea is carried by ferries and in-
side the Monk republic with bus 
and taxi. One of the main dif-
ficulties in fieldwork were 35o 
C temperatures combined with 
high humidity. 

During the event were identi-
fied and mapped (according to 
preliminary data, information 
obtained on site and as a result 
of the search) about 41 under-
ground sites. They can be di-
vided into three main categories 
- caves associated with the lives 
of Saints (and St. Kozma St. 
Pimen Zografski; St. Maksim; St. 
Gerasim), caves cells, usual and 
sea caves and artificial caves 
(catchments and reservoirs ). 
Along with it was collected 
many oral and photo informa-
tion to other cave objects, which 
will be the subject of future stud-
ies. Preliminary data show that 
the team were surveyed 36 sites 
with a total length of 151 me-
ters. Among them is the longest 
sea cave near the great harbor 
of the monastery Kostamonit 
(56. 40 meters). 
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се изгубиха докато някой не ми каза, че бил ста-
нал послушник в Зограф. Тръгнахме най-напред 
по едно суходолие, после свърнахме към друго 
присъединяващо се към него. Храсти, камънак, 
тук –там някой пълна с жаби локва, задуха. Щом 
се озовахме под пещерата на Св. Козма щурму-
вахме обраслият с храсталаци и бодливи лиани 
склон търсейки път към основата на скалният 
откос над нея. Не без усилие преодоляхме руи-
ните на немалко поселение и тръгнахме покрай 
венеца. Съдбата веднага ни възнагради. Вляво от 
нас, скрита зад конуса от землено-скална маса, 
се разкри не дълбока ниша с явни следи от об-
лагородяване. Сводът й беше покрит със бело-
сана отгоре глинена замазка, едната страна беше 
иззидана, имаше добре оформена в скалата пло-
щадка и следи от огнище, а по пода се въргаляха 
останките от груби дървени долапи. Повдигнах 
едно парче дърво и що да видя – под него лежеше 
керамичен фрагмент с прекрасна орнаментация. 
Дали това не е беше „пещерата“ на Св. Пимен, за 
която се говореше? Не знам, но ние най-търпели-
во заснехме всичко и картата й е налице. 
Легнахме си рано, защото програмата за следва-
щият ден беше тежка и сложна. 
 Щом закусихме, Йонко ни поведе към скита 
12-те апостоли, край който беше открил една пе-
щера. До скита беше лесно, но изкачването до 
пещерата си беше приключение съпътствано с 
катерене по сипей и здрав храстинг гарнирани с 

обилно потене. Дупката се оказа много интерес-
на. Не беше дълга, но вътре вляво от входа бяха 
иззидани две стаи с врати, прозорци и какво ли 
още не в тях, чиято картировка уби всичко детско 
в мен. Здраве да е! Вътре открихме и фрагменти 
от средновековна гледжосана в жълто керамика, 
който коректно фотографирахме. Само на ня-
колко метра от дупката видяхме отвора на друга 
такава, но нямахме нито физически възможност, 
нито време за да преборим с гъстака пред него. 
Очакваше ни преход до манастира Костамонит, 
а от него до Дохиар. Ходенето си го биваше, но 
това които ни взе здравето си беше слънцето. 
Добрахме се до заветната цел, с „торба пълна с 
пещери“ – попътно открихме 2 обекта, които за-
служаваха внимание. След като преспахме в До-
хиар, „изприпкахме“ до Ксенофонт за да вземем 
ферибота, който да ни откара обратно на приста-
нището на Костамонит, където бяхме открили и 
дупките. В края на краищата се оказа, че те са 4, 
но едната от тях бе пълна с боклук така че я ос-
тавихме за друг път? Тук картирахме и най-голя-
мата пещера за цялата експедиция - 3 –входната 
морска пещера, чиято дължина достигна почти 
57 метра. Когато приключихме с проучванията 
се упътихме към зографското пристанище, къде-
то бяхме след около час. Спахме спокойно, все 
пак до тук бяхме „ударили“ 6 пещери. 
На следващият ден отплавахме за Дафни, където 
ни очакваха останалите от отбора. Срещнахме 
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се. Гръцките приятели и Данило си тръгнаха към 
дома, а останалите – оставайки в приключение-
то отплавахме с ферибота към пристанището на 
скита Кавсокаливион в югоизточната част на по-
луострова. Щом доплавахме, пред нас се изправи 
стръмнината в чиято средна част бе и „центъра“ 
на скита. Баира в съзвучие със жаркото слънце 
ни „извади“ водата. Компенсирахме донякъде 
при приема в гостната с кафенце, студена вода 
и локум, но чашката ракия изкара още малко пот 
от телата ни. След кратък отдих „избръмчахме“ 
към пещерата на Св. Максим, която Иля и Сер-
гей картираха на свечеряване. 
 Още в следобедните часове се запознахме с лю-
безният грък, който си изкарваше прехраната 
като водач. Явно познаваше добре планината и 
започна да ни разказва за изобилието на пещери 
в местността Карауля. „Те ти булка Спасов ден“ 
си рекохме ние и без много да му мислим реши-
хме да настъпим натам още на следващия ден. 
Фериботът ни остави на пристанището. Май си 
взехме белята с решението да дойдем тук. Пъте-
ката нагоре се заусуква на серпантини по склона, 
раниците (особено на Тиби и руснаците) тегне-
ха, слънцето препичаше та до мор – с решение-
то да дойдем тук май си взехме белята. Пьтьом 
се натъкнахме на три пещерки и ги картирахме. 
Със залепнали устни стигнахме скита Данило и 
се натръшкахме на китната полянка в сянката на 
няколко дървета. Налокахме се вода от близката 

чешма и попълнихме почти изчерпаните запаси, 
„грабнахме си телата“ и поехме към скита „Мал-
ка света Ана“. От информацията, който Ламро 
беше събрал, знаехме , , че край него трябва да 
има някаква пещера. Пристигнахме там баш по 
обед. Наоколо няма жива душа. Групата се при-
слони край една безводна чешма, а моя милост 
грабна всички съдове за вода и тръгна да търси 
животворната течност. 
Някъде под нас чух гласове и преодолявайки ла-
биринта от стълбички и пътечки достигнах из-
точника им. Няколкото мастити монаха шумно 
разговаряха насядали около трапезата. Щом ме 
съзряха, един от тях дойде и ме попита на по-
средствен английски какво търся. Аз му викам, 
че търся вода, но и една пещера. За да бъде по-
точен му показах описанието на гръцки. След 
като го прочете, чернодрешецът ми каза че пъте-
ката към пещерата се била срутила и било много 
опасно да се ходи до нея. Повече не можах да 
изтръгна от него та ползата от срещата бе това, 
че напълних шишетата с прекрасна на вкус сту-
дена вода. 
Продължихме към скита Света Ана. Попътно 
картирахме интересна пещера параклис и някол-
кото отвора покрай нея. 
Оказа се, че под къщата за гости, където любезно 
ни приеха се намира пещерата на Св. Герасим. 
Като пещера – нищо работа. Просто една тектон-
ска пукнатина в скалите, които отгоре на всичко 

Атон, пещера параклис © фото А. Жалов
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Име на обекта Местоположение Дължина* Денивелация*
Пещера Пантократор Ман. 4. 00
Пещера Скит Св. Илия ~ 15. 00
Пещера (Извор на Божата майка) Скит Св. Илия 20. 40 +1. 0
Пещерата на Св. Maксим Скит Кафрсокаливион 6. 00
Пещера Скит Катунаки 4. 00
Пещера (килия) Скит Данило 6. 50 -2. 0
Пещера Скит Данило 3. 00
Пещера (водопровод) Скит Св. Ана 4. 20
Пещера – комплекс от 2 пещери - килии Неа Скити 5. 00, 3. 50
Пещера (килия) Неа Скити 4. 00
Ниша (килия) Неа Скити 2. 85
Ниша (килия) Пристанище Неа Скити 2. 30
Пещера (килия на Света Троица) Пристанище Ман. Св. Павел 7. 55 +0. 8
Пещера (килия) Пристанище Ман. Св. Павел 1. 50
Пещера (морска пещера) Пристанище Ман. Св. Павел 20. 00 ~ +4. 0
Комплекс от 2 пещери Ман. Св. Павел 21. 60, 5. 00 - 0. 85, +1. 5
Пещерата на Св. Павел  Ман. Св. Павел ~ 3. 00
Пещера комплекс от 2 морски пещери Пристан на Ман. Св. Павел 41. 40, 2. 36
Пещера (водопровод) Скит Дионисиус 14. 00
Пещера (килия) Скит Дионисиус 3. 80
Пещера (морска пещера) Пристанище Скит Дионисиус 2. 50
3 морски пещери Пристанище Скит Дионисиус 6. 60, 10. 00, 8. 00
Пещерата на Св. Григорий Скит Григорий 5. 7
Пещера (водопровод) Скит Григорий 11. 15 +1. 2
Пещера (водопровод) Скит Григорий 5. 50
Пещера (морска пещера) City Neo Roda ~ 7. 00
Пещера Св. Козма Зографски Ман. 20. 23
Пещера Св. Нум Зографски Ман. 2. 80
Пещера 12-те Апостоли Зографски Ман. 9. 60
Пещерата на Св. Герасим Скит Св. Анна 3. 90 -1. 20
Пещера Скит Св. Анна 5. 17 +2. 40
Пещера Пристанище. Костамонит 56. 40 -1. 20
Пещера Пристанище Костамонит 7. 40
Пещера Пристанище Костамонит 19. 48 +1. 80
Пещера Неа Скити 13. 00 +1. 40
Комплекс (пещера и 2 ниши) Неа Скити 7. 86, 1. 90, 3. 05
Подземен тунел Ман. ~20
Изкуствен кладенец Ман. Пантократор 15. 5
Група от 3 абразионни пещери Ман. Пантократор ~6. 5, ~5. 5, ~1. 5
Пещера Ман. Пантократор ~1
Пещера Георгий (килия ) Ман. Пантократор ~3
Пещера - извор Ман. Пантократор ~3

* в метри

356. 20 34. 85 (-17. 90; 
5. 60)
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не бяха карбонатни. Иначе доста интересен обект 
с още по-интересна история. По причини които 
обясних още в началото, картировката отне на 
Ваньо и мен около час. 
На следващият ден поехме към Неа Скити (Но-
вият скит). Този път имахме само спускане та 
останахме без колена. Тук 33-те градуса топли-
на в съчетание с много по-високата влажност 
(скита се намира почти на морското ниво) създа-
ваха усещането че сме в сауна. След нелесното 
намиране на „шефа“ на скита и драматичните 
преговори с него, в които чрез мобилна връзка 
се включи Ламбро, успяхме да се настаним в къ-
щата за гости. Тук за пореден път се уверих, че 
когато човек иска нещо – винаги намира начин 
да го направи. Ахондарят знае само гръцки, но 
това не ни попречи да се разберем с него. В съ-
гласие с обичая той не само, че ни прави кафе и 
прочее, но се съгласява да ни покаже две пеще-
ри. Той ни ги показа и си тръгна. Ние обаче се 
разщъкахме наоколо, открихме още една пещера 
налетяхме като стършели да картираме находки-
те Таман ги наченахме и монахът се върна и за-
стана в почуда какви ги вършим. Когато в двора 
на една къща видяхме опушеният вход на една 
дупка, попитахме дали и как може да я разгле-
даме. От жестовете на човекът и твърдото „охи“ 
(не на гръцки) разбрахме че не може и бързо се 
отказахме от планът на щурмуваме обекта през 
нощта. Иля и Сергей картираха още някаква пе-
щера след което отново се събрахме. 
Вечерта извадихме последните запаси от алко-
хол, похапнахме каквото ни бе останало побъб-
рихме и обменихме файлове. Това бе последната 

ни вечер заедно. 

Новият ден посрещнахме с картирането на пе-
щерите, част от които бяхме фиксирали, та даже 
и фотографирали от ферибота още по време на 
плаването си насам-натам. Оказа се, че това е 
комплекс от две пещери и две ниши с всички 
признаци, че са били преустроени и приспосо-
бени за аскетски живот. Докато вършехме всич-
ко това раниците ни „чакаха“ на пристанището 
защото предстоеше времето за раздяла с нашите 
руски приятели. 
Щом ферибота пристана, казахме си довиждане 
и всеки пое по своя път Ваньо, Тиби и аз по обра-
тния път към къщи, а Илья и Сергей към още ня-
колкото Атонски цели, които се бяха набелязали. 
Много ми се щеше да бъда с тях, но в България 
ме зовеше организацията и провеждането на на-
ционалните курсове за подготовка на кадри. 
Каква е равносметката? За да избягна самооцен-
ките просто прикрепям към това писание табли-
ца с обектите, които всички ние успахме да от-
крием, опишем и картираме. Преценете нещата 
според вашите разбирания и критерии. Каквато 
и да вашата оценка, няма никакво съмнение че 
ние извършихме първите целенасочени спеле-
оложки проучвания на Атон. Китайците казват, 
че и най-дългото пътешествие започва с първата 
крачка. Втората наша крачка предстои. През сеп-
тември – октомври тази година ще продължим, 
защото Атон крие още много тайни и изненади, 
а това е нещото което най-много провокира пе-
щерняците. 

Атон, пещерна църква Св. Герасим © фото А. Жалов
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наКраТКо
За събИТИяТа
ПрЕЗ 2011–Та
5-ТИ нацИонаЛЕн сИмПоЗИум По
сПЕЛЕоЛоГИя – ТурцИя; 
От 18 до 20 март 2011 в Истанбул се състоя 5-тия нацио-
нален симпозиум по спелеология. Той бе организиран от 
истанбулските спелео клубове BUMAD и ITÜMAK под 
патронажа на сформираната в края на 2009 –та година 
Турска спелеоложка федерация. Събитието се проведе в 
кампуса на Истанбулския технически университет – едно 
от най-големите и престижни висши учебни заведения в 
Турция. В рамките на 4 сесии бяха изнесени 21 доклада 
на разнообразни теми: проучване на карста и пещерите, 
пещери и зоология, опазване на пещерите в различни не-
гови аспекти, археологически проучвания в пещерите, ис-
торически и библиографски доклади. Гостите след които 
бяхме Фади Надер от Ливан (генерален секретар на Меж-
дународния спелеоложки съюз) и аз също изнесохме до-
клади като аз се спрях на темата „Организация и функции 
на главната картотека на пещерите в България“. Темата 
предизвика още по-голям интерес след демонстрацията 
на електронната база данни разработена на И. Тачев. 
Силата да симпозиума беше затвърдена от съпътстващата 
постерна сесия. В нея, чрез 23 постера бяха представе-
ни различни аспекти и моменти от дейността на турските 
спелеолози. Последният ден бе изцяло посветен на феде-
рационни работи. Един по един присъстващите клубове 
се информираха един друг (чрез презентации) за дейност-
та си през последните две години (курсове, експедиции, 
други активности) като споделиха и бъдещите си плано-
ве. В края на следобедното заседание работните комисии 
на федерацията проведоха тематични дискусии относно 
опазването на пещерите и работата върху проект за закон 
за опазването им, организацията на федерацията, провеж-
дането на чуждестранни експедиции в Турция, участие-
то на Турция в международни спелеоложки структури и 
прочее. Не ми беше необходимо да знам турски език за да 
усетя дружелюбния и спокоен тон във взаимоотношения-
та – явление което не така често срещаме тук въпреки че 
сме в по-западната част от Ориента! ! ! 
Тръгнах си доволен от пребиваването си и малко тъжен, 
че някой от видените неща не се случват тук. Къде сме 
ние – преценете сами. А. Жалов
 

In brief for the events during 
2011
Abstract

The authors described for dif-
ferent events organized by club 
members or the participation of 
club members of events organ-
ized from other structures. In 
order of presentation: 5-th Na-
tional Symposium of Speleology 
in Istanbul, Turkey; First Na-
tional Meeting of Spelestology; 
The survey of the Cave Helic-
tit – Vratchanska Mt. (-67 m); 
Expedition „Cherepish’2011“; 
The surveying of Keep Lent 
Cave of St. Ivan Rilski, Rila Mt. 
; Ecpedition in Dobrostan mas-
sif of Phodope Mt. ; Participa-
tion of the Cave protection camp 
„ Каrtali’ 2011“, East Rhodope 
Mt. ; Exploration of Orlovka 
Cave, Malka Brestnica vill. ; 
Participation of the cavers in 
National Sport Panorama in So-
fia; Club members in Euro-spe-
leo forum „Marbella“-Spain; 
Caving News from Kraishte 
– new caves form Rajantzi 
and Gorna Vrabcha vill. ; The 
member of „Heilctit“ organize 
Bulgarian-Chinese Expedition 
„Golingongshan“; Participa-
tion in 20-th Jubilee Congress 
of Ukrainian Speleological As-
sociation. 
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Първа срЕща на
ТЕма „сПЕЛЕсТоЛоГИя“
Както беше обявено, на 25. 11. 2011г. в поме-
щението на ПК „Хеликтит“ и ПК „Черни връх“ 
София се проведе среща за създаването на група 
(групи) по спелестология в България. На ини-
циативата се отзоваха 22-ма души от различни 
клубове, като в дискусията се включиха дейно 
всички участници. Срещата започна с малко за-
къснение но в рамките на нормалното към 19. 30 
помещението се изпълни почти до краен предел. 
Изгледана беше презентацията разпространена 
по-рано, и бяха обсъдени доста от темите:
1. Райониране- за районирането и картотекира-
нето на обектите. 
2. Безопасност -за безопасността за хората зани-
маващи се с обекта
за оценяване на рисковете, за опасностите и пре-
венция на авариите. 
3. Цели на спелестологията, статут на обектите, 
използваеми или изоставени. 
4. Опазване на обектите -опазване на обектите, 
опазване на флората и фауната, опазване на евен-
туални археологически находки. 
5. Връзки с пещерното дело и дейността която 
ние извършваме, Естествени каверни, в минни 
разработки, прилепи и фауна, образувания. 
Ваньо Гьорев от ПК „Кейвинг“ София разказа на 
дълго и на широко за опита си в тази област и 
световния опит, даде много ценни насоки за до-
кументирането и районирането на спелестоло-

гичните обекти, и като цяло направи едно пълно 
въвеждане в материята за незапознатите. Нико-
лай симов също говори за интереса към този вид 
дейност, разказа за възможността да се работи по 
научни проекти и за възможностите ни (по-скоро 
дали ги имаме) за създаването на един пълен ре-
гистър, Александър Лазаров сподели идеята ар-
хива да е с достъп и се създаде дискусия по този 
въпрос третираща опазването на биологични 
видове и археологически находки. Иван Петров, 
Борислав Сотиров и Андрей Христов спомена-
ха за рисковете и принципите които трябва да 
се следват при проникването в такива обекти. 
Здравко Илиев завеждащ ГКПБ сподели дълго-
годишния си опит и опасенията си, че такъв род 
дейност може да измести изцяло пещерняшката 
насоченост на движението ни, както и за регис-
тър на спелестологичните обекти и заведените до 
сега в ГКПБ изкуствени пещери. Весела Георги-
ева, сподели интересни сведения за изкуствени 
пещери в Родопите, като тези сведения бяха до-
пълвани и за други подобни обекти от Констан-
тин Стоичков и Антон Генков. Разговори имаше 
и в насоката картографиране на сложни обекти. 
В края, беше дискутиран и въпроса за статута на 
една такава група, дали да е към БФСп или да е 
отделна група към клубовете, които са членове в 
случая на БФСп. Решено, беше на първо време 
да се проучат детайлно нещата и да се почерпи 
опит от организации с опит, да се създаде мейл-
листа и на първо време интернет сайт, да се за-

Картиране на “Пещерата на Св. Иван Рилски”. На снимката Борислав Сотиров © фото К. Стоичков
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почне изработването на регистър със строго раз-
деление на видовете обекти, както и да се опре-
дели статута на групата след определен период 
от време и съвместна работа. Като цяло срещата 
мина при засилен интерес и добри предпоставки 
за развитие на бъдещи дейности в областта на 
Спелестологията, като клон на Спелеологията и 
все още малко известна в страната. 
В срещата участваха:
ПК „Черни връх“ София. 
Николай Каменов, Антон Генков и Владимир 
Душков. 
ПК „Хеликтит“ София. 
Николай Симов, Константин Стоичков, Иван 
Петров, Борислав Сотиров, Мирослава Рудар-
ска, Стоян Брашнаров, Мария Брашнарова, Вен-
цислав Иванов, Екатерина Стамболийска. 
ПКСУ „София“. 
Кирил Стоянков, Александър Лазаров и Благове-
ста Павлова. 
ПК „Еделвайс“ София. 
Здравко Илиев и Андрей Христов. 
ПК „Балкан“
Весела Георгиева и Георги Михайлов. 
ПК „Кейвинг“ София. 
Ваньо Гьорев. 
ПК „“Underground“ 
Йоана Попова. 
ПК „Стрешеро“ Враца. 
Цветелина Валерианова. 

КарТИранЕ на
ПЕщЕраТа „ХЕЛИКТИТ 2006“
За три седмици си направихме две ходения до 
Враца. Целта ни беше да картираме пещерата 
„Хеликтит 2006“. То май и по името си личи 
кога е трябвало да бъде картирана, ама явно сега 
и беше дошло времето. 
Първото ходене стана малко за оглед и коване. 
Проведе се на 10-11. 09. 2011 г. Тогава отидохме 
аз и Ина от клуба, заедно с Цвети и Бирата от ПК 
„Стрешеро“- Враца. Пещерата се оказа по-обем-
на от колкото я мислехме и по-дълбока. Така ние 
решихме да я подготвим, да я екипираме читаво 
и на следващо ходене да я картираме. 
Следващото ходене го направихме в края на ми-
налата седмица (01-02. 10. 2011 г. ). Тогава бяхме 
в състав Аз, Мира и Венци от клуба, Тони от ПК 
„Черни връх“ - София и Цвети от ПК „Стреше-
ро“- Враца. Разполагахме и с изнесен пункт за 
връзка от хижа Леденика, където беше се разпо-
ложила Роджи. 
Картирахме пропастта на две влизания. Едното в 
състав Аз и Цвети в събота вечерта придружено 
с екипиране. Второто бе в неделя по обед, когато 
влезнаха Мира, Тони и Венци. Според първона-
чалното изчертаване на данните на милиметро-
вата хартия от вчера се разбра, че пещерата е 
дълбока около 62 м. 
По време на картирането проверихме и дъното 
на пещерата. От дъното единствения отвес на 
пропастта има камина с дълбочина около 5 м. 

Иван Петров - Ванката, на входа на пропастта Хеликтит 2006
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След слизането в нея, в десния и край има малък 
отвор, който не може да се премине в момента, 
но след разкъртване на синтров натек може да се 
преодолее. В отвора се вижда, че към 1 м надо-
лу има локва, и че пещерата продължава, като се 
наблюдава началото на тясна хоризонтална гале-
рия. Иван Петров. 

ЕКсПЕдИцИя „чЕрЕПИш“ 2011
До сега не бях пропускал черепишка експедиция, 
явно нямах намерение сега да го правя. Въпреки 
тотално неподходящия сезон за провеждането и, 
все пак почти 5 дни след връщането ни от Пирин 
се натъкмих да тръгна. Нямаше как да се случи 
това в петъка защото все още имах много работа 
в София, но в съботата сутринта бях под часов-
ника на централна гара. Събрахме се със Здраве-
ца и Иво Тачев и поехме към влака. Експедици-
онният лагер беше на старото място при къмпин-
га „Баба Илийца“ в Лютиброд. Посрещнаха ни 
радушно. Оставихме си багажа и се натъкмихме 
да тръгваме по баирите. Не ни трябваше инфор-
мация какво да се прави защото и тримата зна-
ехме добре какво е останало по района (Здраве-
ца най-вече). На качване седнахме да хапнем в 
последното кръчме на излизане към „Ритлите“ и 
„Шишмановото кале“. Местен човек ни потвърди 
информацията за пропаст на високото в близост 
до пътеката за Игнатица. Решихме въпреки яката 
жега и храсти да я проверим тази информация. 
Тръгнахме и подминахме тези 400 метра за кои-
то ни говореше човека. Останалите се пръснаха, 
а аз продължих още почти километър по пъте-
ката. Достигнах поляни с доста кари. Поразщъ-
ках местността и се върнах. Оказа се, че съм бил 
съвсем близо до въпросната пропаст но кой ти 
дава хубаво инфо. Остана за някой следващ път. 
Качихме се и до ретранслатора но и там се оказа 
ялово. През това време Иво снима няколко входа 
по ритлите на които нямаше фото документация. 
Здравеца каза, че има две пещери без предадени 
карти в ГКПБ. Били картирани от някой, но не ги 
предал и едва ли щял да ги предаде и за това да ги 
приключим. Слязоха Иво някъде по масива и ме 
оставиха да си картирам сам Хайдушката дупка. 
Тя понеже не беше нещо особено не ми предста-
вляваше трудност да я картирам. Малка, прашна 
пещеричка със сухи образувания във вътрешната 

част. Здравеца се върна и каза да слезна при Иво 
и да му помогна да картираме друга пещерич-
ка-Блокажната цепка. Разгледахме я. След входа 
има стеснение затиснато от блокаж. След него се 
попада в заличка с доста неприятен надвиснал 
блокаж и кратка възходяща част. Захванахме се 
с Иво и я картирахме доста подробно. Приклю-
чихме тази работа. На вън продължаваше да е 
супер жега. Здравеца каза, че ще слиза към лаге-
ра, а ние да минем да снемем координати на ня-
кои пещери под „Шишмановото кале“ и Иво да 
им снима входовете. Минахме покрай пещерата 
Тръбата и слезнахме през интересната проходна 
пещера Чърналевица до входа на пропастната 
пещера Гърнето. Иво снима и сне координати и 
след това с обилна доза „храстинг“ и „капининг“ 
се смъкнахме на шосето. Прибрахме се в лаге-
ра. Оказа се, че за следващия ден няма ясна про-
грама. Вечерта изкарахме приятно и спокойно, а 
Здравеца хвана влак в 3 след полунощ за да отиде 
на следващия ден на работа. Така при липсата на 
координация, и отдалечеността ни до районите 
в които има да се работи (през този сезон това е 
невъзможно) си стегнахме багажа и потеглихме 
към Оплетня. Какво се случи там е една друга 
история. Константин Стоичков. 

ПЕщЕраТа ПосТнИца на
свЕТИ Иван рИЛсКИ
ПрИ „рИЛсКИяТ манасТИр“
Боби и Стоян ми се обадиха, че имат на разполо-
жение един ден, но им се ходило на разходка ня-
къде, където да не коства много усилия и да е по-
вече релакс. Наскоро в интернет пространството 
се заговори за пещери-светилища. Одавна и аз 
си правя проучване кои от споменатите пещери 
са картирани и кои не. Позамислих се малко и 
им предложих нещо нестандартно като решение. 
Да отидем до Рилския манастир и да видим пе-
щерата при гроба на Свети Иван Рилски. Преди 
около 7 години бях ходил там и ми е ясно, че това 
не е карстова пещера и въобще е образувана по 
съвсем друг начин. Въпреки това има културно-
историческа стойност и не е документирана. На-
товарихме се в колата и потеглихме към Рила къ-
дето по всеобщи схващания пещери няма. Съста-
вът ни беше; Аз, Бобъра, Верджи, Стоян и Мими. 
По път се отбихме в Светата Рилска обител. От 



67

там поехме по шосето и не след дълго паркирах-
ме. Погледнах една табела която показваше пътя. 
Поехме по китни ливади в подножието на жи-
вописния масив. Прескочихме няколко потока и 
рекички, навлезнахме в гората но мястото все го 
нямаше. Тук таме има и табели които ни показва-
ха, че сме на прав път. Нямах спомени за такова 
дълго ходене, явно сме хванали дългата пътека. 
Така се и оказа след около 40 минутно „махане“ 
по баира стигнахме до мястото. Имаше доста ту-
ристи и малко се зачудихме как да я подкараме 
работата. Поразгледахме пещерата. Наистина 
мястото е доста спокойно и предразполага за уе-
динение с природата. Самата пещера се е образу-
вала от навличане от склона на скален материал. 
Една канара е паднала явно или се е приплъзнала 
и е легнала върху друга. Склоновите води явно 
са отмили почвата и се появила странна кухина. 
После е навлечен допълнително скален матери-
ал и отново пръст. Веднага след преддверието 
и стълбите по които се влиза се попада в малка 
заличка с няколко терасирания. Има и олтар със 
свещи, които дават единствената светлина за ту-
ристите. В северния край на пещерата има малък 
отвор сред струпване на камъни през който по-
клонниците и туристите минават с поверието, че 
ако го преминат значи не са грешни. Своеобра-
зен грехомер. Има и още един вход срещуполож-
но разположен Боби каза, че скалите са гнайси. 
И направи геоложка оценка как се е образувала 
пещера там. После се захванахме с картирането 
което се соказ никак не лесна задача. Навън ръ-
меше дъжд, а ние се занимавахме с измервания. 
На няколко пъти се наложи и да проверим дали 
сме грешни. Като цяло общата дължина излезе 
30 метра при денивелация от +10. 80 метра. За 
около час и малко се справихме. Поотпочинахме 
си разгледахме местността пихме по една студе-
на и хубава рилска вода и слязохме към колата, 
която Мими беше докарала до близкия паркинг. 
На връщане бяхме и бая прегладнели та се на-
ложи да се отбием за по бира и шкембе в село 
Пастра. Горе около манастира цените са „резач-
ка“ и не се лъжете да сядате. Времето го подкара 
на дъжд и бяхме твърдо решени да не спираме, 
но все пак любопитството надделя и спряхме в 
местността с водопада преди гр. Рила. Там има 
интересен водопад и скални форми в конгломе-

рат. Има и оброчище на Света Неделя направе-
но в една ниша. Проверихме и загадачния отвор 
в близост до пътя. Оказа се свличане на скална 
маса-конгломерат, като пред Духлата. В прос-
транството зад свлечената скална маса има прос-
торна кухина, за която се двоумяхме дали е за 
документиране. В последствие Здравеца ми каза, 
че в пловдивско има един куп такива пещери об-
разувани от срутване на скална маса. За сега пе-
щерите в Рила са с подобен характер. Дали ще се 
открият още само времето ще покаже. Аз имам 
доста сведения само трябва свободно време за 
подобен род начинания. Константин Стоичков. 

По ПраЗнИцИТЕ на Край
ХИжа марцИГанИца, 
над с. добросТан
На Родопите тази година им върви. И като се 
пусна поканата на СПК „Академик“ София да 
се включим към организираната от тях проява не 
се замислих много. Ходенето бе замислено в ин-
тервала 21-24 май. Обявих ходенето в клуба и на 
офертата откликнаха Венци, Роджи и Мира. Към 
академици се включиха и двама бивши члено-
ве на ПК „Стрешеро“ Враца - Цвети и Димитър 
(Бирата). Включиха се и пещерняци от Пловдив. 
Различни групи влезнаха в Иванова вода, Друж-
ба, Ледницата, Биселна, Топчика, Гаргина дупка 
и Ахметьова дупка. На част от тези пещери беше 
осъвременено техническото им описание. Бяха 
проверени и координатите на входовете им. 
Неприятна изненада бе масовата смърт на при-
лепи в Иванова вода, която установихме пред-
последния ден. Бяха преброени и снимани 20-на 
трупа намерени на различни места около езерата 
след 8 метровия първи праг, който е след първия 
отвес. Снимките са изпратени на специалисти за 
мнение и взимане на мерки за ограничаване на 
смъртността. 
Като за капак на края на проявата явно имаше да 
става и нещо лошо. На излизане от Асеновград 
привечер на 24-ти Венци скъса лагер на задното 
ляво колело. Надеждите за ремонт същата вечер 
бързо се изпариха след кратък размисъл в кой 
ден се случва ситуацията, но благодарение на 
новите ни приятели от Пловдив се намериха ин-
струменти, майстор, та даже и части. Ремонтът 
се извърши благополучно и късно вечерта след 
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залез слънце поехме обратно към София. 
Благодарности за навременната помощ от плов-
дивчани! Иван Петров. 

ПъТуванЕ до ИЗТочнИТЕ
родоПИ, учасТИЕ в
„ПрИродоЗащИТЕн ЛаГЕр
КарТаЛИ 2011“ И ощЕ нЕщо
И тази година Ники Терзиев от БДЗП се свър-
за с мене за да ни покани да вземем участие в 
традиционния зелен лагер на природозащитните 
организации който се прави ежегодно в мест-
ността „Картали“ край язовир Студен кладенец 
в Източните Родопи. Разбира се приех радушно 
поканата и я споделих с приятели от ПК „Черни 
връх“ София. Често напрегнатото ни ежедневие 
прави така, че организационните неща остават 
на заден план и както винаги така стана и сега 
и организацията по пътуването ни я оставихме 
за последните дни. Оказа се, че имаме няколко 
души желаещи, имаме кола но няма шофьор. . . . 
Тони се свърза с Калин от клуба и работата заспа. 
За съжаление Калин имаше ангажимент и това 
забави с един ден отпътуването ни. Накрая се 
натъкмихме и потеглихме в посока Момчилград; 
аз, Лора, Тони, Калин и Владо плюс Росен и 
Светла от ПК „Прилеп 1962“. След многочасо-
во пътуване достигнахме най-накрая крайната 
си цел-поляната разположена в местността Кар-
тали на брега на язовир Студен кладенец. Орга-
низаторите ни посрещнаха повече от радушно. 

Поговорихме за някои организационни неща и 
опънахме палатките в близката борова горичка. 
Вечерта след представените презентации (осо-
бен интерес предизвика в нас тази засягаща Ле-
шоядите изнесена от Иво Ангелов) изкарахме на 
сладки приказки край оганя, а Черновръхци дори 
хванаха китарата и изпълниха доста песньовки 
от пещерняшкия репертоар. На втория ден цяла 
сутрин търсихме удобно мсто в гората за пози-
циониране на „атракционен тролей“ с който да 
привлечем вниманието на хората участващи в 
лагера към нашата дейност и за забавление на 
участниците в сбора. След множество опити 
най-сетне намерихме удобно местенце и се за-
почна забавата. Някои от нас отскочиха за про-
визии най-вече бира до близкото село Нановица, 
а други направиха разходки из местността и по-
пиваха красивите пейзажи и гледки. Над лагера 
нееднократно прелитаха и множество лешояди, 
наблюдението на които си остава незабравима 
гледка. На майтап си говорехме между „пещер-
ната група“, че не случайно се вътят именно над 
тролея усетили „мършите“ (официално прозви-
ще на сборната група от ПК „Черни връх“ и ПК 
„Прилеп“ 1962). Привечер направихме и разход-
ка по брега на язовира снимайки залеза и съби-
райки интересни скални отломаци за колекцията 
от камъни на клуба. Дойде и нашия ред да пре-
зентираме. Аз, Тони и Владо представихме дей-
ността на двата ни клуба, кратко представяне на 
спелеологията и пещерното дело и краен акцент 

Венцислав Иванов на дъното на една от пропасттите на Марциганица
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върху опазването на пещерите и проблемите 
съпътстващи опазването на карстовите райони 
като цяло. За голяма наша радост презентацията 
беше посрещаната с голям интерес и множество 
въпроси и редица дискусии след приключването 
и. Нощта беше посрещната пак на лагерния огън 
с много песни и приятни моменти. Последния 
ден го прекарахме в тотален релакс и демонстра-
ции на въжени техники –беше опънато и „без-
конечно въже“. Късният следобед към лагера се 
присъединиха пещерняци от ПК „София“ идва-
щи от конгреса на Ракитово и казаха, че народа 
се е разотишъл там и няма смисъл да пътуваме. 
Така останахме още една вечер и на другия ден 
по-обяд потеглихме към София. По път имахме 
малки премеждия и се наложи да завържем част 
от багажа ни на тавана на колата на Калин. По-
пътно посетихме и известното светилище-храм 
край село Татул за което се знае, че е възникнало 
в късната бронзова епоха и легендата разказва, 
че тук е гробът на Орфей. Разгледахме с интерес 
мястото и снимахме след което поехме по дългия 
път към София. Мисля, че присъствието ни на 
сбора беше ползотворно за всички и това е начин 
да показваме кои сме и какво правим сред хората 
занимаващи се с природозащита извън нашето 
движение. Константин Стоичков. 

ПЕщЕраТа „орЛовКа“
Край с. маЛКа брЕсТнИца
Ники Орлов от ПК „Витоша“ ми звънна да ме 

пита как съм със свободното време и дали е въз-
можно в понеделника да отидем да картираме 
намерената и разкопана от него и Нада, през ес-
ента нова пещера в района на Съева дупка. За 
мое щастие се оказа, че в понеделника нямам 
работа и сутринта в делничния ден потеглихме 
тримата към село Брестница. Оставихме колата 
на паркинга и с багажа на гръб към пещерата. 
Ники каза, че се стига за около 30-40 минути и 
е близо до пътеката. Слънцето напичаше и беше 
добре, че пътеката се движи основно в гора. Пре-
ходчето беше приятно и не след дълго бяхме на 
входа. Личеше си, че бая са се потрудили при от-
варянето на пещерата. Имаше бая извадени ка-
мъни и пръст. Ники влезна да разчисти, защото 
предполагаше, че се е свлякло пръст и камъни. 
Подадохме му кофата с въженцето и той нагреба 
няколко такива, след което каза, че е разчистено. 
Напъхах се но на около петия метър се оказа, че 
не мога да мина през едно стеснение. Поразкопа-
хме и извадихме няколко камъка, но този който 
най-много ми правеше проблеми се оказа доста 
голям, та с доста мъки се напъхах. След силно на-
клонената входна част се влиза в малка заличка с 
малко образования по свода. Нада също влезна и 
така тримата вече се запътихме към следващата 
зала до която се стигаше по криволичеща и тясна 
галерийка. Втората зала беше доста голяма-обем-
на. От тавана висяха множество „бради“ корени 
на дървета проникнали през пукнатини в свода. 
Има голям глинен нанос и блокаж в най-ниска-

Ники Орлов - Професора в пещеричката “Орловка”
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та час през който подухва леко. Също така има 
огромно количество животински кокали в почти 
всички краища на пещерата. Поразгледахме, на-
белязахме място за копане с което се зае Нада, а 
ние с Ники излязохме навън и започнахме с кар-
тировката. Точно в този момент заваля и започна 
да гърми силно. Леко притеснени (заради багажа, 
който се опитахме да покрием навън) започнах-
ме бавно и методично с картировката. Направи-
хме кратка почивка в първата заличка и след това 
отново до голямата зала. Там аз поех сам с лазер-
ната рулетка, а Ники и Нада продължиха с изкоп-
ните работи. Беше се натрупала хубава камарка 
жълтеникава глина. По едно време гърмежите, 
които се чуваха отчетливо в пещерата понамаля-
ха и Ники излезе да вземе нещо за хапване. Каза, 
че дъжда е спрял дори грее слънце. Направихме 
си хубаво угощение. Докартирахме и аз докато 
скицирам, те отхвърлиха още някоя кофа. На вън 
обаче, пак беше заваляло дори в момента валеше 
проливно. Поизчакахме около 30 минутки и при 
първите признаци за оправяне се измъкнахме на-
вън. Сега входния улей се беше яко разкалял и се 
увъртяхме яко в кал. Загърмя пак и преценихме, 
че няма да е оферта да се преобличаме в пролив-
ния дъжд така, че нарамихме багажа и бегом към 
колата. По пътно дъжда и храстите ни изпраха 
хубаво. При Съева дупка на заслона се преоб-
лякохме на сухо и пихме по кафе. Доволни от 
свършената работа поехме към София. По пътно 
ту валеше поройно, ту се разкъсваше облачност-
та. Интересното беше, че в София не валеше и си 
бяхме по домовете точно за вечеря. Пещерата не 
излезе много голяма, общаща и дължина е мал-
ко над 40 метра при денивелация -12 метра. При 
малко повече работа и постоянство има реални 
изгледи да продължи. 

ПЕщЕрняцИ на нацИонаЛна сПорТ-
на Панорама’ 2011
От 28 април до 30 април 2011г. в гр. София, пред 
НДК се проведе на най-мащабното спортно изло-
жение, организирано някога в България. В „На-
ционалната спортна панорама 2011“ ще вземат 
участие 67 национални спортни организации, 
представяйки над 80 вида спорт в това число и 
нашата Федерация. На определеното за целта 
място ще се раздават рекламни материали на 

Федерацията и клубовете, ще се рекламира дей-
ността ни. Ще се проведат демонстрации, спус-
кане на рапел от НДК и демонстрационен тролей 
над подлеза с фонтаните. Тази сутрин добровол-
ци от ПК „Хеликтит“, ПК „Черни връх“ и ПК 
„Underground“ подготвиха масата с материалите, 
разпънаха транспаранта на организацията и в 
близките часове се очаква да се постави екран за 
прожектиране на снимки и паната от изложбата 
за 80 годишнината на Федерацията. 
Приключи първия ден от Националната спортна 
панорама. Както описах по-горе, беше подредена 
маса с материали отразяващи дейността на клу-
бовете и Федерацията. През първия ден на проя-
вата доброволците действахме така да се каже на 
три фронта. Част от участниците обслужвахме 
шатрата на която бяха закачени знаме и транспа-
рант с надпис и логото на БФСп. През целия ден 
раздавахме; брошури, дипляни, листовки, книж-
ки, календарчета, лепенки и значки на пещерна 
тематика. За най-малките посетители бяхме под-
готвили интересни задачки свързани с връзва-
нето на възли и раздаването на импровизирани 
награди. Не липсваха и заинтересовани хора за 
дейността ни и провеждането на курсове. За цел-
та те получаваха специално изработена диплянка 
с логата и адресите на пещерните клубове в стра-
ната. Останалите два екипа приковаваха внима-
нието на посетителите с две спуснати системи от 
високата част на НДК от ресторанта и „тролей“ 
опънат над подлеза. Организаторите на проявата 
многократно съобщиха за тези дейности по ми-
крофоните и това доведе до засилен интерес към 
осъществената дейност. Сплотеността на екипи-
те от клубовете и усилията положени за демон-
стриране и прокламиране на пещерното дело със 
сигурност ще спечели нови приятели на движе-
нието ни. 
През втория ден на Националната спортна па-
норама общо взето се повториха събитията от 
предния ден. Щанд-шатра, системи от високата 
част на НДК и „тролей“ над подлеза. В забавата 
се включиха доброволци от клубовете „Хелик-
тит“, „Академик“, „Черни връх“, „Прилеп 1962“ 
и „Underground“, През втория ден активността 
на посетителите на форума бе в доста по-голями 
граници. Явно медийната кампания си казваше 
своята дума. Най-напечено беше положението 
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на „тролея“, където се пуснаха над 100 души, 
а водещия на панорамата участва в демонстра-
ция на живо, което възбуди също така интереса. 
В късния следобед „членове на клуб „Divinitas“ 
изпълниха пред шатрата на Федерацията „спи-
ращо дъха“ огнено шоу, което допринесе също 
така за допълнителен интерес на хората към нас. 
Към края на деня започнаха да намаляват чувст-
вително и рекламните материали, което също го-
вореше за повишен интерес на преминаващите 
покрай шатрата ни. Очаква се третия ден от съ-
битието и да е най-добре посетен имайки в пред-
вид, че ще е почивен ден. Само дано времето да 
се задържи добро и да не вали. 

учасТИЕ в ЕвроПЕйсКИя
сПЕЛЕофорум в марбЕя-
ИсПанИя
От 25 до 26 септември в един он най-големите 
испански морски курорти Марбея се проведе Ев-
ропейския спелеофорум, респективно Симпози-
ума по изследователска спелеология както и Ге-
нералната асамблея на Европейската федерация 
по спелеология (ЕФС). Заминахме с Магдалена. 
На 24 септември участвах в Генералната асам-
блея на федерацията – което всъщност предста-
влява годишно общо събрание на организацията. 
Въпреки дневният ред от 23 точки, разисквани-
ята отнеха около 4 часа. През двата поредни дни 
на форума в голямата спортна зала на конгрес-
ния център се проведе първият европейски шам-

пионат по спелеология. Състезанието включва-
ше изкачване на нескончаемо въже за скорост и 
за издръжливост както и техническо състезание 
включващо изпълнението на взаимосвързани 
елементи за време. Отборите бяха разделени на 
възрастови групи. В същият салон бяха устроени 
щандовете на испанските областни федерации и 
редица клубове, както и на фирми търговци и 
производители на пещерна екипировка и съоръ-
жения, книжни щандове, документални експози-
ции на спелео-експедиционни проекти (карти на 
пещери и пропасти и пр. ). Всичко беше толкова 
приятно, шарено, подредено и информативно. 
В друга част на залата можехме да се любуваме 
на няколко тематични експозиции на Испанския 
музей на спелеологията, а именно на: значки (къ-
дето бяха представени и 10-на от България); мар-
ки, стикери, плакати, карбидни лампи, съоръже-
ния и прочее. Тук наистина човек можеше да се 
забавлява с часове. Разглеждането на няколкото 
фотографски изложби съвсем уплътни времето 
ни, та така и не можахме да изгледаме нито един 
филм от пребогатата програма на течащия спе-
лео-кино фестивал. На 25-ти септември участ-
вах в сутрешната сесия на Европейския симпо-
зиум по изследователска спелеология, където 
представих следните 3 доклада: „Мая Арапит 
– най-голямата възходяща пещера в Албания“; 
„Българската експедиция в Киргизстан – 2010“; 
„Предварителни резултати от международния 
проект „Пещерите на Атон като част от природ-

Венцислав Иванов, Мирослава Рударска и Антон Генков © фото И. Петров
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ното и културно наследство на Гърция“. Върнах-
ме се с изпълнени задачи и силно впечатлен от 
нивото на испанската спелеология. Събитието 
беше перфектно организирано и изпълнено със 
съдържание. За съжаление, по една или друга 
причина то не бе така масово както вероятно ор-
ганизаторите биха искали, но какво да се прави? 
Както и да е – важното е дали ще доживеем да се 
организира подобно събитие в България! 

новосТИ оТ КраИщЕТо. ТЕрЕнЕн
обХод над с. раянцИ И новИ
ПЕщЕрИ ПрИ с. Горна врабча
Както обикновено се случва през последната го-
дина и нещо, Андрей ми звънна по телефона и ми 
каза, че са се свързали с него хора от Пернишкия 
археологически музей с молба да ги подпомогне 
с информация относно някои пещери в краище-
то. След кратка раздумка се разбра, че ще напра-
вим интересен обход из района с човек от музея. 
В слънчевия понеделник към Перник потегли-
хме; Андрей, аз и Лора от курса. Там на място се 
срещнахме с Орлин Рачев от местния музей и за-
едно запрашихме посока Земен. Преди пролома 
свихме на запад и покрай селата Пещера и Жа-
бляно се запътихме към село Раянци или Реянци 
(на табелите различно го дават). След Жабляно 
попътно разгледахме и наснимахме стара карие-
ра за облицовачни материали в калцит. По доста 
разбит път след Калотинци и Враня стена дос-
тигнахме до първата ни цел. Оставихме колата 

при чешмата на махала Голяма ливада и по пътя 
взехме да се изкачваме по масива, където трябва-
ше да е известната пропастна пещера Ямките. Да 
но пообъркахме пътя и след каптажа над селото 
хванахме по азимут и след храсти и драки се озо-
вахме на Голям Конски връх. На това място си ли-
чаха руини, които Орлин разгледа с удоволствие. 
Идването го направихме по спомени на Андрей, 
който преди 20 и кусур години беше ходил из ра-
йона и беше влизал макар и малко в местната пе-
щера. Оказа се обаче, че сме се качили доста на 
високо и слезнахме доста метри докато намерим 
входовете на пещерата. На място поснимахме, а 
Андрей категорично каза, че тове не е пещерата 
в която е влизал. Оставаше да е бил на Ямката 
на Трекляно. По-късно той каза, че не е и тази 
яма и не изключва някъде из раьона да има още 
една подобна, в чийто входен въртоп-отвес да 
се слиза без проблем по пътечка. Поснимахме и 
слязохме в селището отново. От високото обаче 
ни направи впечатление когато оглеждахме съ-
седния масив, че се вижда над храстите свод на 
евентуален вход. Когато слязохме, аз и Андрей 
изпъплихме по масива и не след интересна бор-
ба с храсталака и сипеите намерихме наистина 
сводеста ниша с две стеснения за разкопаване 
зад които личеше обем. Слязохме и се загово-
рихме с местен жител, който ни заведе при дядо 
си, човек на 78 години, който ни разказа за ра-
йона и ни спомена, че в района има още пещери 
освен Ямките. Спомена за близко разположената 

Решетките на Десни сухи печ са удобна спалня!
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Боязка или Боязна дупка, която си била пещера и 
била дълга, както и за един периодичен карстов 
извор. За пещерата нямахме време въпреки, че 
разбрахме точно къде се намира, но периодич-
ния извор го намерих. Оказа се сухо отверстие 
доста обрасло и затлачено от което духаше и при 
разкопаване може да се влезне. Според дядото то 
имало връзка с Ямките. Дали е така само време-
то ще покаже ако се захванем да го действаме. 
За сега добре. От там се прехвърлихме в райо-
на на Дивля и по-точно в района на село Горна 
Врабча. Там разделихме отбора на две. Андрей 
и Лора хванаха да обхождат множеството ниши 
и пещерички по поречието на Муренска река, а 
аз и Орлин хванахме гората и баира. Той беше 
намерил една пещера и искаше да ми я покаже. 
След доста баирясване и храсти достигнахме 
мястото. Нямаше следи от човешко присъст-
вие и започнах с телефоните. Първо звъннах на 
Здравеца, който даде напътствия, но от следва-
щия телефонен разговор с Хинко се установи, че 
пещерата е нова (НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ХИНКО 
СПАСЯВА ПОЛОЖЕНИЕТО). Представляваше 
пещера с две паралелни галерии завършващи със 
стеснения зад които се вижда зала и евентуал-
но се свързват. (Не е Котешката пещера). Пораз-
ходих се из местността и намерих още една. И 
двете са с дължина над 20 метра и продължават. 
За по-подробно оглеждане нямаше време, вече 
беше 18 часа, а и картировката остана за след-
ващия път. В района сигурно ще излязат още 

пещери или поне така ми изглежда. Събрахме 
се с останалите и те казаха, че са локализирали 
доста отвори като със сигурност едната пещера 
от всичките е известната Мазен камик (доста из-
драскана отвътре и с изхвърлен в нея отработен 
карбид! ? ). Времето напредваше и трябваше да 
се прибираме. За съжаление не ни остана и вре-
ме да снимаме входа и да снемем координатите 
на пещерата Светля при село Елов дол, която ни 
беше на пътя. За следващия път остана доста, но 
нали това е идеята на тези теренни обходи в не 
толкова добре проучените райони. За следващия 
път ще сме по-добре подготвени. Дано и Орлин 
да е бил доволен от обхода. За мен ходенето беше 
ползотворно и тепърва ще излизат още интерес-
ни пещери из необятното Краище. Константин 
Стоичков. 

ХЕЛИКТИТЕц орГанИЗИра
ЕКсПЕдИцИя в КИТай 
Club Member organize expedition in China 
Abstract
During October – November 2011, 6 Bulgarian, 
4 Chinese and 1 Greek cavers, realized a joint 
Bulgarian-Chinese-Greek expedition to Yunnan 
Province. The expedition was organized and 
conducted by Alexy Zhalov from SC“Helictit- 
Sofia. Within 20 days, 12 of which fieldwork, the 
expedition worked in two different areas about 400 
km far from each other. Ten days were devoted 
to work in the Baoshan district in particular on 
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the territory of Gaoligongshan National Nature 
Reserve, which stretches along the China Myanmar 
border. About that time, six horizontal and 2 vertical 
caves were explored. 3 more caves were studied 
close to Kunming city. Among them are the longest 
caves explored during the expedition Yenze Dong 
(Swallow cave) – 1514 m and Da Shi Dong (Big 
rock cave) - 1394 m. During the expedition were 
mapped 11 caves with a total length of the galleries 
4972 m and depth 429. 60 m (-318. 2/+ 89. 4). 
All objects were studied from biospeleological point 
of view, respectively, was collected a considerable 
zoological material. 

Благодарение на възобновяването на контакти-
те между българските спелеолози в лицето на 
Aлексей Жалов и Географски институт на про-
винция Юнан, имахме изключителната възмож-
ност да осъществим поредната, след 21 годишно 
прекъсване българо-китайска експедиция в про-
винция Юнан. Тя бе съставена от 5-ма пещерня-
ци :
Алексей Жалов – Пещерен клуб „Хеликтит“ - 
София – ръководител
Александър Стоев – Пещерен клуб „Пълдин“ - 
Пловдив
Боян Петров – Национален природонаучен му-
зей
Камен Бонев – Пещерен клуб „Вертиленд“ – Со-
фия
Константин Стоилов – Студентски пещерен клуб 

„Академик“ – София
В състава на групата бе включен и гръцкият спе-
леолог Ламброс Макростергиос председател на 
пещерен клуб на гр. Кардица също възпитаник 
на нашия клуб. Това е първият гръцки спелеолог, 
който участва в проучване на пещерите на дале-
чен Китай! 
 В проучванията, от китайска страна, 4-ма ки-
тайски спелеолози. В рамките на 20 дни, 12 от 
които работа на терен, експедицията работи в 
два отдалечени на около 400 км един от друг ра-
йона. Десет дни бяха отделени за работа в ок-
ръг Баошан граничещ с Мианмар (Бирма) и по 
специално на територията на Националния парк 
„Гоалингошан“. За посоченото време бяха проу-
чени 6 пещери и 2 пропасти. Най-впечатляваща 
от пещерите бе вулканската пещера Djin Fu Dong 
край гр. Tengchong чиято дължина се оказа 720 
m. която по същество е първата лавова пещера 
изцяло проучвана и картирана от балгарски пе-
щерняци. С дълбочината си от -118 m пропастта 
Wushaonin Dong се оказа най-дълбоката пропаст 
проучена от екипа. 
Експедицията работи два дни в район разполо-
жен на около 60 км от Кунмин – главния град на 
провинцията. Работата бе съсредоточена в така 
наречената Лястовича пещера. За две влизания 
в пещерата бяха картирани над 1. 5 км галерии 
с денивелация – 95 м, при което тя се оказа най-
дългата пещера картирана по време на експеди-
цията. В пещерата Da Shi Dong за около 10 часа, 

В тъмнината на Темнотата
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К. Стоилов и А. Стоев с частичната помощ на Л. 
Макростергиос, К. Бонев и А. Жалов картираха 
около 1. 4 км при което тя стана втората по дъл-
жина пещера проучена от българският екип. 
Равносметката е картирани общо 10 обекта 
с обща дължина на галериите 4 854 м. и обща 
дълбочина на картираните пещери 407 м. Кар-
тировъчните данни на обектите са обработени 
в програмите On Station и Autocad благодарение 
на усилията на К. Стоилов. 
В останалите дни бяха посетени с познавателна и 
консултативна цел още 4 пещери. Б. Петров про-
учи всички обекти от биоспелеологична гледна, 
респективно бе събран значителен зоологичен 
материал. Бяха извършени изследвания върху 
видовият състав на прилепите всички посетени 
обекти. Според специалистите може да се очак-
ва, че в рамките на зоологичните проучвания са 
открити най-малкото 6 нови вида за науката! 
В края на експедицията бе подписан дългосро-
чен договор за сътрудничество между спелеоло-
зите от България и Китай! 
20-ти юбилеен конгрес на Украинската спелео-
ложка асоциация 
В началото на декември 2011 в Киев се състоя 
20-тия юбилеен конгрес на Украинската спеле-
оложка асоциация. Имах възможността да взема 
участие в него в качеството си на Вице-генера-

лен секретар на Европейската федерация по спе-
леология и със задачата да лобирам за кандидат-
стването на украинските колеги за членство във 
федерацията. Както и да е. Конгресът бе орга-
низиран не по-различно от както във всички за-
падно и средно европейски страни. Работна част 
(заседания на президиума (УС), общо събрание 
с избори, презентации, спелео-състезание, щан-
дове за продажба на книги, списания, плакати, 
значки и пр. ). Ние също опитахме два пъти да 
приложим тази отдавна утвърдена от всички ко-
леги практика, но явно пещерняшката ни общ-
ност още не узряла за това. Жалко, но какво да 
се прави толкова ни е акъла! 
Възползвах се от случая да направя малко ре-
клама на българската спелеология и в рамките 
сесията презентирах току що завършилата екс-
педиция в Китай, резултатите от 20-годишни-
те ни проучвания в Албания и експедициите в 
Киргизия. В края на краищата изпълних задачи-
те си – Украйна реши (а по-късно бе приета) за 
член на Евро федерацията, разказах туй-онуй за 
българското пещернячество пък и създадох още 
малко контакти. В личен план успях да закупя 
някоя друга книжка, който иска да види и почете 
– нека се обади. Алексей Жалов
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ПрЕдсТавямЕ вИ: 

бъЛГарсКо
ПЕщЕрно
дружЕсТво –
КЛон раКИТово
– сдружЕнИЕ
„суТКя“ – раКИТово
Несъмнено, интересът на Ракитовци към пещерите и тях-
ното проучване е провокиран от намиращата се в земли-
щето на селото пещера Лепеница. Досега не са открити 
писмени сведения кога и защо местните хора са влизали в 
пещерата. Първото регистрирано посещение в Лепеница 
датира от 28 юли 1925 и е осъществено от уредника на 
Царската ентомологична станция Пенчо Дренски. През 
следващата година същият учен посещава пещерата пов-
торно и я описва в публикацията си «Пещерата Лепани-
ца и Лепанишката долина» в сп. „ Родопи“ (год. V, бр. 1, 
1926). На 2 август 1927 П. Дренски посещава пещерата 
за трети път заедно с Директора на царските природона-
учни институти д-р Иван Буреш. На 19 март 1929 г. , по 
инициатива на инж. Павел Петров в София се основава 
Българското пещерно дружество (БПД). През следващата 
година П. Петров изпраща писмо до Димитър Иванов и 
го приканва да организира местен клон на дружеството. 
По повод на писмото, 27 юли 1930 г. се основава първи-
ят – Ракитовски клон на БПД. Учредителите са 10-ма, а 
именно: Димитър Иванов- учител, Борис Кафеджиев – 
търговец, Петър Терзиев –кафеджия, Спиро п. Василев – 
учител, Асен Попов – учител, Петър Елкин – дърводелец, 
Ангел Балинов – земеделец, Георги Георгиев, Борис Рога-
чев, Георги Кабадийски – ковач. Всички те решават да се 
обединят с цел „запазването на пещерите в нашия край, 
тяхното проучване и направяне достъпни за любителите 
на природните красоти „ Избира се временен комитет в 
състав Д. Иванов – председател, П. Терзиев – секретар-
касиер и Б. Кафеджиев – член. В годините напред основ-
ната дейност на дружеството се състои в прониквания в 
пещерата, , осигуряване на водач с миньорски лампи в пе-
щерата, а и позволителни билети за влизане в нея, изна-
сяне на сказки за пещерите и тяхното проучване, излети в 
района на Чепинското корито. Инж. Павел Петров лично 
съдейства за проучването и съставянето на планове на пе-

Bulgarian caving society - 
branch Rakitovo – Association 
„Sutkja“ – Rakitovo 
Abstract

In 1930 in Rakitovo Town was 
founded the first branch of Bul-
garian Speleological Society 
which was established one year 
before. The efforts of the cavers 
was directed to the exploration 
of the Lepenica Cave and its 
transformation into tourist cave. 
The members of the branch or-
ganized guided trips in the cave 
giving cask and carbide lamps 
to the visitors. They also intent 
to build tourists hut close to 
the cave entrance. In 1940 the 
branch discontinue its activity. 

The branch have successors in 
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щерите в района. На 13 и 14 септември той и местните 
пещерняци Д. Иванов, А. Попов и Ив. Андонов картират 
изцяло „Сухата пещера“, а „Водната“ (Лепеница) до мяс-
тото наречено „Купола“. 
Клонът кореспондира с БПД по различни поводи. Запа-
зена са писма с искания на карбидни лампи, въжета, маг-
незий за снимки. От дружеството са изпратени членски 
карти, значки, печат и книги. 
Създават се и много добри връзки с Археологическият 
музей в София. С писмо от 29 март 1932 г. музеят въз-
лага на местното пещерно дружество охраната на всички 
пещери и старини в землището на Ракитово, а на предсе-
дателя на дружеството охраната на старините из цяло Че-
пино. Ракитовци прави постъпки за построяване на хижа 
край Бял кладенец с площ 80 м 2 над Сухата пещера и за 
барака край Водната. За съжаление направеният по-късно 
проект остава неосъществен. 
С протокол от 6 юни 1939 г. управителния съвет на Ра-
китовското пещерно дружество определя таксите за вход 
на пещерата: за неракитовци вход – 5 лв. на лице; за не-
ракитовци ученици- 2 лв. ; за ракитовци вход- 2 лв. ; за 
ракитовци ученици – безплатен. 
Решава се също така, че членовете на дружеството и орга-
низациите дали над 1000 лева помощ на дружеството да с 
ползват с безплатен вход при групови излети устроени от 
техните организации; За събиране на таксите, предоста-
вяне на дружествено лампи на посетителите и запазване 
на сталактитите от чупене, през лятото да се назначи па-
зач. В периода след 1939 г. дружеството залинява и посте-
пенно преустановява дейността си. 
Дейността на пещерното дружество намира продължение 
от членовете на учреденото през месец август 2007 годи-
на от група ентусиазирани планинари сдружение „Суткя“ 
– гр. Ракитово. 
То поема инициативата да направи пещерата „Лепеница“ 
обект за туристически посещения. С помощта на БФСп 
в лицето на А. Жалов тогава неин изп. зам. председател 
идеята се осъществява. С много усилия, доброволен труд 
и помощта на общинското ръководство членовете на сдру-
жението обезопасяват пещерата и през 2011 тя «отваря» 
врата за туристи. За разлика от останалите пещери, тук 
посещението става с водач след като туристите получат 
каска с монтирано на нея осветление – проникване което 
е много по близко до пещернячеството и носи значителен 
емоционален заряд. 
Успоредно с амбицията да направят «Лепеница» желан 
туристически обект, през 2010 г. членовете на дружество-

the face of members of Sutka 
Society from the same town. 
They come true the dreams of 
their predecessors. The cave 
is open from the public and the 
visitors equipped by casks and 
led lamps are guided in the 
cave. Some of the risky passag-
es of the cave was secured by 
railings, wooden bridges and 
stairs. Two training courses 
for cavers were organized dur-
ing last two years. The cavers 
discovered some new caves and 
organized the national expedi-
tion „Terra Bessica“ 
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то с помощта на общината организират и пър-
вият си курс за обучение на пещерняци. Той се 
осъществява от инструкторите А. Жалов и К. 
Стоичков от ПК „Хеликтит“ – София и помощта 
на Ст. Кюркчиев от ПК“Пълдин“- Пловдив. През 
2011 година сдружението е домакин на Нацио-
налният конгрес на Българската федерация по 
спелеология, а по-късно през лятото и на наци-
онална експедиция за проучване на пещери в 
района. През есента на същата година, клубни 
членове взимат активно участие в експедицията 
организирана от Регионалния исторически му-
зей във Велинград и ПК“Хеликтит“ за детайлно 
картиране на „Сухата пещера“ край Велинград 
във връзка с нейното археологическо проучване. 
Във тази акция участват и археолози, които по-
късно датират намерените в пещерата артефакти 

от желязната епоха. 
 Запалените с бацила на пещернячеството члено-
ве на сдружението активно работят и за открива-
нето на нови пещери в района както и за опазва-
нето на подземните красоти наоколо. Открити, 
чрез разкопаване са две пещери. Организирани 
са две мащабни акции за почистване на пещери 
превърнали са в незаконни сметища в района на 
язовир Голям Беглик, в които се включват и пе-
щерняци от страната. 
От късната есен на 2011 до средата на април, 
ракитовци организираха втори пореден курс за 
квалификацията „Пещерняк“. То се проведе от 
пещерняците К. Стоичков, М. Рударска и А. Жа-
лов от ПК“Хеликтит“ – София и А. Генков от 
ПК“Черни връх“-София. 



79

КарТИранИ
ПЕщЕрИ

Хайдушката дупка, г. Черепиш, с. Люти брод, м. 
Шишманов рид. 
Врачански пещерен район № 203, Згориградски пеще-
рен подрайон, № 4947, районен № 203 648. 
Дължина 12. 22 м, денивелация -2. 31 м. 

Местонахождение и достъп:
Вхдът й отстои на около 4 км североизточно от ЖП гара 
Черепиш, Врачанска област високо над скалните венци 
преди третият тунел на шосето, София-Мездра, в близост 
до Калето-масив Шишманов рид, който е разположен в 
южната периферия на Ржана планина, западен предбал-
кан. Според класификацията на пещерните райони в Бъл-
гария (по В. Попов) тя попада във Врачанския пещерен 
район № 203, Згориградски пещерен подрайон. 
Изходен пункт за достигането на пещерата може да е ЖП 
гара Черепиш, но по удобно, и по близо е да се подходи от 
с. Лютиброд. От селото се хваща пътеката, която извежда 
над него стръмно над Ритлите. Върви се по пътеката за 
местността Пресечен камък. След като се премине през 
самият Пресечен камък- горната част на първата Ритла, 
гледано от към Черепиш се достига до възвишенията със 
зидовете на Шишмановото кале. От него се продължа-
ва по пътя и след около 30 метра има ляв завой. В дясно 
тръгва стръмна урва по посока скалните венци. Трябва 
да се слезне по стръмнината в посока на най- близката 
скала. Пещерата се разкрива в самия склон и трудно се 
забелязва. Може за ориентир да служат ниските храсти 
намиращи се на и в самия и вход. Приблизително от пътя 
до самата пещера са около 30-40 метра слизане по накло-
на. Входа и е маркиран с червена боя (пресечено кръгче 
и номер). 
Описание:
Входът на пещерата е разположен в склоново пропадане. 
Той има елипсовидна форма и югоизточно изложение. Не-
говите размери са 2х1.40 м. Веднага следва стръмно сли-
зане от около 2 м. Попада се на уширение. Голям камък 
препречва пътя и за да се продължи трябва да се преско-
чи. Следва права галерия с дължина около 10 м. Средната 
и ширина е 1.50 м, а височината и на места достига до 2. 
70-3 м. Галерията постоянно мени формата си. Пода е по-
крит с глина и пясък, забелязват се и дребни камъни. Сте-

Mapped caves. 
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ните са сухи и по тях и свода се забелязват дреб-
ни сталактити, дендрити и повлеци. Забелязват 
се и стари корозионни нива и площадки. Малко 
преди края в дясно е и единственото разклоне-
ние. То е късо и тясно, завършва в непреодолим 
тесняк зарит от наслаги. При разкопаване има 
вероятност на това място пещерата да продължи. 
Самата пещера задънва в конус от наслаги-гли-
на. Пещерата е суха и топла. Общата дължина на 
галериите е 12.22 м при денивелация -2.31 м. 
История на проучването:
Пещерата е локализирана по време на теренните 
обходи в района на Шишманов рид по време на 
експедициите провеждани в района. Установено 
е, че картна документация на подобна пещера 
липсва в ГКПБ. Първоначално карта е направена 
от Игор Руняшки ПК „Саламандър“ Стара Заго-
ра, но не е предадена. Нейната точна карта е със-
тавена по време на експедиция „Черепиш“ 2011, 
на 10.09.2011 г. от К. Стоичков ПК „Хеликтит“ 
София. 

Блокажната цепка, г. Черепиш, с. Люти брод, 
м. Шишманов рид. 
Врачански пещерен район № 203, Згориград-
ски пещерен подрайон. № 4948, районен № 
203 647. 
Дължина 13. 30 м, денивелация +4. 30 м. 

Местонахождение и достъп:
Вхдът й отстои на около 4 км североизточно от 
ЖП гара Черепиш, Врачанска област високо над 
скалните венци преди третият тунел на шосе-
то, София-Мездра, в близост до Калето-масив 
Шишманов рид, който е разположен в южната 
периферия на Ржана планина, западен пред-
балкан. Според класификацията на пещерните 
райони в България (по В. Попов) тя попада във 
Врачанския пещерен район № 203, Згориградски 
пещерен подрайон. 
Изходен пункт за достигането на пещерата може 
да е ЖП гара Черепиш, но по удобно, и по бли-
зо е да се подходи от с. Лютиброд. От селото се 
хваща пътеката, която извежда над него стръмно 
над Ритлите. Върви се по пътеката за местност-
та Пресечен камък. След като се премине през 
самият Пресечен камък- горната част на пър-

вата Ритла, гледано от към Черепиш се достига 
до възвишенията със зидовете на Шишманово-
то кале. От него се продължава по пътя и след 
около 30 метра има ляв завой. В дясно тръгва 
стръмна урва по посока скалните венци. Тряб-
ва да се слезне по стръмнината до скалите, като 
да се заобиколят тръните опасващи основата на 
скалите. Слиза се по сипей, след което се свива в 
ляво покрай скално ребро. Достига се площадка 
и след кратко изкачване се достига до входа на 
пещерата. 
Описание:
Входът на пещерата е разположен в основата 
на скален венец и е изнесен на скално ребро 
във венците югоизточно под „Калето“ . Той има 
издължена, неправилна форма и южно изложе-
ние. Неговите размери са 4х1.80 м. Веднага след 
преддверието в северна посока се отделя ниска 
галерия. Следва стеснение с размери 1.20х0.90 
м. След него се попада на блокаж. Голям скален 
блок прегражда пътя навътре. Чрез пролазване 
той се заобикаля от дясно. Попада се в блокажна 
зала с ширина 3 м, височина 3 м и дължина 6 
м. Цялата дасна стена и от части тавана предста-
вляват лабилен блокаж. В самия и край има късо, 
тясно и непреодолимо стеснение в лявата стена 
точно под блокажа. Следва възходяща част, коя-
то опира също в таван от лабилен блокаж. Пода 
е покрит с глина и различни по размери камъни. 
На места по стените и тавана се забелязват по-
влеци и дендрити. Като цяло пещерата е суха и 
топла. Общата и дължина е незначителна 13.32 м 
при денивелация +4.30 м. 
История на проучването:
Пещерата е локализирана по време на теренните 
обходи в района на Шишманов рид по време на 
експедициите провеждани в района. Установено 
е, че картна документация на подобна пещера 
липсва в ГКПБ. Първоначално карта е направена 
от Игор Руняшки ПК „Саламандър“ Стара Заго-
ра, но не е предадена. Нейната точна карта е със-
тавена по време на експедиция „Черепиш“ 2011, 
на 10.09.2011 г. от К. Стоичков ПК „Хеликтит“ 
София и И. Тачев ПК „Искър“ София. 
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Скорпиона. г. Лакатник. м. Левия географски 
бряг на р. Пробойница. 
Врачански пещерен район №203. Лакатниш-
ки пещерен подрайон. № 5845. 
Районен № 203 819. Дължина (45 м), дениве-
лация (+ 12. 70 м). 

Местонахождение и достъп: 
Пещерата се намира на около 2 км западно от 
гара Лакатник. Нейните входове се разкриват на 
около 5 метра над основата втория гледано от 
долу на горе скален венец на левия географски 
бряг на река Пробойница под масива Градището 
(Осиковско Градище). Кознишки дял на Западна 
стара планина. Според районирането на карста 
(по В. Попов) попада във Врачански пещерен ра-
йон № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. 
Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се 
въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето 
в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по 
пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на 
река Пробойница при водослива и с р. Петрен-
ска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща наго-
ре срещу течението на р. Петренска. След около 
30 м има мост над реката. Пресича се по него 
и се тръгва по левия географски бряг на реката 
пробойница по пътеката заобикаляща масива 
Градището и водеща към Алпийска поляна. Пъ-
теката бързо набира денивелация. Изкачваме се 
по нея до момента докато тя не достигне в бли-
зост до най-високо разположения висок скален 
венец и не започне да завива на североизток. От 
там по обрасли с храсти сипеи се достига до ос-
новата на венците. Тръгва се в обратна посока-
северозапад. На места основата на венеца е на 
два ката. Върви се до достигане на ясно разли-
чим вход разположен на около 5 метра над ос-
новата на скалата. Това е и основния и вход. Из-
качването до него става на „класика“ , като има 
удобни стъпки и хватки. Трябва да се внимава 
за изкачването по прага и улея при дъждовно и 
снежно време, хубаво е да се постави и въже за 
придържане! ! ! Входа на пещерата гледа точно 
срещу разположената на отсрещтния бряг на ре-
ката Козарска пещера. 
Описание: 
Основният вход на пещерата е с издължена фор-
ма, наподобяваща гъба. Неговите размери са; ви-

сочина 3.50 м и ширина; 3 м в широката част и 
2.40 м в основата. Той е с югозападно изложение. 
От него в североизточна посока се влиза в полу-
осветено преддверие. Ширината на галерията е 
1. 40 м при височина от 3.30 м. На третия метър 
в ляво от основната ос и на около 2.60 м над пода 
в лявата стена се разкрива тясно разклонение 
дълго 2 метра, което отвежда на друг тесен и не-
използваем вход на пещерата тип „прозорец“ на 
скалния венец. Следват още 3 метра по основна-
та ос и в дясно се разкрива ново късо разклоне-
ние, дълго 3 м и задънващо в наслаги и основна 
скала. Следват два завоя и се достига до харак-
терно място с интересна скална халка, която се 
прескача. Веднага след нея се излиза на разклон. 
Направо (в североизточна посока) галерията 
продължава възходящо още около 9 метра и дос-
тига до комин висок 5 метра. В ляво от разклона 
се отделя друго възходящо разклонение което на 
третия метър се разделя отново на две. Дясната 
част е леко възходяща, като пода е покрит с нас-
лаги от глина. То също завършва с комин висок 
около 4 м. Дължината на това разклонение е 7 
м. В ляво тръгва низходящо разклонение, което 
води до третия вход на пещерата. То е дълго 6 
м. Над този разклон има и комин висок 5.60 м. 
От него тръгва в посока входа на пещерата тясно 
низходящо разклонение, което се връзва в тесен 
комин в близост до входа и. Третия вход на пе-
щерата има „капкообразна“ форма и размери; ви-
сочина 1.86 м и ширина 0.98 м. От него се попада 
на свод на скалния венец и под него има още една 
тясна галерийка дълга 6.60 м. Пода и е покрит с 
влажна глина и задънва в наслаги. Пещерата има 
леко лабиринтен характер, като цяло е суха. На 
места се забелязват дребни сталактити, сталаг-
мити и повлеци. Нейната обща дължина е 45 м 
при положителна денивелация от + 12.70 м. 
История на проучването:
Пещерата най-вероятно е известна одавна, но в 
ГКПБ до сега не е постъпвала картна документа-
ция. Входовете и отлично се виждат от входа на 
Козарската пещера разположена на отсрещния 
бряг на дола. Сведения за нея дава К. Стоичков 
член на ПК „Хеликтит“ София. Започната е ини-
циатива за картирането и съвместно с пещерня-
ци от СПК „Академик“ София, но инициативата 
е забавена въ времето и пропада. Точната и карта 
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е направена по време на практика по картиране 
на ПК „Под ръба“ Церово на 13.03.2011 г. от П. 
Ганева, Ефросина Христова, Найден Тодоров, 
Гергана Тодорова - ПК „Под ръба“ Церово и К. 
Стоичков – ПК „Хеликтит“ София. 

Орловка, с. Брестница, м. Каменна могила
Панежки пещерен район №207, № 5853, райо-
нен № 207
Дължина 43 м, денивелация -11. 6 м. 
GPS-коорд. WGS 84: N 43° 02’52. 70“ 
 E 24° 12’50. 75“ 
 
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира в местноста Каменна мо-
гила южно от с. Брестница в източната част на 
„Гарванишки масив“ на източния склон на бези-
менен връх висок 523 м. Входът е разположен на 
490 м. н. м. в в малък въртоп и е ориентиран на 
североизток. Теренът е наклонен и покрит с ряд-
ка широколистна растителност трева и храсти. 
До пещерата се достига за около 40 минути от 
сградата при пещерата Съева дупка. От задна-
та страна на къщата започва маркирана пътека 
(червено на бял фон) за „Пещта на връх Каменна 
могила“ , която с леки изкачвания и спускания 
води право на изток почти успоредно на било-
то, като го пресича на една премка и преминава 
на южния склон за да подсече безименният връх 
(523 м). Малко преди да се достигне премката 
между безименния и вр. Каменна могила (487 
м.) се завива наляво (на север) без пътека на око-
ло 90 - 100 метра се открива неголемият въртоп с 
входа на пещерата. 
Засечени азимути на Google Earth:
1. от входа на пещерата към безименния връх - 
260°, 170 м. 
2. от входа на пещерата към вр. Каменна могила 
- 95°, 430 м. 
Описание: 
Формата на входа е почти квадратен трапец с 
размер около метър и се разкрива в дъното на 
малкия въртоп. Наклонът на негативната форма 
продължава и след входа, като плавно достига 
почти вертикал, но размерът на галерията на-
малява. Там се достига и най-тесният пасаж на 
пещетата, дълъг около метър. Следва първата от 

двете зали – по-малката. 
Подът е покрит с камъни и глина, а по стените 
се наблюдават вторични образувания и фосили. 
В кратката и извита галерия към втората зала ка-
мъните по пода изчезват и остава само глината, а 
по стените се наблюдават и дендрити. На много 
места в голямата зала се наблюдават „бради“ от 
тавана, подът е глинест, а в единият и край има 
няколко скални блока паднали от тавана и веро-
ятно запречващи евентуалното продължение. На 
няколко места в пещерата се наблюдават живо-
тински кости. Забелязано е наличие на троглоби-
онтна фауна и прилепи, но биоспелеологични и 
климатични изследвания не са извършвани. 
История на проучването: 
Пещерата е открита от Нада и Николай Орло-
ви на 27.10.2010 г. при теренен обход. Входа е 
разчистен и отворен на 03.11.2010 г., когато е и 
първото проникване. Картирана е от К. Стоич-
ков (ПК „Хеликтит“ ) и Н. Орлов (ПК „Витоша“ 
) София на 16.05.2011 г. 
Съставил: Николай Орлов ПК „Витоша“ София. 

Меча дупка, с. Калотина, м. Калотинска кук-
ла. 
Безденски пещерен район 205, № 5867, райо-
нен №:205 045. 
Дължина 11. 33 м, денивелация +10 м. 

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в каньонообраз-
но дере в района на високи скални игли разполо-
жени севено от с. Калотина. Той е разположен на 
около 20 метра над шосето свързващо с. Кало-
тина със с. Беренде извор, на десния географски 
бряг на река Нишава. Според класификацията на 
пещерните райони в България (по В. Попов) тя 
попада в Безденски пещерен район № 205. 
Пещерата отстои на около 200 м североизточно 
от последните къщи на село Калотина. До нея 
може да се достигне като се тръгне по шосето 
за село Беренде извор. На излизане от селото в 
ляво от пътя на хълма има изкуствено засадена 
борова горичка. В дясно има отклонение на пътя 
водещо към изкуствен водоем на нивото на река 
Нишава. Подминава се отклонението на пътя и 
боровата горичка и непосредствено след това в 
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ляво се издига висока варовикова скална игла. 
Тръгва се без пътека по наклона към скалната 
игла наречена от местните Калотинска кукла. 
В дясно от основата и във височина се разкри-
ва нов наклонен участък със сипей, който зао-
бикаля „куклата“ от югозапад. Във височина се 
разкрива каньонообразно дере, което завършва с 
входа на пещерата. Входа е голям, но е прикрит 
зад масивната скала. За да се забележи трябва да 
се мине зад скалата и да се изкачи сипея. Да се 
внимава по сипея от търкалящи се камъни! Да 
се върви внимателно и хората да се изчакват и 
прикриват на безопасни места! 
Описание:
Входът на пещерата има неправилна форма и 
размери; височина 5 м и ширина 3 м. Той има 
южно изложение. От него в северна посока тръг-
ва възходяща галерия. Пода е покрит със суха 
глина, пръст и камъни. На седмия метър галери-
ята прави дъгообразен завой на запад. Достига 
се до единственото заравнение. На това място 
е и най-ниската част на свода в пещерата около 
1.20 м. Ширината на галерията достига до 2.40 
м. Следва нов наклонен участък, който упира 
в нестабилен блокаж. Да се внимава и да не се 
правят опити за изкатерване на блокажа! Пеще-
рата задънва в големи скални блокове споени с 
глина и пръст. Ширината на галерията на пеще-
рата достига максимално до 3.40 м, а максимал-
ната височината на свода до 5 м. Пещерата е суха 
в привходната част и влажна в крайните части 
преди блкажа. На места по свода се забелязват 
дребни повлеци, дендрити и дребни цевични ста-
лактити. Тя е убежище на единични екземпляри 
прилепи, като на места се забелязва и малки куп-
чини прилепно гуано. Дължината и е 11.30 м при 
денивелация +10 м считана до върха на блокажа 
в крайната и част
История на проучването:
Пещерата е известна на част от местното населе-
ние. Тя е съобщена от местен жител на Ивайло 
Богомилов от Драгоман. Локализирана е от Л. 
Виданова и е картирана и изследвана от екип в 
състав: К. Стоичков и Л. Виденова - ПК „Хелик-
тит“ София и И. Богомилов на 10.05.2011 г. 

Меча дупка, с. Беренде извор, м. Лице. 
Безденски пещерен район 205, № 5868, райо-
нен №:205 046. 
Дължина 17 м, денивелация -5. 33 м. 

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива на северозапад-
ния склон на масива Лице, почти на излизане в 
билната част сред широколистна гора. Масива 
е разположен на левия географски бряг на река 
Нишава, а входа отстои на около 150 метра над 
съвременното и легло. Според класификацията 
на пещерните райони в България (по В. Попов) 
тя попада в Безденски пещерен район № 205. 
Пещерата отстои на около 1.500 м източно от 
село Беренде извор, на около 1.300 м югозапад-
но от село Беренде и на около 1.700 м северо-
западно от село Прекръсте. Територялно попада 
в землището на село Беренде извор. От селото 
се хваща черен път който води до село Беренде. 
Преминава се през жп прелез и пътя върви ус-
поредно с линиите на влака. При достигане до 
тунела и моста над река Нишава пътя почва да 
прави серпантини и да идкачва склона по левия 
географски бряг на реката. Достига се до голяма 
къща-вила до пътя. От нея се тръгва по хоризон-
тал в западна посока, по обрасал с храсти път, 
който постепенно навлиза в гората. Единствения 
ориентир за пещерата са малки скални венци, ко-
ито се виждат почти на билото на масива. Пътя 
прави завой на североизток и постепенно изкачва 
масива. На около 200 метра от завоя се изоставя 
пътя и се тръгва без пътека по стръмния склон. 
Върви се до достигане на ниски скални венче-
та и стъпала разположени почти на излизането 
в билната част на масива. Преди да се достигне 
входа на пещерата в ниско скално стъпало има 
малка и тясна пещеричка убежище на лисици. Тя 
също може да се ползва за ориентир. Пещерата 
Меча дупка е разположена на около 15 метра над 
нея. Тя е трудна за намиране. Може да се питат и 
местни жители за по-лесното и локализиране. 
Описание:
Пещерата има два входа. В нея се влиза през 
по-ниско разположения. Неговите размери са; 
височина 1.15 м и ширина 1.60 м. Той има пе-
щерообразна форма и сероизточно изложение. 
От него се попада в полусветло преддверие. На 2 
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метра от преддверието се попада на стъпалови-
ден кладенец дълбок 4 метра. В източна посока 
се развиват две паралелни-тесни галерии, които 
отвеждат до другия вход на пещерата, който е 
с неправилна форма, източно изложение и раз-
мери; 0. 40х0. 40 м. Стъпаловидния кладенец се 
развива в посока юг-запад. Шрочината му вари-
ра между 3 м и 1.30 м. Височината на свода дос-
тига до 4 м. Пода е застлан с дебел слой глина, 
а в привходната част има и пръст привнесена от 
вън. По стените и свода се забелязват дребни 
сталактити, дендрити и повлеци. На дъното на 
кладенчето има тясна напречна галерия разви-
ваща се в посока север-юг. Пода на това място 
също е застлан с дебел слой влажна глина. Личат 
си и следи от иманярство. В южна посока гале-
рията задънва с непреодолимо стеснение в гли-
ната. При евентуално разкопаване пещерата има 
вероятност да продължи. Нейните размери са 
незначителни. Дължината и е 17 м при денивела-
ция -5.33 м считана от по-високо разположения 
вход. В нея климатични, археологически, пале-
онтоложки и биоспелеоложки иззслдвания не са 
извършвани. 
История на проучването:
Пещерата е известна на част от местното насе-
ление. Тя е съобщена от местен жител на Ивай-
ло Богомилов от Драгоман. Локализирана от И. 
Богомилов по време на теренен обход в района. 
Картирана и изследвана от екип в състав: К. Сто-
ичков и Л. Виденова - ПК „Хеликтит“ София и 
И. Богомилов на 10.05.2011 г. 

Бигор, с. Горно село, м. Бигор. 
Безденски пещерен район 205, № 5890, райо-
нен №:205 047. 
Дължина 13 м, денивелация +3.40 м. 

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в обрасло с хра-
сти и дървета дере отстоящо на около 2.6 км се-
верозападно от Горно Ново село и на около 1.2 
км западно от махала Бърдо. Според класифи-
кацията на пещерните райони в България (по В. 
Попов) тя попада в Безденски пещерен район № 
205. 
По лесният достъп до пещерата е през село Ка-

лотина и махала Бърдо. Преминава се през ма-
халата и се продължава по асвалтовия път над 
нея до характерен остър завой на пътя на изток. 
От там се тръгва по черен път, който води до об-
ширни поляни и бивши кошари. От там се поема 
по силно ерозирал път в южна посока. Той влиза 
в гора и описва широка дъга. Това е пътя който 
води към махала Белиево. Върви се докато не се 
достигне характерно дере в което се спуска в за-
падна посока. Върви се в гора по силно обрасла 
и неясна пътека. В най-ниската част се пресича 
дерето и пътеката подсича склон. На места над 
пътеката се виждат ниски скали. Достига се до 
обрасло места с чешма. Това е местността Бигор. 
Пресича се обрасло място с множество следи от 
глигани и се навлиза отново в горичка. Излиза 
се на нова пътека. Пещерата трябва да се търси 
на около 30 метра над пътеката на склона разпо-
ложен срещу (северозападно) чешмата. Входа се 
разкрива в невисок скален венец и е много труд-
но забележим. Пещерата е труднооткриваема и 
за да бъде намерена по-лесно трябва да се питат 
местни жители или да се търси местен водач. 
Описание:
Входът на пещерата има неправилна издължена 
форма и размери; височина 1.7 м и ширина 0.6 
м. Той има западно изложение. Попада се в ди-
аклазна галерия. Максималната и височина е 3.4 
м при ширина от 1 м. На първия метър в тавана 
на галерията се разкрива комин отвеждаш чрез 
тясна и непреодолима цепнатина до повърхност-
та. На третия метър свода се снижава и достига 
височина 0.70 м. На това място се вижда тясно 
и късо горно ниво. Галерията на пещерата за-
вива на югоизток. Достига се до стеснение. На 
това място се забелязват и дребни сталактити по 
свода. Следва ново уширение и пещерата пре-
минава в непреодолимо стеснение от което се 
долавя въздушно течение. При разкопаване на 
наслагите има перспектива за продължаване на 
пещерата. Пода е покрит с пръст и влажна глина. 
Тя е убежище на единични екземпляри прилепи. 
Дължината и е 13 м при денивелация + 3.40 м 
считана до върха на комина в привходната част 
на пещерата
История на проучването:
Пещерата е известна на част от местното населе-
ние. Тя е съобщена от местен жител на Ивайло 
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Всички права са запазени
по смисъла на закона за

авторското право!

 Длъжност

 Гл. картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 Година на картиране

 10.05.2011 г.                  

 Ном. по ГКПБ

   5868                                      

 Име и фамилия  Подпис

 

 Име на обекта

 Местност  Населено място

с.Беренде извор

 Община

Драгоман

 Обща дължина
17 м

 Прибор за мерене на ъглите

Геоложки компас

 Прибор за мерене на дължините

Пластична рулетка и лазерна рулетка

 Обща денивелация

-5.30 м         

 Надморска височина

 Пещерен клуб, град

ПК «Хеликтит» София    

 

 Лист 1

 Всичко 1

 Мащаб 1:100

 

 

 

 

 

Меча дупка

 
  Лице  

 Хоризонтален план

mN 2011

 

 картирал

4 м0 2

 Ивайло Богомилов

 Константин  Стоичков
Меча дупка

 Вертикални разрези и 
 напречни сечения 

 Лора Виденова

5

5
?

4

4

3

3

3

2

2
1

1

?

 
Дендрити и повлеци

Прилепно гуано

 картирал

 Вход 1              

-1.40 м

2

3

5

1

 Вход 2              
 Вход 1              

 Вход 2              

4
-1.80 м

-1.30 м

+1 м

с. Беренде извор
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Богомилов от град Драгоман. Показана е от мес-
тен ловец и е картирана и изследвана от екип в 
състав: К. Стоичков, А. Жалов - ПК „Хеликтит“ 
София и И. Богомилов на 16.08.2011 г. 

Бански суходол. № 76 (Каменистата). гр. Бан-
ско. циркус Бански суходол. 
Вихренско-Синанишки пещерен район № 
402. Вихренски пещерен подрайон. № 5893. 
Районен № 402 167. 
Дължина (4.40 м), денивелация (–9.90 м). 

Местонахождение:
Входът на пропастта се разкрива във връхната 
част на скални стъпала (ниски скални венци) в 
подножието на високата кула под вр Кутело 2 - 
южната част на циркуса „Бански суходол“ . Тя 
отстои на 4 - 6 часа път от гр. Банско и на около 
20 минути път от лагера в циркуса, разположен 
на 2300 м. н. в. Според класификацията на пе-
щерните райони в България (по В. Попов) тя по-
пада във Вихренско-Синанишки пещерен район 
№ 402, Вихрански пещерен подрайон. 
Достъп: 
От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката се 
изкачва стръмно нагоре по посока големия снеж-
ник в „Суходола“ . Малко преди да се достигне 
до него (той варира различно през годините) вдя-
сно се разкрива голям и дълбок въртоп. От него 
в западна посока се отделя стръмно изкачване. 
Върви се по билото на циркусното възвишение 
на границата с клека (има маркери- оранжеви 
ленти). Достига се до равно място и следва ново 
изкачване, като се държи посока запад. Излиза се 
на ново заравнение в близост до подножието на 
ясно изразената кула под вр „Кутело 2“ . Оттук 
се тръгва в югозападна посока като се траверси-
ра склона. Вдясно се вижда голям валог, запъл-
нен с камъни от сипеите, стръмно спускащи се 
от „Кончето“ . Продължава се като се траверсира 
склона на същото ниво. Подминават се скални 
стъпала в основата на които е входа на БС №71. 
Целта е да се достигнат скалните стъпала в ос-
новата на високата скална кула намираща се в 
подножието на вр. Кутело 2. Входът на пещерата 
може да бъде забелязан и от далеч като тъмно 
петно във връхната част на стъпалата. 

Описание:
Входът на пещерата има неправилна форма и той 
се разкрива хем в основната скала, хем в остатък 
от сипей във връхната част на скално стъпало. 
Той е с неправилна форма и размери 4х1.10 м. 
От входа в дълбочина следва отвес дълбок 9.90 
м считан от високата част на входа. Самия вход 
задълбава като ниша в скалното стъпало, а по 
ниската му част е отворена посредством разчист-
ване на скална маса. В самия отвес има остатъци 
от нестабилни камъни. Да се внимава!!! Дъното 
представлява тапа от огромно количество камъ-
ни. Те са сринати при разкопаването на пещерата 
и препречват пътя в дълбочина. За да бъде про-
дължена пещерата, тези камъни трябва да бъдат 
извадени. Дъното е с размери 1.90х2.40 м. В се-
верната и южната част се загатват тесни и непро-
одолими цепнатини продължаващи в дълбочина. 
Не се усеща въздушно течение. Пещерата е суха 
и студена. Размерите и са незначителни. Дължи-
на 4. 40 м и денивелация -9. 90 м. Пещерата има 
перспективи за продължение. 
Нужен инвентар:
Нужен инвентар: 15 м въже, 2 - 3 протектора, 2 
- 3 стоманени примки, 2 - 3 карабинера и скални 
клинове. 
Техническо описание:
Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ. По-
ради тази причина за фиксиране на въжето може 
да се използват Скални халки и цепки в близост 
до входа. При сегашното екипиране се поставя 
протектор на ръба на отвеса. Следва рапел в кам-
бана от 9 м. Отвеса е преодолим и на класика но 
не е препоръчително да се слиза без осигуров-
ка!!! 
История на проучването:
Пропаст №76 Каменистата е открита чрез раз-
копаване при обход в района на 30.08.2011 г. 
от К. Стоичков и М. Хаджитодоров, членове на 
ПК „Хеликтит“ София по време на експедиция 
„Бански суходол 2011“ , тогава е и започната 
картировката. Цялостната и карта е съставена на 
02.09.2011 г от П. Бакалов СПК „Академик“ Со-
фия и Х. Христов. 
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Бански суходол № 24, гр. Банско, Циркус Бан-
ски суходол. 
Вихренско-Синанишки пещерен район 402, 
Вихренски пещерен подрайон № 5303, райо-
нен № 402 149. 
Дължина 12 м, денивелация +2 м. 

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в западната част 
на циркуса „Бански суходол“ . Той е разположен 
в основата на не висок скален венец намиращ се 
в близост до подножието на стените на „Котеш-
кия чал“ . Тя отстои на около 4 - 6 часа път от 
гр. Банско и на около 30 минути път от лагера в 
циркуса, разположен на 2300 м.н.в. Надморска-
та височина на входа и е 1457 м. Според класи-
фикацията на пещерните райони в България (по 
В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки 
пещерен район № 402, Вихрански пещерен под-
район. 
От лагера се тръгва в западна посока. Първона-
чално се изкачва по големи камъни. След наби-
ране на денивелация се достига до основата на 
скален венец. От него се търси просека в клека. 
Излиза се на открито място, като се траверсира 
склона и се влиза отново в просека сред кле-
ка. Тя отвежда до голямо долинно понижение. 
Върви се на границата на клека, като отново се 
траверсира основата на склона. Не след дълго се 
достига до пролука в клековете. От това място 
се следва долина с множество сипеи. Ориентир 
са огромни скални блокове нападали от разполо-
жените в близост скални венци. Подминават се 
и се държи посока запад, като се попада в нова 
долина от сипеи. Тръгва се на югозапад като се 
набира плавно денивелация. Преди да се достиг-
нат каскадно разположени скални венци и стъпа-
ла преграждащи долината в най-високата и част 
трябва да се отделим отново в западна посока. 
От тази позиция лесно може да се забележи и 
входа на пещерата, който е разположен на запад-
ния склон в основата на невисок скален венец. 
Следва стръмно изкачване до него първоначално 
по сипей, после по затревен склон. За ориентир 
служи и номерацията с червена боя на входа на 
пещерата. 
Описание:
Входът на пещерата се разкрива в основата на 

невисок скален венец. Той има почти триъгълна 
форма и югоизточно изложение. Неговите разме-
ри са; височина 1 м и ширина 2.70 м. От него се 
попада на ниска галерия която се развива в за-
падна посока. Пода е покрит с ръбести камъни 
и суха пръст. В лявата стена има тясна пролука 
която прави връзка с вътрешността на пещерата. 
На около 3 метра от входа се попада на блокажна 
част. Множество големи камъни преграждат пътя 
и преминаването става чрез провиране между 
тях. Височивата на галерията достига около 0. 80 
м. Пещерата всъщтност представлява една ниска 
блокажна заличка и нападалите камъни създават 
илюзията за лабиринтен характер. Следва про-
виране през камъните, като в дясно има късо раз-
клонение с глинест под. Попада се на ущирение. 
В дясно има ново разклонение, което задънва 
с глинеста тапа. Напред в западна посока има 
също възходящо разклонение, което преминава в 
непреодолимо стеснение. В ляво галерията пра-
ви връзка с привходната част. Във вътрешната 
част пещерата е влажна и на места се забелязват 
дребни вторични образувания по стените и сво-
да. Забелязани са множество кокали и странни 
скални образувания наподобяващи фосили. На 
места се забелязват и купчинки прилепно гуано. 
За разлика от другите пещери в циркуса БС №24 
е доста топла пещера. Измерената температура в 
най-вътрешната и част през август месец 2011 г 
е 10.4 градуса по целзий, но вероятно темпера-
турата и често се влияе от външните метеороло-
гични условия, защото пещерата е с малка дъл-
жина. Забелязани са и пещеролюбиви насекоми. 
Нейната дължина е 12 м при денивелация от + 
2 м. 
История на проучването:
Пещерата е картирана и изследвана първоначал-
но през 1978 г. от П. Георгиев и К. Кънчев по 
време на експедиция на СПК „Академик“ София. 
По време на междоклубната експедиция „Бански 
суходол“ 2011 пещерата е прекартирана с цел на-
насяне на повече подробности от вътрешността 
и местата на намерените в нея кости и биоспеле-
ологичен материал. Новата и карта е съставена 
от К. Стоичков и М. Хаджитодоров-членове на 
ПК „Хеликтит“ София на 31.08.2011 г. 
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Бански суходол № 48, гр. Банско, Циркус Бан-
ски суходол. 
Вихренско-Синанишки пещерен район 402, 
Вихренски пещерен подрайон, № 5892, райо-
нен № 402 170. 
Дължина 11. 60 м, денивелация -4. 60 м. 

Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната част на 
циркуса „Бански суходол“ във високата част на 
циркусното възвишение, разположено в близост 
до подножието на сипеите, спускащи се от „Кон-
чето“ . Тя е разположена на 2536 м. н. в и отстои 
на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 40 
минути път от лагера в циркуса, разположен на 
2300 м. н. в. Според класификацията на пещер-
ните райони в България (по В. Попов) тя попада 
във Вихренско-Синанишки пещерен район № 
402, Вихренски пещерен подрайон. 
От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е 
маркирана с оранжеви ленти. Тя се изкачва с по-
стоянен наклон по посока големия снежник във 
високата част на циркуса. Покрай пътеката се 
забелязват големи негативни форми (въртопи). 
След като се достигне в близост до снежника (той 
варира различно през годините) и наклона стане 
по-малък (почти равно) в дясно се забелязва го-
лям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвише-
ние на границата с клека. Достига се до заравне-
ние в близост до подножието на кулата под вр. 
Кутело 2. Следва ново изкачване. Излиза се на 
ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна 
посока като се слиза за кратко покрай невисоки 
скални венци. В ляво се забелязват големите си-
пеи, спускащи се от „Кончето“ , които запълват 
голям валог. Държи се посока чист запад като се 
изкачва ново възвишение. На това възвишение 
се намират входовете на пропастите №№ 1, 2, 45 
А-Б и др. От тях се тръгва в южна посока, като 
за кратко се влиза в огромния негатив със сипеи. 
Достига се голямо скално стъпало-първото от 
поредицата скални венци в подножието на „Кон-
чето“ Минава се в най-западната част на венци-
те, следва изкачване по тревист склон, посоката 
е югозапад. Малко преди да бъде изкачен склона 
със скалните венци (стъпала) трябва да се търси 
пещерата в склоново пропадане. Тя е маркирана 

с червена боя, има поставен и метален номер. 
Описание:
Входа на пещерата се разкрива във високата 
част на циркуса в склоново пропадане близо до 
подножието на „Кончето“ . Той има размери 2 м 
височина и 1.50 м ширина. Той е със северно из-
ложение и неправилна форма. На самия вход в 
дълбочина се забелязва пукнатина зарита с нес-
табилни камъни. От входа се отделя праг дълбок 
2.40 м. Попада се в малка заличка с размери; ши-
рина 3 м, дължина 6 м и височина 6.50 м. Пода е 
покрит с едри камъни. В центъра на заличката е 
разположена снежна пряспа с височина достига-
ща до 2.50 м. В западна посока се отделя низхо-
дяща галерия дълга около 6 м, която преминава 
в непреодолимо стеснение зарито с едри камъ-
ни, от което се усеща слабо въздушно течение. 
По стените и свода на пещерата се забелязват 
следи от интензивно мразово изветряне, както и 
първични карстови образувания, като фасетки, 
ребра и стари нива. Пещерата е студена, но въ-
преки това снежната тапа е с тенденции за сто-
пяване. За проникване не е необходим инвентар. 
Нейната дължина е 11.60 м при денивелация от 
- 4.40 м. 
История на проучването:
Пещерата е открита още в края на 80-те години 
на миналия век. Поради малките си размери и 
вероятно голямата снежна тапа не е картирана. В 
нея ежегодно се извършват наблюдения в пери-
ода 2000 - 2011 г. Забелязана е тенденция за сто-
пяване на снежната тапа. При стопяването си тя 
е освободила пространство. Това позволява да се 
проникне зад снежната тапа и пещерата да бъде 
проучена и картирана. Картата и е съставена от 
К. Стоичков и М. Хаджитодоров, членове на ПК 
„Хеликтит“ София на 31.08.2011 г. 

Бански суходол. № 75 (Гаргина цепка), гр. 
Банско, циркус Бански суходол.
Вихренско-Синанишки пещерен район № 
402, Вихренски пещерен подрайон, № 5891, 
Районен № 402 165.
Дължина 24 м, денивелация –27 м.

Местонахождение и достъп:
Входът на пропастта се разкрива на самата сте-
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Всички права са запазени
по смисъла на закона за

авторското право!

 Длъжност

 Гл. картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 Година на картиране

 31.08.2011г.                      

 Ном. по ГКПБ

 Име и фамилия  Подпис

 

 Име на обекта

 Местност  Населено място

гр. Банско

 Община

Банско

 Обща дължина
11.60 м

 Прибор за мерене на ъглите

Геоложки компас

 Прибор за мерене на дължините

Пластична рулетка и лазерна рулетка

 Обща денивелация

- 4.60 м         

 Надморска височина

 Пещерен клуб, град

ПК «Хеликтит» София   

 

 Лист 1

 Всичко 1

 Мащаб 1:200

 

 

 

 

 

 
  

 Хоризонтален план

mN 2011

 

 картирал

 

 Константин Стоичков

 
 Напречни сечения 

 

 Вертикални разрези 

 Михаил Хаджитодоров

1

3

Бански суходол                    

 5892

?

?

2

-2.40 м

A

A

B

B

C

D

C

C

D

1
2

3

1

2

3

 картирал

 Вход            

 Вход            

?
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на на Котешкия чал, западната част на циркуса 
„Бански суходол“ . Входа може да бъде забеля-
зан от далеч, но е силно недостъпен. Тя отстои 
на 5 - 7 часа път от гр. Банско и на около час и 
половина път от лагера в циркуса, разположен на 
2300 м.н.в. Според класификацията на пещерни-
те райони в България (по В. Попов) тя попада 
във Вихренско-Синанишки пещерен район № 
402, Вихрански пещерен подрайон.
Достъп: 
От лагера се тръгва в западна посока. Първона-
чално се изкачва по големи камъни. След наби-
ране на денивелация се достига до основата на 
скален венец. От него се търси просека в клека. 
Излиза се на открито място, като се траверсира 
склона и се влиза отново в просека сред кле-
ка. Тя отвежда до голямо долинно понижение. 
Върви се на границата на клека, като отново се 
траверсира основата на склона. Не след дълго се 
достига до пролука в клековете. От това място се 
пресича долината, като се държи посока северо-
запад-основата на „Котешкия чал“ . Достига се 
място с ясно изразени пропадания в основата на 
възвишение. Следва кратко изкачване на възви-
шението около 20 м денивелация. Достига се до 
място с характерни скални блокове и заравнение. 
От него започва изкачване около 15 м в северна 
посока. Достига се до хапактерна премка в ос-
новата на Котешкия чал. Целта е да се достигне 
подножието на стената надясно под котешкия 
чал на място от където може да се катери нагоре. 
продължава се косо в ляво над отвесните части, 
достъпът до пещерата е отгоре по силно накло-
нени и ронливи скали! Тъй като пещерата не се 
вижда отгоре, мястото за слизане се определя от 
изолирано скално балконче надвесено над съ-
щинската отвесна част на стената, пещерата е на 
около 10 метра преди и над него. До пещерата 
могат да достигнат само добре подготвени пла-
нинари готови да катерят и откатерват ронливи 
пасажи от 3-та категория, без осигуровка ( със-
тоянието на скалата не позволява поставяне на 
надеждни осигуровки).
 В никакъв случай да не се тръгва при мокро вре-
ме, или изгледи за такова! 
Описание:
Входът на пещерата има издължена форма и раз-
мери 8,50 м височина и около 2 м ширина. Той 

има югоизточно изложение. От него се попада на 
низходяща галерия с дължина 15 м. На места ви-
сочината на цепнатината достига 13 м, а широчи-
ната и 1.20 м. В привходните части се забелязва 
активно мразово изветряне, има и гнезда на пти-
ци. Тази част на пещерата представлява накло-
нена цепнатина в скалата, като в долния край се 
намира отвор на отвес дълбок (15 м). Дъното на 
наклонената част е покрито с камъни с различни 
размери и има опасност да се изсипят в отвеса, 
Да се внимава! Входът на отвеса е сравнително 
тесен. Неговите размери са; 0,60х1 м. Отвеса в 
дълбочина постепенно се разширява и достига 
размери 7.30х3 м. Дъното представлява наклоне-
на галерия. Подът е покрит с пръст и камъни. По 
стените на отвеса се стича влага. В дънната част 
след лазкопаване може да се попадне на про-
дължение на пещерата в дълбочина. Пещерата е 
хладна и влажна в дънната си част. 
Нужен инвентар:
Нужен инвентар: 25 м въже, 2 анкерни планки, 2 
скални клина, 4 карабинера.
Техническо описание:
Отвесът на пещерата се екипира на два анкера на 
около метър над отвора, и се дублира със скални 
клинове в лявата стена. Необходимо е 25 метра 
въже и 4 карабинера.
История на проучването:
Пропаст №75 Гаргина цепка е открита чрез на-
блюдение на стената на Котешкия чал от В. Мар-
ков ПК „Хеликтит“ София. Има вероятност да е 
виждана и друг път, но опити за достигането и 
вероятно не са правени. До входа и за първи път 
достигат В. Марков и Х. Христов от ПК „Хели-
ктит“ София на 28.08.2011 г. Тогава е и разкопан 
отвора в дъното на сипея. Картата на пещерата 
е съставена на 30.08.2011 г. от В. Марков и Х. 
Христов ПК „Хеликтит“ София.

Забравената, г. Лакатник, м. Петренски дол 
(Самотворски дол). 
Врачански пещерен район № 203, Лакатниш-
ки подрайон, № 5894, районен № 203 8. 
Дължина 13 м, денивелация -0. 80 м. 

Местонахождение и достъп:
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Входът на пещерата се разкрива в основата на ни-
ско скално венче в долната част на Самотворски 
дол в непосредствена близост до красивия би-
горен водопад в същата местност. Самотворски 
дол се явява и незначителен десен приток на Пе-
тренска река. Пещерата попада в Кознишкия дял 
на Западна стара планина. Според районирането 
на карста (по В. Попов) попада във Врачански 
пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен 
подрайон. 
Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се 
въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето 
в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по 
пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на 
река Пробойница при водослива и с р. Петрен-
ска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре 
срещу течението на р. Петренска. Пътеката по-
дминава къща в ляво и набира леко денивелация. 
Достига се до така наречения „Сини вир“ и се 
пресича реката по метален мост. След него пъте-
ката прави завой и в ляво от това място се виждат 
поляни на нивото на реката. Ясно си личи и дола 
който се развива на отсрещния бряг на реката. 
Високо, пак от другия бряг на реката се виж-
да висок скален венец. Пресича се реката и по 
стръмна пътека се достига до въпросния венец. 
Това са така наречените „Академишки скали“ 
разположени в местността Брусовата мелина. От 
скалите се тръгва в посока Самотворски дол-за-
пад. Слиза се по стръмен склон и се достига до 
не висок скален венец. Тръгва се отново посока 
дола и водопада, пътеката е обрасла и тясна. По-
дминава се широк вход на пещера. Това е входа 
на пещерата Чукара № 1599. Почти веднага след 
него в дясно от пътеката се разкрива и входа на 
пещерата, който е маркиран с червена боя (Пре-
сечено кръгче и номер). 
Описание: 
Входът на пещерата има неправилна форма и 
размери 1.10х1.30 м. Той е с южно изложение. 
От него в северозападна посока се отделя кри-
воличеща, ниска и тясна галерия. Височината и 
варира от 2 м в началото до 0.40 м в края и. Ши-
рината и варира от 1.20 м до 0.50 м. Галерията 
е леко низходяща, пода е покрит със суха глина 
и дребни камъни. В крайната част е застлан със 
суха трева и вероятно пещерата е била обитава-
на от Язовец. Като цяло пещерата е суха и бедна 

на вторични пещерни образувания. На места се 
забелязват дребни повлеци. Размерите на пеще-
рата са незначителни нейната дължина е само 13 
м при денивелация от – 0.80 м. 
История на проучването: 
Пещерата най-вероятно е известна одавна, но в 
ГКПБ до сега не е постъпвала картна докумен-
тация. Тя е маркирана по време на експедицията 
„Петренски дол 2008“ . Картата и прилича доста 
на предадената в картотеката пещера Язовската, 
но посоките не отговарят, като се развива в ко-
ренно противоположна подока (не е изключено 
картата на Язовската да е сгрешена). Точната и 
карта е съставена от З. Илиев завеждащ ГКПБ и 
К. Стоичков ПК „Хеликтит“ София на 18.09.2011 
г. 

Дендритната дупка, г. Лакатник, м. Петрен-
ски дол. (Брусовата мелина).
Врачански пещерен район № 203, Лакатниш-
ки подрайон, № 5895, районен № 203 8
Дължина 10 м, денивелация +8 м. 

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в основата ска-
лен венец в местността Брусовата мелина (Ака-
демишки скали). Пещерата попада в Кознишкия 
дял на Западна стара планина. Според районира-
нето на карста (по В. Попов) попада във Врачан-
ски пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен 
подрайон. 
Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се 
въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето 
в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по 
пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на 
река Пробойница при водослива и с р. Петрен-
ска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре 
срещу течението на р. Петренска. Пътеката по-
дминава къща в ляво и набира леко денивелация. 
Достига се до така наречения „Сини вир“ и се 
пресича реката по метален мост. След него пъте-
ката прави завой и в ляво от това място се виждат 
поляни на нивото на реката. Ясно си личи и дола 
който се развива на отсрещния бряг на реката. 
Високо, пак от другия бряг на реката се виж-
да висок скален венец. Пресича се реката и по 
стръмна пътека се достига до въпросния венец. 
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Всички права са запазени
по смисъла на закона за

авторското право!

 Длъжност

 Гл. картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 Година на картиране

 26.03.2011г.                  

 Ном. по ГКПБ

                                         

 Име и фамилия  Подпис

 

 Име на обекта

 Местност  Населено място

с.Чуковезер

 Община

Драгоман

 Обща дължина
10 м

 Прибор за мерене на ъглите

Геоложки компас

 Прибор за мерене на дължините

Пластична рулетка и лазерна рулетка

 Обща денивелация

- 7 м         

 Надморска височина

 Пещерен клуб, град

ПК «Хеликтит» София    

 

 Лист 1

 Всичко 1

 Мащаб 1:200

 

 

 

 

 

Каца

 
    

 Хоризонтален план

mN 2011

5848

 картирал

8 m0 4

 Лора Виденова

 Константин  Стоичков

 Селище            

Каца

 Вертикални разрези и 
напречни сечения

 Ивайло Богомилов

 Натеци  Натеци

 Дендрити

 картирал

?

 Вход  1             

 Вход  1             

e
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- 7.14 м
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Това са така наречените „Академишки скали“ 
разположени в местността Брусовата мелина. От 
скалите се тръгва в посока Самотворски дол-за-
пад - водопада. Следва се основата на скалния 
венец и точно преди да се достигне неговото 
прекъссване и улея по който се излиза над ска-
лите в основата на венца се разкрива входа на 
пещерата. 
Описание: 
Входът на пещерата има издължена и неправил-
на форма с размери; 2.50х1.10 м. Той е с юго-
западно изложение. Веднага след него следва 
стеснение с размери, 1.00х0.80 м. Пода е покрит 
с пясък. Попада се на тясна диаклазна галерия. 
Височината и достига на места 8 м, а дължината 
и е незначителна около 6 - 7 м. Ширината и ва-
рира 0.30 м до 0.90 м. Стените в по голямата си 
част са покрити с едри деднрити. Във височина 
се дабелязват няколко скални мостчета, както и 
прозираща слънчева светлина идваща от горния-
недостъпен вход на пещерата разположен на ви-
сочина на скалния венец. Като цяло пещерата е 
суха, в нея изобилстват дендритите. На места се 
забелязват дребни повлеци. Размерите на пеще-
рата са незначителни нейната дължина е само 10 
м при денивелация от +8 м. 
История на проучването: 
Пещерата най-вероятно е известна одавна, но в 
ГКПБ до сега не е постъпвала картна докумен-
тация. Тя е маркирана по време на експедицията 
„Петренски дол 2008“ . Точната и карта е съста-
вена от З. Илиев завеждащ ГКПБ и К. Стоичков 
ПК „Хеликтит“ София на 09.10.2011 г. 

Каца, с. Чуковезер, м. Селище. 
Безденски пещерен район 205, № 5848, райо-
нен № 205 043. 
Дължина 10 м, денивелация -7 м. 

Местонахождение и достъп:
Пещерата има два входа. Единият е хоризонта-
лен и е разположен в основата на невисок скален 
венец, а другия е пропастен и се разкрива в за-
равнение над венеца. Тя се намира в югозападно-
то подножие на рида Чука в местността Селище. 
Според класификацията на пещерните райони в 
България (по В. Попов) тя попада в Безденски 

пещерен район № 205. 
Пещерата попада в землището на село Чуко-
везер, но е доста отдалечена от това населено 
място и най-лесно до нея може да се достигне 
ако се хване пътя Драгоман - Габер, като на 3.5 
километра по пътя се поема по разклон в севе-
розападна посока към село Чорул. Над селото се 
поема по черен път в североизточна посока кой-
то се изкачва и достига до седловина между два 
горски масива. Хваща се пътека минаваща през 
обработваеми площи разположени между двата 
масива, докато не се излезне на черен път в под-
ножието на борова гора. Зад гората е разположен 
масива Чука. В неговото подножие е разположе-
на пещерата. За да се достигне до нея най лесно 
трябва да се заобиколи от югоизток гората и да 
се тръгне в основата на масива в западна посока, 
като се следи ниския скален венец. Пещерата не 
е лесна за намиране поради факта, че в основа-
та на венеца има гъсти и бодливи храсталаци. За 
това трябва да се подбере път над венеца и мал-
ко след като се подмине пропастния вход на пе-
щерата да се слезне пак в основата на венеца по 
едно от по-ниските скални стъпала. На скалата 
над пропастния вход с червена боя е изписан и 
номера на пещерата 5848. Тя е трудна за откри-
ване и е препоръчително за по-добра ориентация 
да се питат местните жители. 
Описание:
Главният (хоризонтален) вход на пещерата има 
неправилна-издължена форма и размери; висо-
чина 2.30 м на ширина 15 м. Той има югозападно 
изложение. От него се влиза в широко и светло 
преддверие. Пода е покрит с пръст и множество 
едри и дребни камъни. На места си личат и има-
нярски изкопи. По свода и стените ясно си личат 
следи от интензивно мразово изветряне. Забеляз-
ва се и голяма пукнатина на отсядане. По стените 
и свода има и малко надписи направени от мест-
ни жители. Единствените вторични образувания 
са дендрити по стените на кладенеца-комина и 
натек в едно тясно коминче в най-източната част 
на преддверието. В периферията на заличката 
има и къси и тесни разклонения. В най-западна-
та част след изкачване на праг от 1.20 м се излиза 
на дъното на кладенче-комин висок 7 метра и от-
веждащ до горния (пропастен) вход на пещерата. 
Комина е труден за изкачване на „класика“ . Да 
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Всички права са запазени
по смисъла на закона за

авторското право!

 Длъжност

 Гл. картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 картирал

 Година на картиране

 17.04.2011г.                  

 Ном. по ГКПБ

                                         

 Име и фамилия  Подпис

 

 Име на обекта

 Местност  Населено място

с.Чуковезер

 Община

Драгоман

 Обща дължина
12 м

 Прибор за мерене на ъглите

Геоложки компас

 Прибор за мерене на дължините

Пластична рулетка и лазерна рулетка

 Обща денивелация

- 4.70 м         

 Надморска височина

 Пещерен клуб, град

ПК «Хеликтит» София    

 

 Лист 1

 Всичко 1

 Мащаб 1:100

 

 

 

 

 

Лисича яма

 
    

 Хоризонтален план

mN 2011

 

 картирал

4 м0 2

 Ивайло Богомилов

 Константин  Стоичков

 Остра чука            

Лисича яма

 Вертикални разрези и 
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се внимава защото на места има ронливи участъ-
ци!!! Горният вход е преграден от скален отло-
мък на две. Той има неправилна форма и размери 
3.30х1.70 м. Пещерата е с незначителни размери; 
дължина 10 метра при денивелация от -7 метра. 
Тя е в последен стадий на развитие. 
История на проучването:
Пещерата е известна на част от местното населе-
ние. Тя е съобщена от местен жител на Ивайло 
Богомилов от Драгоман. Изследвана и картирана 
от К. Стоичков и Л. Виденова - ПК „Хеликтит“ 
София и И. Богомилов на 26.03.2011 г. 

Лисича яма, с. Чуковезер, м. Голяма Чука. 
Безденски пещерен район 205, № 5849, райо-
нен №:205 044. 
Дължина 12 м, денивелация -4. 70 м. 

Местонахождение и достъп:
Пещерата има два входа. Единият е хоризонта-
лен и е разположен в основата на скално стъпа-
ло, почти на върха на висок стъпаловиден скален 
венец, а другия се разкрива в заравнение над ве-
неца. Тя се намира в югоизточната част на рида 
Голяма Чука. Според класификацията на пещер-
ните райони в България (по В. Попов) тя попада 
в Безденски пещерен район № 205. 
Пещерата попада в землището на село Чукове-
зер, но е доста отдалечена от това населено мяс-
то и най-лесно до нея може да се достигне ако 
се хване пътя Драгоман-Габер, като на 1.7 км по 
пътя се търси разклон и черен път в дясно, който 
върви на границата между обработваеми площи. 
Ориентир за отклонението е, че на същото мяс-
то в ляво от шосето се отделя път за бунището 
на град Драгоман. Черния път върви паралелно 
с шосето, а след това завива в северна посока и 
води до малка горичка с параклис в нея. От там 
се тръгва по пътека в северна посока и се дости-
га до нов черен път в основата на борова гора. 
Тръгва се в източна посока, като се търси просе-
ка в ляво от пътя. От самия път се вижда и скал-
ния венец. Следва изкачнане без пътека по скло-
на. Скалния венец се заобикаля от изток. Следва 
ново изкачване по склона над самия венец, като 
се върви в близост до ръба на скалния откос. Вхо-
да на пещерата е разположен в близост до ръба, 

точно срещу бунището на град Драгоман което 
се вижда в далечината. 
Описание:
Главният (вертикален) вход на пещерата има не-
правилна-издължена, почти крушовидна форма 
и размери; 0.55х0.78 м. Той предстъвлява верти-
кално отверстие, дълбоко 1.30 м. Дъното е осея-
но с дребни камъни и пръст. То представлява ни-
ско уширение в което може да се седи приведен. 
В източна посока има късо разклонение, което 
задънва в непреодолимо стеснение. Също така, 
късо и тясно разклонение може да се проследи и 
в северозападна посока. Основното направление 
на пещерата е в югозападна посока. Преминава 
се под отцепена от тавана плоча и веднага се по-
пада на мъчно за преминаване стеснение, което 
води до ново уширение. На това място галерията 
прави завой на юг-югоизток. Преминава се през 
ново стеснение и се излиза на по-нискоразполо-
жения вход на пещерата. Той има неправилна 
форма и размери; височина 0.55 м и щирина 1 
м. В пещерата се срещат на места дендрити по 
стените и свода. Тя има проходен характер и по-
ради този факт се усеща силно въздушно тече-
ние от долния към по-високо разположения вход. 
Намерени са и кости от лисици и дребен дивеч. 
Тя е с незначителни размери; дължина 12 м при 
денивелация от - 4.70 м. През пещерата не могат 
да преминават по-едри хора заради няколкото 
стеснения по основния ход на галерията, която 
е канален тип. 
История на проучването:
Пещерата е известна на част от местното населе-
ние. Тя е съобщена от местен жител на Ивайло 
Богомилов от Драгоман. Изследвана и картирана 
от К. Стоичков - ПК „Хеликтит“ София и И. Бо-
гомилов на 17.04.2011 г. 

Разцепената, с. Крачимир, м. Врелото. 
Салашки пещерен район 202, № 5903, райо-
нен № 202 131
Дължина 26.60 м, денивелация +7.50 м. 

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в основата на 
невисок скален венец. Той е разположен на 
около 30 метра над входа на изворната пещера 
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Крачимирко врело. Пещерата отстои на около 
1.5 километра североизточно от село Крачимир. 
Според класификацията на пещерните райони в 
България (по В. Попов) тя попада в Салашки пе-
щерен район № 202. 
От село извоз се хваща пътя за село Стакевци. На 
три километра преди селото има характерен раз-
клон за старата застава (в дясно за нея се отделя 
черен път). По пътя се достига до изоставената 
сграда на заставата. Минава се зад нея и се върви 
срещу течението на реката до достигане на входа 
на пещерата Врелото. В дясно от него се тръг-
ва без пътека по стръмен склон обрасъл с рядка 
гора. Подминава се горния вход на Врелото и се 
продължава по склона докато не се достигне до 
нисък скален венец. Достига се и до вход на пе-
щера. Върви се в основата на венеца в северна 
посока докато не се достигне до един от входове-
те на пещерата разцепената. Той отстои на около 
1.5 м над основата на самия скялен венец. 
Описание:
Входът на пещерата се разкрива в основата на 
не висок скален венeц. Той има овална форма и 
рзмери съответно височина 0.90 м и ширина 0.70 
м. Изложението му е източно. От входа се отде-
ля към вътрешността на пещерата ниска и тясна 
галерия. След пропълзяване от 3 метра се попада 
на малка заличка. В ляво има късо разклонение 
което задънва в наслаги. В срещуположната стра-
на на залата след преодоляването на праг висок 
2 метра се попада на късо горно етажче. От та-
вана на залата се процежда слънчева светлина от 
отвор в свода на пещерата разположен на върха 
на комин висок около 7 метра. В най западната 
част на залата свода се снишава и там пещерата 
задонва в наслаги и камъни. В дясната част има 
тясна цепнатина която комуникира с друг тесен 
вход на пещерата. Като цяло тя е суха. Пода е 
покрит с прах и суха глина. По сводовете рядко 
се забелязват повлеци и дребни цевични сталак-
тити. Общия сбор на дължините на галериите и 
възлиза 26.60 м при денивелация от +7.50 м. По 
време на изследването и картирането не са били 
провеждани климатични и биоспелеологочни 
изследвания. 
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местното на-
селение, но няма постъпвала документация в 

ГКПБ. Картирана е на 24. 10. 2011 г. от К. Сто-
ичков, И. Петров и Е. Стамболийска членове на 
ПК „Хеликтит“ София и Е. Христова от ПК „Под 
ръба“ Церово. 

Пещерата на Свети Иван Рилски. (Постница), 
с. Пастра, м. Гробът на Свети Иван Рилски.
Влахински пещерен район 401, № 5889, Райо-
нен № 401 024.
Дължина 30 м, денивелация +10.80 м.

Местонахождение и достъп:
Пещерата е разположена на около 2 км южно от 
Рилския манастир в местността Гробът на Свети 
Иван Рилски. Западна Рила. Според класифика-
цията на пещерните райони в България (по В. 
Попов) тя попада във Влахински пещерен район 
№ 401, с тази условност, че няма карстов харак-
тер.
От манастира до паркинга, откъдето се тръгва за 
пещерата, има около 2 км асфалтов път. Отдясно 
има големи красиви поляни, пригодени за пик-
ник, с пейки, маси и огнища. От паркинга до пе-
щерата пътят е около 15 минути пеша. Изкачва-
нето става по тясна камениста пътечка в широко-
листна гора. За ориентир има множество табели. 
Първо се стига до една малка църква – гробница, 
където е бил погребан Свети Иван Рилски. Точно 
зад църкавата е входът на пещерата. Изкачването 
до него е по малки стълбички. сякаш направени 
от природата специално за теб, след това попа-
даш в зала, която щеше да е абсолютно тъмна, 
ако не бяха запалени свещи точно там, където 
Иван Рилски е спал. Влизаш навътре и пред теб 
се появява един съвсем малък процеп между ска-
лите, през който трябва да минеш. Вярванията са 
такива, че който не успее да мине през дупката 
на пещерата е грешник. Всъщност, когато тръг-
неш да минаваш осъзнаваш, че не е толкова тяс-
но. Всички от групата минахме успешно.
Описание:
Главният вход на пещерата се разкрива в осно-
вата нависока канара. Той има почти триъгълна 
форма и източно изложение. Неговите размери 
са; височина 1.90м и ширина 4.90 м. От него 
следва изкачване по криволичещи стъпала, кои-
то отвеждат в зала. Около стените са изградени 
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невисоки зидове, а залата е добре терасирана. В 
най-северозападната част има олтар с множество 
икони и свещи. Подът е покрит с пръст, както и 
терасите. Размерите на залата са: дължина 4.60 м, 
ширина 6.90 м и височина 3.60 м. На места има 
струпване на камъни. В най-западната част има 
издигане на свода образуване на контакта между 
две канари и има къса възходяща част. В южна 
посока се отделя къс коридор. Следват три стъ-
пала и стесняване на галерията. В източна посо-
ка след преодоляване на праг висок 2.80 м и про-
лазване се попада на къса криволичеща,блокажна 
галерия отвеждаща до друг вход на пещерата. 
Той е с неправилна форма, източно изложение и 
размери: височина 2.50 м и ширина 0.50 м. До 
входът „чистилище“ се достига по дървена стъл-
ба и провиране. Той се разкрива сред пропадане-
струпване на камъни и има размери 0.52х0.24 м. 
Пещерата е храдна и на места влажна. Нейната 
обща дължина е 30 м, при положителна дениве-
лация от +10.80 м.
Геоморфоложко описание:
Пещерата на Свети Иван Рилски представлява 
много широка ниша, образувана в блокаж от ме-
таморфни скали. Скалите са мигматични гнайси, 
със минерален и веществен състав много близък 
до гранита. В тях се наблюдават много дебели 
жилни образувания, които на места са чисто 
кварцови, а на други преминават в пегматити 
(появяват се едри минерални срастъци от слю-
ди, фелдшпати, опушен кварц). Тези скали са 
идентични с типичните за Рила гранито-гнайсо-
ви комплекси, чиято възраст и произход допреди 
време се приемаха за докамбрийски, а понас-
тоящем са обект на дискусия в научните среди. 
Всред скалния блокаж, в който е оформена пе-
щерата, доминира огромна плоча с размер дос-
тигащ в най-голямото направление над 10 м, ко-
ято е отчупена недалеч и свлечена по стръмния 
склон до сегашното си положение. Тя е подпряна 
и стабилно застопорена върху устойчива скална 
грамада и няколко по-малки, но все пак огромни 
блокове и по този начин между тях е образувано 
значително свободно пространство. Запълващи-
ят това пространство по-дребен скален материал 
постепенно е свлечен и отнесен от проникващите 
под плочата води, което доближава произхода на 
тази пещера до процесите на същинско карсто-

образуване. За оформянето на просторна ниша 
допълнително е допринесла човешката ръка 
на отшелниците-монаси, които са премахнали, 
преподредили и терасирали оставащите дребни 
скални късове в пространството.
История на проучването:
Според житието за светеца написано през 14 в. 
от патриарх Евтимий Търновски - „Из живота на 
Иван Рилски“ , Иван Рилски се родил около 876 г. 
в дупнишкото село Скрино в гънките на Осогов-
ската планина, недалеч от р. Струма. Бил съвре-
менник на княз Борис Първи, на Симеон Велики 
и на неговия син цар Петър. До 25-годишната си 
възраст бил пастир в родното си село. Според жи-
тието на светеца, когато родителите му почина-
ли, той раздал имуществото им на бедни и болни 
и постъпил като послушник в близкия манастир 
под връх Руен.Там придобил богословско обра-
зование, изучавал богослужебни книги и приел 
монашеския сан. Когато напуснал манастира, се 
изкачил на „висока гола планина“ и живял като 
отшелник в продължение на дванайсет години. 
После се заселил в хралупата на едно дърво в 
Рилската пустиня, където се отдал на 
молитви към бога. Хранел се с треви и не виж-
дал човешко същество. Навестявали го само 
диви зверове, които не му сторили нищо лошо. 
Овчари, пасящи наблизо стадата си, го открили 
и започнали да го посещават, да искат съвети и 
помощ от него, тъй като вече се било разчуло, че 
върши чудеса и лекува болни с молитвите си. И 
до днес в Югозападна България в устната тради-
ция са запазени предания за делата му. За да се 
усамоти, Иван Рилски се преместил в пещера на 
висока и недостъпна скала и прекарал там в мо-
литви и пост повече от 7 години. Славата на от-
шелника се разпространила надалеч и стигнала 
до престолния Търновград. Благочестивият бъл-
гарски цар Петър научил за мъдреца пустинник 
и пожелал да го види. Патриарх Евтимий пише в 
житието на светеца, че владетелят тръгнал към 
него с „немало злато и различни овощия“ . От-
шелникът не пожелал да приеме царя и върнал 
златото, а взел само постническата храна. Това 
още повече увеличило влиянието и славата му 
и към него започнали да се присъединяват уче-
ници, които строили наоколо колибите си и така 
на мястото на малката постница в планината 
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възникнал най-известният български манастир 
– Рилският. След смъртта му на 18 август 946 г. 
светецът бил погребан от братята монаси в ка-
менна гробница, запазена и досега в църквицата, 
устроена в пещерата, която приживе обитавал.
Пещерата е известна от незапомнени времена. 
Най-вероятно поради некарстовия си характер тя 
не е картирана и заведена в ГКПБ. Нейната карта 
е съставена от членовете на ПК „Хеликтит“ Со-
фия. К. Стоичков, Б. Сотиров и С. Брашнаров на 
12.06.2011 г.

Бубка, с. Добравица, м. Заскоко, мах. Манов-
ци.
Понорски пещерен район № 204, № 5882, ра-
йонен № 204 188.
Дължина 11 м, денивелация -1.30 м.

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в улей в осно-
вата скален венец в местността Заскоко. Скал-
ния венец е разполоен в близост до местността 
Стола над мах. Мановци на село Добравица. Тя 
попада в Понор планина, част от Западна стара 
планина. Според районирането на карста (по В. 
Попов) попада във Понорски пещерен район № 
204. 
По асвалтовия път от село Брезе се достига до 
махала Топилата. От там следва черен път който 
води до махала Мановци и след това се тръгва 
по него в северна посока. Пътя минава покрай 
ливади и терасирани земи. В източна посока се 
виждат скални откоси, Ясно се откроява висок 
скален венец със добре изразена в него разломна 
пукнатина обрасла с храсти. Тръгва се без път по 
склона, като преди да се достигне до венеца има 
кратко изкачване по сипеи. Входа на пещерата се 
разкрива в основата на венеца в цепнатината. Тя 
се забелязва лесно от далеч. 
Описание: 
Входът на пещерата има издължена и непра-
вилна форма с размери; 1.70х0.44 м. Той е с за-
падно изложение. От него се отделя низходяща 
диаклазна галерия със средна ширина 0.70 м и 
височина 2.90 м. След кратко пропълзяване се 
попада на уширение. Пода е покрит с дребен 
чакъл и глина. По стените си личат повлеци, а 

по свода на места дребни сталактити. На много 
места в диаклазата има зацепени големи камъ-
ни. Забелязват се няколко тесни и непреодолими 
разклонения. Галерията се развива в източна по-
сока, като прави лек завой на североизток. Личат 
си и стари корозионни нива. Постепенно галери-
ята се снижава и преминава в тесняк. След него 
има кратко елипсовидно уширение и след него 
тя преминава в непреодолим тесняк запушен с 
глина и образувания. Усеща се слабо въздушно 
течение. Пещерата е влажна и хладна. Размерите 
и са незначителни, нейната дължина е само 11 м 
при денивелация от -1.30 м. 
История на проучването: 
Пещерата най-вероятно е известна одавна, но в 
ГКПБ до сега не е постъпвала картна докумен-
тация. Тя забелязана от А. Христов през 2009-та 
година. Картата и е направена по време на тере-
нен обход в района от А. Христов бивш член на 
ПК „Еделвайс“ София и К. Стоичков - ПК „Хе-
ликтит“ София на 19.06.2011 г.

Бабината пършивка, с. Заноге, м. Заножка 
мъртвина.
Понорски пещерен район№ 204, № 5250, Ра-
йонен № 204 174.
Дължина 20 м, денивелация 2 м (-1 м; +1 м).

Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се намира на около 1.4 км за-
падно от гара Лакатник. Той се разкрива в не-
висок скален венец в най-югоизточната част на 
местността Заножка мъртвина, разположена на 
десния географски бряг на р. Пробойница, в се-
верната периферия на Понор планина, Западна 
стара планина. Според районирането на карста 
(по В. Попов) попада в Понорския пещерен ра-
йон №204. 
Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се 
въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето 
в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно 
по пътя за с. Губислав. Непосредствено преди да 
се мине по моста на река Пробойница, се хваща 
пътеката водеща до основата на венеца и Козар-
ската пещера (в ляво от шосето). Подминава се 
в ляво стълб на електропровод и следва стръмен 
участък. Веднага след това се достига до дясно 
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разклонение (пряка пътека за мах. Раково). По-
дминава се разклонението и пътеката продължа-
ва да се изкачва към основата на скалния венец. 
Под входа на Козарската пещера тя тръгва хори-
зонтално да траверсира склона. Пътеката посте-
пенно пак навлиза в гора, а скалните венци ос-
тават във високото. След като свърши основния 
скален венец започват да се редят ниски венци с 
чести прекъсвания. Пещерата трябва да се търси 
в единствения венец разположен по-високо на 
хълма от останалите. За да се достигне до него 
се върви по стръмен склон, покрит с пръст и 
шума. Входа на пещерата не се забелязва от да-
леч. За ориентир могат да се използват големи 
скални блокове които са в близост до пътеката 
точно преди изкачването за пещерата. Пещерата 
е трудна за намиране!
Описание: 
Входът на пещерата има неправилна форма. Той 
разделя пещерата на ляв и десен клон. Неговите 
размери са: ширина 8.50 м и височина 4.30 м. Той 
е с югоизточно изложение. Пещерата още от вхо-
да се дели на лев и десен клон, като между тях 
има две тесни свързващи галерии. Левия клон е 
дълаг 7.40 м и представлява постепенно снижа-
ваща се галерия. Пода е покрит с дребни камъни 
и суха глина. По стените се забелязват повлеци. 
Той задънва в основна скала. Най-високата част 
е около 4 м, а най-ниската към края на галерията 
е само 0.60 м. Ширината варира между 4.60 м 
до 1 м. Десния клон е с дължина 6.62 м. Той е 
по разчупен и тесен като галерия. В крайната си 
част има и блокажен участък. От крайната част 
към другия клон на пещерата се отделя тясна ди-
аклазна галерия покрита с дендрити. Тя е доста 
тесна и трудна за преминаване. В нея има и раз-
клонение което също е тясно и прави друга връз-
ка с левия клон и с привходните части на пеще-
рата. Свързващия участък има леко лабиринтен 
характер. Като цяло пещерата е суха и топла и се 
влияе силно от външната температура. Нейната 
дължина е 20 метра при денивелация от 2 м (-1 
м; +1 м). 
История на проучването: 
Пещерата е локализирана от завеждащия ГКПБ 
Здравко Илиев. Картата и е направена по време 
на учебно занимание с курсистите на ПК „Хели-
ктит“ София на 02.07.2011 г. Участници в карти-

рането са: Константин Стоичков, Иван Петров, 
Надя Янакиева, Пламен Трифонов  и Екатерина 
Стамболийска.

Паничката, гр. Ракитово. м. Лепеница
Велинградски пещерен район 405, № 5885, ра-
йонен № 405 008.
Дължина 70.80 м, денивелация -8.40 м.

Местонахождение и достъп: 
Пещерата се намира във Велишко-Виденишки 
дял на Западните Родопи Според районирането 
на карста (по В. Попов) попада във Велинград-
ския пещерен район № 405. Административно е 
разположена на териоторията на община Раки-
тово. 
Изходен пункт за достигане до пещерата е гр. 
Ракитово. Върви се по асвалтовия път за мест-
ността Ремово и от там по пътя за пещерата 
Лепеница. На около километър преди пещерата 
Лепеница на левия географски бряг на реката се 
разкриват скални венци. До тях се достига без 
пътека по стръмен и обрасъл с рядка гора склон. 
Достига се слабовсечено в склона дере по което 
се достига до входовете на пещерите Паничката 
и Малката паничка. Пещерите са трудни за лока-
лизиране и за намирането им е добре да се питат 
местни жители или пещерняците от пещерния 
клеб в Ракитово. 
Описание:
Входът на пещерата има елипсовидна форма и 
северно изложение. Неговите размери са: ши-
рина 6 м и висачина 1.88 м. Още в привходната 
част ясно си личи засилена иманярска дейност, 
като на входа има трап с дълбочина над 1.50 м. 
Попада се в широко предверие. Пода е покрит с 
влажна глина, а по стените и свода се забелязват 
повлеци, дребни сталактити и леопардова кожа. 
Височината на свода достига 3 м, а ширината на 
галерията до 5 м. От дванайстия метър пещера-
та се разделя на две. В югоизточна посока се от-
деля галерия с дължина 12 м. Първоначално се 
траверсира дълбок иманярски изкоп. След него 
следва стеснение. Попада се в леко низходяща га-
лерия с късо ляво разклонение. Следва възходящ 
участък и отново низходящ. Галерията задънва в 
глина. Има вероятност голяма част от наслагите 
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в тази галерия да са разкопани от иманяри. Дяс-
норазположената галерия се явява и по-дългия 
клон на пещерата. Тя се развива в северозападна 
посока и има дължина 43 м. По протежението и 
има доста локални стеснения, които я правят и 
по-трудна за преминаване. Като цяло галерията 
се движи низходящо. Има няколко уширения в 
които човек може да застане прав. Стените и сво-
да са влажни, има и няколко стоящи локви. На 
места се забелязват красиви сталактити и нате-
ци. В крайната си част галерията се стеснява и 
се забелязват няколко странични тесни и непрео-
долими разклонения и комин от които се долавя 
въздушно течение. Картата на пещерата показва, 
че този участък е в непосредствена близост до 
повърхността и вероятно прави връзка с някой 
от тесните входове на повърхността в близост до 
пещерата. Общата дължина е 70.80 м при дени-
велация от – 8.40 м. Пещерата е образувано от 
архай-протерозойските мрамори от Добростан-
ската свита. 
История на проучването:
Пещерата е известна на местното население от 
одавна и е обект на иманярски набези. Тя е по-
казана на пещерняците от Сдружение „Суткя“ от 
Георги Срънчалиев. Точната и карта е съставена 
по време на експедиция в района от Константин 
Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Антон Генков 
ПК „Черни връх“ София, Николай Проданов, Ве-
селка Проданова, Димитър Захариев, Стойчо За-
рев СД „Суткя“ гр. Ракитово и Лъчезар Ковачев 
ПК „Пълдин“ Пловдив на 16.07.2011 г.

Малката паничка, гр. Ракитово, м. Лепеница
Велинградски пещерен район 405, № 5886, ра-
йонен № 405 009.
Дължина 26.50 м, денивелация -2.70 м.

Местонахождение и достъп: 
Пещерата се намира във Велишко-Виденишки 
дял на Западните Родопи Според районирането 
на карста (по В. Попов) попада във Велинград-
ския пещерен район № 405. Административно е 
разположена на териоторията на община Раки-
тово. 
Изходен пункт за достигане до пещерата е гр. 
Ракитово. Върви се по асвалтовия път за мест-

ността Ремово и от там по пътя за пещерата 
Лепеница. На около километър преди пещерата 
Лепеница на левия географски бряг на реката се 
разкриват скални венци. До тях се достига без 
пътека по стръмен и обрасъл с рядка гора склон. 
Достига се слабовсечено в склона дере по което 
се достига до входовете на пещерите Паничката 
и Малката паничка. Пещерите са трудни за лока-
лизиране и за намирането им е добре да се питат 
местни жители или пещерняците от пещерния 
клеб в Ракитово. 
Описание:
Входът на пещерата има неправилна форма и се-
верно изложение. Неговите размери са: ширина 
1.30 м и висачина 0.80 м. От него в югозападна 
посока се отделя ниска и низходяща галерия. На 
петия метър в ляво и обратно към изхода се по-
пада на късо разклонение с дължина 3 м. Следва 
завой в западна посока и нов завой на югозапад. 
Точно на завоя в дясната част на галерията има 
блокаж. От това място галерията приема южна 
посока. Средната височина е 1 м при ширина от 
около 2 м. Пода на галерията е покрит с глина и 
пясък, стените и свода са влажни. На места има 
дребни сталактити и повлци. Преди края на пе-
щерата могат да се забележат иманярски подпо-
ри, с които са подпрни нестабилни блокове по 
свода на пещерата. Тя задъвна в наслаги и основ-
на скала. По стените се забелязват интересни по 
форма стари корозионни нива. Общата дължина 
е 26.50 м при денивелация от – 2.70 м. Пещерата 
е образувано от архай-протерозойските мрамори 
от Добростанската свита. 
История на проучването:
Пещерата е известна на местното население от 
одавна и е обект на иманярски набези. Тя е по-
казана на пещерняците от Сдружение „Суткя“ от 
Георги Срънчалиев. Точната и карта е съставена 
по време на експедиция в района от Константин 
Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Димитър Заха-
риев и Стойчо Зарев СД „Суткя“ гр. Ракитово на 
16.07.2011 г. 
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Проданка, гр. Сърница, м. Батлъ Боаз.
Велинградски пещерен район 405, № 5887, ра-
йонен № 405 010.
Дължина 10 м, денивелация -7 м.

Местонахождение и достъп: 
Пещерата се разкрива на източния бряг на язовир 
Голям Беглик в местността Батлъ Боаз, на около 
5 километра по шосето тръгващо от стената на 
язовира. Според районирането на карста (по В. 
Попов) попада във Велинградския пещерен ра-
йон № 405. Административно е разположена на 
териоторията на община Батак. 
Изходен пункт за достигане до пещерата е под-
порната стена на язовир Голям Беглик. От там се 
отделя път който следибреговата ивица на яз за-
обикаля от изток. Пътя прави множество завои. 
Достига се до разклон с място обозначено за из-
хвърляне на отпадъци. От там се продължава по 
шосето и не след дълго (около километър) в ляво 
от пътя се разкрива входа на пещерата. Той е за-
трупан с клони за да не си изхвърлят летуващите 
боклука в пещерата.
Описание:
Входът на пещерата има неправилна форма и 
западно изложение. Неговите размери са: шири-

на 1.20 м и висачина 1.60 м. Веднага след входа 
тръгва низходяща галерия, която прави завой на 
север и преминава в зала с ширина 6.80 м и висо-
чина 2.60 м. От нея следва стеснение и разклоне-
ние на пещерата. Тя достига до водното огледало 
на язовира. Пода и е покрит с камъни и рядко с 
глина и пясък. Липсват вторични пещерни обра-
зувания. Продължението в дълбочина е наводне-
но. 
История на проучването:
Пещерата е известна на местното население от 
одавна. Тя е показана от Николай Проданов от 
СД „Суткя“ Ракитово. Дълги години е използ-
вана за бунище от летуващите туриски в райо-
на на язовир Голям Беглик. В следствие на това 
е била зарита напълно с отпадъци. По време на 
експедицията „Terra Bessica“ 2011 e започнато 
почистването и. В рамките на три акции за по-
чистване организирани от ракитовските пещер-
няци от пещерата са извадени над 300 чувала с 
боклук. Пещерата е затворена с клони за да не 
се изхвърля боклук в нея. Картата и е съставена 
на 17.07.2011 г .от К. Стоичков. Х. Христов ПК 
„Хеликтит“ София и А. Генков ПК „Черни връх“ 
София. При пълното и изчистване, ще бъде 
нужно да се прекартира наново!
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Алексей Константинов Жалов (Жалов)
Ася Бойкова Андонова
Веселин Николов Дробенов (Снежанка)
Венцислав Иванов (Венци)
Григор Миленов Танев (Гришата)
Десислава Савова Иванова (Деси)
Димитър Цветанов Дишовски (Бреницата)
Живко Живков Петров (Шамил)
Иван Петров Петров (Ванката)
Ивайло Йорданов Иванов (Свин)
Кристина Кърпачева (Джо)
Кирил Благоев Данаилов (Мамето)
Кирил Викторов Петров (Кирчо малкия)
Константин Георгиев Стоичков (Коста)
Магдалена Стаменова Стаменова (Магда)
Михаил Василев Палатов (Мишо Че-то)
Мартина Росенова Колева (Марти)
Миладин Борисов Соколов (Дедо)
Мария Илийчева Брашнарова (Мимата)
Михаил Георгиев Хаджитодоров (Мишо Делвиш)
Николай Робертов Свещаров (Животното)
Николай Асенов Иванчов (Сянката)
Павлин Димитров Димитров (Себулба)
Павел Асенов Цонков (Папи сънхейтъра)
Стефан Кирилов Стаменов
Стоян Георгиев Брашнаров (Стопето)
Цветан Иванов Паров (Паров)
Цвета Валериева Русенова (Спирта, Талисманчето)
Яни Атанасов Макулев (Яне Сандански)

чЛЕновЕ
на ПК ХЕЛИКТИТ

Members of CC Helictit




