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От редактора
Алексей Жалов

Editorial
Alexey Zhalov

В началото на всяка нова година, водени от желанието да
оставим следа зад себе си, винаги се обръщаме към стореното през изтеклата година и се опитваме да го наредим в т.
нар. клубен годишник. И така неусетно минаха 15 години и
навлязохме в 16 - тата.
В продължение на 16 години клубните, а и не само, дела намират отражение в този труд, за чието сбъдване са „виновни“ не един клубни членове: автори, редактори, преводачи,
оформители или казано на съвременен език - дизайнери, и
разбира се - спомоществователи. Да се славят имената им, защото иначе това „чудо“ на пещерняшката
писменост нямаше да го има. Казвам чудо, защото за наше най-голямо съжаление годишникът на
пещерен клуб „Хеликтит“ София все още остава
единственото спелеоложко периодично издание в България. И то ще продължава да бъде
единствено, докато други пещеролюбиви български пещерняци, не запретнат ръкави и не
последват нашия пример. Не питайте защо
това е необходимо, тъй като отговорът на
този въпрос отдавна е известен, а именно
– нещо, за което не е написано, все едно не
се е случило.
Затова нека продължим да пишем, без да се колебаем, че това е верният ни път, защото именно
писмената съхраняват нашата памет за миналото,
а който няма памет за миналото, той едва ли ще
има радостно бъдеще!
От редактора
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Клуб „Хеликтит“
през 2012 год.
Алексей Жалов

Club „Helictit” during 2012
Alexey Zhalov
“Our strength is in our numbers!“ as people were wont to
chant some time ago. This past
year we were only ___ strong
but still strong enough to accomplish a multitude of useful for
our club and the speleological
society tasks. The board – good
or bad – held an almost regular
bimonthly meeting, pondered
upon club issues and, one way
or another, guided our activities.
Mistakes were made, of course,
but „Only he who works not
is without sin“. Ivan was very
conscientious of his duties as
gear - steward, unlike the treasurer who was, for one reason
or another, not as strict. Good
management policy, the club’s
participation in the Magoura
research project and donations
from club members allowed for
the renovation and enrichment
of our facilities; and thanks to
the efforts of several, everything
we have was properly adjusted
and arranged in the wareroom.
Of course, we devoted the better part of our efforts to re-
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Много сме – силни сме, скандираха някога. През изминалата година бяхме само 40 по списък, но бяхме достатъчно силни, за да извършим множество полезни за клуба и
родното пещернячество неща. Управата, добра или лоша,
се събираше почти през два месеца, мъдреше по клубните
проблеми и по един или друг начин дирижираше дейността ни. Е, не мина без грешки, но който не работи - само
той не греши. Ванката, съвестно изпълняваше задълженията си на домакин - инвентарчик, за разлика от касиера,
който по една или друга причина не бе така стриктен. Добрата управленска политика, участието на клуба в научно - изследователския проект „Магурата“ и даренията на
клубни членове позволиха обновяването и обогатяването
на материалната ни база, а благодарение на ентусиазма на
малцина, всичко което имаме, бе прилично нагласено и
подредено в склада.
Разбира се, най-много време, усилия и ресурс отделихме
на изследователската работа - на стари пещери и райони, чието проучване „влачим“ отдавна, както и на нови,
нетрадиционни за клуба места. Въпреки спадналата активност, осъществихме няколко ходения в лакатнишките
„Темната дупка“ и „Зиданка“ за „довършителни“ работи
по картировките и търсене на нови части. Под натиска
на различни обстоятелства, в най-лютата част на зимата, клубът организира и осъществи голяма експедиция
за допроучване и картиране на „нашата Банковица“. Въпреки тежките условия, тя приключи успешно, като бяха
постигнати голяма част от поставените задачи. Няма никакво съмнение, че стореното от клубните членове значително повиши престижа на клуба. Продължиха усилията
за влизане в системата на т. нар. „Хайдушко кладенче“ на
с. Дружево, но няколко ходения с цел извършването на
инженерни работи там, така и не дадоха желания резултат
- разширяване на стеснение в пещерата на „Хайдушкото кладенче“. Любимият на голяма част от нас Черепиш
за пореден път се „отвори“ - бе намерено продължение в

Ямата на Козлодер падина. За сметка на това, нито един
хеликтитец не стори нищо, за да продължи проучванията в тамошната „Трифалосна“ дупка! Същата съдба има
и „Говорът на водата“ край с. Церово, където още малко
усилие и настойчивост ще ни позволят да сложим „точка“
на този прословут обект.
Традиционно, заедно с колегите от СПК „Академик“, организирахме и поредната пиринска експедиция в циркуса
Бански суходол. Най-радостен е факта, че експедицията
успя да реализира систематичните и многогодишни усилия на много пещерняци, а именно да направи очакваният
пробив в пещерната система „ 9 - 11“. Със своите - 256 м,
тя вече е 6 - та по дълбочина пропаст у нас.
Участието на наши членове в научно - изследователския
проект „Mикробно разнообразие в българската пещера
„Магурата“ и опазване на уникалните скални рисунки“,
финансиран от Националният фонд за научни изследвания, бе нова страница в историята на клуба. В рамките на
проекта не само бе приключено цялостното прекартиране
на пещерата, но там бяха направени и нови открития.
Клубни членове се „вихриха“ из разни дупки край с. Влахи, с. Кунино, гр. Алфатар и с. Северци, с. Разбоище, с.
Гинци, с. рабча, с. Лютиброд, гара Лакатник и Карлуково.
Една част от започнатите проучвания все още са с отворен край и се надяваме, че ще бъдат приключени още през
следващата 2013 год.
Клубни членове се включиха и в експедиции, организирани от други клубове: „Емен 2012“ на русенци, „Хан
Крум“ на шуменци и традиционната бузлуджанска „епопея“ на казанлъчани.
Трудно е да се каже, че членският състав бе особено активен в повишаването на подготовката си чрез тренировки на открито или проникването в по-големи вертикални
дупки. За да не е без хич, бяха посетени пещерите „Пукоя“, „Партизанската“ и „Мъгливия сняг“.
Когато говорим за подготовка обаче, няма как да пропуснем факта, че и през 2012 год. успяхме да проведем, макар
и минорен курс „Пещерняк“. По-радостното е, че всичките 5 новоизлюпени пещерняци приеха клубно членство и
по един или друг начин се включиха в дейността ни.
През изминалият период успяхме да осъществим и двата
лагер - сбора на клуба. Клубни членове участваха и на
екологичния сбор „ Картали“, където направиха презентация. Взехме участие и в научния симпозиум по етнология с международно участие „Шишманови дни“ в гр.
Самоков, научно - приложната конференция „Защитени
карстови територии – мониторинг и управление“ в гр.
Шумен, Лекторията „Медицина за пътешественици“,

search work – in old caves
and regions, the exploration
of which we tend to postpone
forever, and in new and untraditional for our club places.
Despite decreased activity, we
went several times to Temna
and Zidanka caves in Lakatnik
region to finish surveying and
looking for new parts. Under
the pressure of various circumstances, in the harshest part on
winter the club organized and
conducted a large expedition to
complete the exploration and to
survey „our“ Bankovitsa cave.
Despite the dire conditions,
it ended successfully, and a
large part of the assigned goals
were achieved. There can be
no doubt that what was done
by club members significantly
added to the club’s reputation.
Attempts to enter the system of
the so - called Haydut Well in
Druzhevo continued but several
visits aimed at putting in some
engineering work did not yield
the desired result. The favorite
region of many of us, Cherepish,
„opened up“ once again – an
extension of Yamata in Kozloder Mountain was discovered.
In contrast, not a single member of the club did anything to
carry on the exploration on the
Triphalic cave! The same goes
for The Verbosity of Water near
Tserovo village, where some
more effort and persistency will
let us put a „full - stop“ to this
famous site.
Traditionally, yet another expedition to the Banski Suhodol
cirque was organized togeth-
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Международният фестивал на планинарските филми
„Банско’2012“ – с изложба и две лекции, традиционните
Дни на предизвикателствата с премиера на филма, отразяващ пиринската експедиция.
За жалост и тази година не успяхме да организираме поголяма клубна експедиция в чужбина. Все пак членове на
клуба обикаляха по разни пещери из Европа, а и извън
нея. Прониквахме във „Ветрена дупка“ и „Лазаревската
пещера“ в Сърбия, макар и туристически посетихме найдългата пещера в Западна Европа – „Хьоллох“ (200 км) в
Швейцария, както и пропастта „Геофизическа“ на платото Четыр Даг в Крим, Украйна. В графата „проникване“
може да се включи няколко часово „скитане“ из 200 - километровия усатовски участък от прословутите Одески
катакомби. Моя милост организира и ръководи интересни
международни прояви в Тунис и Гърция.
Успоредно със „спортните“ изяви навън, по-мастити наши
членове участваха от името на клуба в няколко чуждоземни спелеоложки събития, конференции и симпозиуми с
различни доклади и презентации - Eвропейския спелеофорум в Швейцария, първия Балкански симпозиум по
спелеология в Ескишехир, Турция, международния симпозиум „Човек и карст“ в Босна и Херцеговина, ХХI - ят
конгрес на Украинската спелеоложка асоциация.
Това е всичко, а може би не, защото тук няма нито дума
за трудностите, болките и усилията, които ни съпътстваха, докато правехме описаните по-горе неща, нито пък за
радостите ни, когато вървяхме напред или разочарованията, когато не успявахме да постигнем желаното толкова
бързо и лесно, колкото ни се искаше. Каквото и да кажем,
тези неща са неизбежни, но важното е, че въпреки трудностите на времето ни има, и макар и не с големи крачки,
движим делата на клуба към 50 - тата му годишнина, която предстои!
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er with colleagues from SCC
„Akademik“. Most satisfactory
is the fact that the expedition
succeeded in implementing
the methodical efforts of many
years of a lot of cavers – namely, to achive the expected break
- through in the 9 - 11 cave
system. Its - 256 m denivellation makes it the sixth deepest
chasm in Bulgaria.
The participation of club members in the scientific project
„Microbial diversity in the
Magoura cave, Bulgaria and
conservation of the unique rock
paintings“, funded by the National Scientific Fund, turned a
new page in the history of the
club. Within the project not only
was the whole cave re - surveyed, but additional discoveries were made, as well.
Members of the club „popped
up“ in various holes near the
villages of Vlakhi, Kunino,
Severtsi, Razboyshte, Gintsi,
Lyutibrod and Karlukovo, as
well as the town of Alfatar and
Lakatnik station. Some of the
surveys started are still unfin-

ished and we hope that they will be concluded in the
next year (2013).
Club members participated in expeditions organized by other clubs: Emen 2012 by Ruse clubs,
Khan Krum by the Shumen clubs and the traditional
„Epopee” at Buzludzha by the Kazanlak clubs.
It’s hard to say that club members were active in improving their training through outdoor drills or by
visiting deep vertical caves. Only the Pukoya, Partizan and Foggy Snow caves were visited.
When talking about training, we shouldn’t leave
out the fact that we managed to organize, however
small, a „Caver“ course in 2012. The happier event
is that all five newly fledged cavers embraced club
membership and participated in our activities in one
way or another.
During this period we managed to organize both annual camps of the club. Club members participated
in the ecological camp at Kartali where they gave
a presentation. Club members participated also in
the international scientific ethnological symposium
„Shishman Days” in Samokov, the applied - science
conference „Protected karst territories – monitoring and management“ in Shumen, the lecture course
„Medicine for travelers”, the International Festival
of Mountaineering Film „Bansko 2012” – with an
exhibition and two lectures, and in the traditional
Challenge days a movie about our Pirin expedition.
Unfortunately, this was another year in which we
could not organize a large club expedition abroad.
Nevertheless, club members wandered around in
various caves in Europe and outside it. We explored

the „Vetrena dupka” and „Lazarevska” cave in
Serbia; the longest cave in Western Europe, Hölloch (200 km) in Switzerland – although that was
as tourists; as well as the Geofizicheskaya chasm
on the Chetayr Dag plateau in Crimea, Ukraine; in
the „exploration” column a several - hour wandering through the 200 - km Usat part of the famous
Odessa catacombs; yours truly organized and led
interesting international activities in Tunisia and
Greece.
At the same time as the „sport” activities, some
of our members took part in several speleological
events, conferences and symposia abroad on behalf
of the club with various reports and presentations.
Some of those are the European speleoforum in Switzerland, the First Balkan Symposium of Speleology
in Eskisehir, Turkey; the International Symposium
„Humans and Karst“ in Bosnia and Herzegovina;
the 21st Congress of the Ukrainian Speleological
Association.
That is all; then again, maybe not, because there
is not a word here about the difficulties, pains and
efforts accompanying us while performing all of the
above, nor about our joy when we moved forward,
nor about the disappointment when we failed to
achieve what we wanted as easily and as fast as we
would have wanted it to be. Whatever we might say,
these things are inevitable; the important thing is
that despite the hardships of our time we advance
our work, however slowly, toward our 50 - th anniversary, which is soon to come!
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Дневник за дейността
на ПК „Хеликтит“ София
през 2012 година

Diary of the caving events of
the CC „Helictit“ – Sofia for
2012

01 януари
А. Жалов и М. Стаменова.
Картиране на три изкуствени галерии в близост до с. Влахи.
06 - 07 януари
Я. Макулев, Ж. Петров, К. Стоичков, М. Христова, В.
Марков, В. Макулев и Е. Христова и В. Василев – ПК
„Под ръбъ“ Церово.
Проникване с цел проучване и картиране в пещерите Темната дупка и Зиданка г. Лакатник.
15 януари
Ж. Петров, С. Делчев, С. Брашнаров и М. Брашнарова.
Проникване с новия курс в Темната дупка. с. Беренде извор.
21 януари
М. Хаджитодоров, К. Стоичков, М. Рударска, С. Брашнаров и Н. Свещаров.
Картиране в Залата на Сталактоните в пещерата Магура.
с. Рабиша.
22 януари
А. Жалов и С. Брашнаров.
Практика с новия курс. Проникване в Рушовата пещера.
с. Глогово.
04 - 12 януари
Я. Макулев, Ж. Петров, С. Брашнаров, М. Брашнарова, К.
Стоичков, И. Петров, В. Дробенов, С. Делчев, Ц. Паров,
Б. Сотиров, Х. Христов, М. Рударска, М. Христова, Н. Ценов и Ася Андонова.
Организиране и участие в експедиция „Банковица“ 2012 с участието на пещерняци от клубовете:
„Underground“„Академик“, „Черни връх“, „Искър“, „Спелео +“, „София“, - София, „Приста“ - Русе, „Саламандър“
- Стара Загора, „Стринава“ – Дряново и „Под ръба“ - Церово. Картиране и проучване в пещерата „банковица“, от-

Подземна флотилия ©Алексей Жалов
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водяване на сифона в пещерата, организиране на
подземен бивак, катерене на комини и търсене
на нови перспективни участъци. Разширяване на
стеснение в пещерата „Каденица“. с. Карлуково.
05 февруари
И. Петров и И. Иванов.
Геоложка практика с новия курс. Проникване в
пещерите Суха - Ръжишка и Темната дупка. г.
Лакатник.
18 февруари
К. Стоичков и Б. Сотиров.
Проникване с новия курс в пещерата Духлата. с.
Боснек.
23 февруари
С. Делчев, К. Стоичков, С. Брашнаров и А. Хубанчева.
Проникване в Голашката пещера (минна галерия). с. Голак.
23 - 26 февруари
Н. Ценов, С. Делчев, К. Стоичков, З. Илиев – завеждащ, ГКПБ.
Теренни обходи, проучване и картиране на нови
пропастни пещери в района на местностите Долни дренец и Девиче поле в землището на с.
Кунино, Обход в района на местностите Сида и
Николов чукар, взимане на GPS координати на
пещери и извори. Проникване в пещерите и пропастите Лисугера, Безименна, 72 - та пола, Драшанската пещера. Съвместно с пещерняци от ПК
„Пещерняк“ София, ПК „Под ръба“ Церово и ПК
„Мездра“ Мездра. с. Кунино и с. Драшан.
11 март
И. Петров, С. Делчев, Г. Танев, Х. Велинова и В.
Гьорев ПК „Кейвинг“ София. .
Практика на курса за картиране на пропасти.
Картиране на пропастната пещера Близката. с.
Брестница.
17 - 18 март
И. Петров, В. Иванов, С. Делчев и Е. Стамбулийска.
Практика на въже с новия курс на Подмола. с.
Церово.
17 март
Ж. Петров, К. Стоичков, С. Брашнаров, Х. Христов, Т. Василев, Ц. Паров. М. Стамнова, В. Дро-

бенов, С. Делчев и др
Общо събрание на БФСп. гр. София.
20 - 23 март
К. Стоичков.
Теренен обход в Източнодобруджанския пещерен район. Посещение на пещери в района на гр.
Алфатар и с. Северци.
24 - 25 март
И. Петров, Х. Христов, М. Христова, П. Цонков,
Г. Танев, Х. Василева и Е. Христова ПК „Под
ръба“ Церово.
Практика с курса на Карлуково и работав Банковица. Проникване в пещерите, Банковица, Дълбоката и Хубавицата. с. Карлуково.
25 март
К. Стоичков и А. Христов.
Теренен обход в района на с. Разбоище и картиране на пещерата Котлите. с. Разбоище.
29 март – 1 април
А. Жалов и К. Стоичков.
Провеждане на трети модул на курса пещернак
на СД „Суткя“ гр. Ракитово. Проникване в пещерите Дъждовната и Лепеница. гр. Ракитово.
05 - 06 април
М. Рударска и А. Генков ПК „Черни връх“ София.
Провеждане на четвърти модул на курса пещернак на СД „Суткя“ гр. Ракитово.
07 - 08 април
И. Петров, Х. Христов, Е. Стамбулийска, Ц. Валерианова и Д. Димитров ПК „Стрешеро“ Враца.
Теренен обход и проникване в Банковица, Празвуване на рожденния ден на Ванката. с. Карлуково.
07 април
Ж. Петров.
Проникване в пещерата Духлата с курса на ПК
„Под ръба“ Церово. с. Боснек.
07 април
Я. Макулев.
Проникване и намиране на продължение в Ямата
на Козлодер падина. г. Черепиш.
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08 април
К. Стоичков.
Практика - екипиране на системи с курса пред
Темната дупка. г. Лакатник.

и пропасти (съвместно с български екип спасители) в гр. Загуан – Тунис с участници 23 - ма
спелеолози от, Алжир, Мароко и Иран в Тунис;
Проникване в няколко пещери.

10 - 12 април
А. Жалов и К. Стоичков.
Провеждане на пети - последен модул на курса
пещернак на СД „Суткя“ и провеждане на теоритичен и практически изпит на курсистите. гр.
Ракитово.

28,04 - 01,05
К. Стоичков, С. Брашнаров, М. Брашнарова, М.
Рударска, В. Иванов, З. Попова, Я. Макулев, Д.
Макулева, В. Дробенов и А. Генков - ПК „Черни
връх“ София.
Картиране и проучване в пещерата Магура. с.
Рабиша.

13 април
К. Стоичков и А. Христов.
Теренен обход в района на село Разбоище от Андрей Христов и Константин Стоичков. Проникване в пещерата Дракула и обход северозападно
от нея. Картиране на нова малка пещера. с. Разбоище.
13 - 16 април
К. Данаилов, Н. Свещаров, С. Брашнаров, М.
Брашнарова, Я. Макулев, Д. Макулева, В. Иванов, З. Попова, К. Стоичков, И. Петров, А. Андонова, Х. Христов, С. Делчев, М. Соколов, Ц.
Паров, П. Константинов, В. Дробенов,
Пролетен лагерсбор на клуба. Проникване в пещерите; Банковица, Свирчовица, Белите езера.
Практика с курса в Свирчовица, Проходна (парапети), Въловица и Банковица. Оборудване на
Банковица с лепени клинове. Картиране на пещерите Шаманската, Йовичина цепка и Кошера. Теренни обходи в местността Павелското. с.
Карлуково.
20 - 23 април
А. Жалов.
Участие в ежегодната среща на чехските спелеолози „Спелеофорум „ – Слоуп, Чехия и заседание на Бюрото на европейската федерация по
спелеология.
21 - 22 април
К. Стоичков, И. Петров, С. Брашнаров, Н. Иванчов и Е. Стомбулийска.
Двудневна практика на въже с курса на Алпийска поляна. г. Лакатник.
24,04 - 06 май
А. Жалов.
Организация и ръководство на курс за Начално
обучение на пещерняци за спасители в пещери
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28 април - 1 май
М. Христова.
Проникване с цел проучване в пещерата Каденица. с. Карлуково.
28 - 29 май
И. Петров и Ц. Валерианова - ПК „ С т р е ш е ро“ Враца.
Практика на въже с курса на „Подмола“ с. Церово и проникване в Колкина дупка. с. Зимевица.
03 - 06 май
К. Стоичков.
Участие в екологичен сбор „Картали“ 2012, съвместно с пещерняци от ПК „Черни връх“, ПК
„Underground“, ПК „София“, СПК „Академик“.
Изнасяне на презентация на тема: Експедиция
„Банковица 2012“ и проблеми свързани с опазването на карстовия район около село Карвуково.
Замърсяване на подземните води. с. Нановица.
05 - 06 май
И. Петров и М. Рударска.
Практика с курса на въже на Подмола. с. Церово.
08 май
К. Стоичков, Ж. Петров, И. Петров, В. Иванов и
А. Генков ПК „Черни връх“ София.
Теоритичен изпит на курса. гр. София.
09 май
К. Стоичков, Н. Баров, Н. Орлов ПК „Витоша“
София и А. Генков ПК „Черни връх“ София.
Посещение на интересно подземие - спелестологичен обект над кв. Бояна. гр. София.
12 май
К. Стоичков, Ж. Петров и К. Георгиев - ПК „Под
ръба“ Церово.

Практически изпит на курса на Подмола. с. Церово.
24 - 27 май
С. Брашнаров, М. Брашнарова, К. Стоичков, М.
Христова, А. Андонова, Е. Янева, З. Дечев, Ж.
Петров, М. Колева, Я. Макулев, Д. Макулева, В.
Дробенов, М. Рударска, А. Генков, В. Душков ПК „Черни връх“ София, Е. Христова - ПК „Под
ръба“ Церово, Пламен Генчев ПК „Стринава“
Дряново и др.
Проникване в Диневата пещ, Светата вода, Кривата пещ. Разширяване на тесняк в пещерата
Първата сутрин и проникване в нови части. Теренни обходи в района на Ямата на Чуката, Балабанов дол, Билин дол, Сухая. с. Гинци.
15 - 27 юни
А. Жалов.
Провеждане на курс за обучение по програмата
„Пещерняк“ на Сдружение „Сютка“, Ракитово –
обучени 6 пещерняци.
17 юни
К. Стоичков, З. Илиев и М. Мирчева.
Теренен обход в района на Лакатнишките скали.
Картиране на 4 нови пещери и локализиране на
още няколко неизследвани. г. Лакатник.
17 юни
И. Петров, Е. Стамболийска, Н. Иванчев и Н.
Делчев.
Разходка до лакатник и Петренски дол. г. Лакатник.
23 - 24 юни
И. Петров, Б. Сотиров и Ц. Варерианова - ПК
„Стрешеро“ Враца.
Проникване в Партизанската пропаст. мах. Каменна могила.
01 - 10 юли
А. Жалов.
Ентоложко – спелеоложка е експедиция в Голо
Бърдо – Албания (с Ж. Влайков и В. Тончева).
Картирана е 1 кластокарстова пещера.
01 юли
К. Стоичков и З. Илиев.
Теренен обход в района на Лакатнишките скали.
Картиране на 1 нова пещера и локализиране на
още няколко неизследвани. г. Лакатник.

07 - 08 юли
М. Христова, К. Стоичков, Е. Христова, С. Маринов ПК „Под ръба“ Церово и Ф. Стоянов ПК
„Пещерняк“ София.
Теренен обход в района на Драговски камик и
разкопаване на цепка, картиране на Пограничната
пещера при с. Банкя. с. Врабча.
12 юли
М. Христова, Н. Баров и С. Чернев.
Проникване в Духлата по голямата река. с.
Боснек.
13 - 16 юли
К. Стоичков, И. Петров и М. Рударска.
Провеждане на обучителен курс за ТЕВ с членове
на БДЗП. гр. Ракитово.
14 - 15 юли
М. Христова.
Проникване във Ветерна дупка с. Власи – Сърбия
и Темната дупка с. Беренде извор. Съвместно с
пещерняци от ПК „Под ръба“ Церово.
19 юли
К. Стоичков.
Посещение в Шаралийската пещера съвместно с
хора от РИОСВ Благоевград. с. Илинденци.
19 юли
Ж. Петров, М. Христова и Н. Делчев.
Проникване в пещерата Духлата до „Кита“, „Мълниите“ и „Трите хикса“. с. Боснек.
25 юли
К. Стоичков.
Обход в района на с. Щръклево и подпомагане на
акция на БДЗП за поставяне на сателитен предавател на Черен Щъркел.
30 юли - 1 август
Ж. Петров, М. Брашнарова и М. Соколов.
Проникване в Голямата темнота. с. Дреново.
01 август
К. Стоичков.
Проникване в пещерите Дупката край гр. Велинград и Лепеница. гр. Ракитово.
2 - 3 август
Я. Макулев, К. Стоичков и Ю. Глушков.
Разширяване на стеснението в пещерата Хайдушкото кладенче и достигане на минимални нови
части с перспектива за прдължение. с. Дружево.
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01 август
К. Стоичков.
Обход в района на гр. Девня и с. Разделна и подпомагане на акция на БДЗП за поставяне на сателитни предаватели на Египетски Лешояди.
4 - 5 август
Я. Макулев, А. Макулев, Ю. Глушков, М. Христова, К. Стоичков, Ж. Петров, М. Соколов, С. Бращнаров, М. Брашнарова, В. Иванов, З. Попова.
Работа по продължаване на пещерата Хайдушкото кладенче. с. Дружево.
6 август
К. Стоичков, Т. Василев, Х. Христов и Н. Илева.
Проникване в пещерата Духлата. с. Боснек.
11 - 13 август
К. Стоичков, М. Христова и Е. Христова – ПК
„Под ръба“ Церово.
Теренен обход в района на мах. Бежанци, мах.
Драговци и с. Врабча. Посещение на Бежанската
пещера, картиране на пещерата Рошавата и проверка на отвори на отвесните скали в местността
Пещер при село Врабча.
16 август
К. Стоичков.
Посещение на пещерата Магура съвместно с археолози и палеоботаници. с. Рабиша.
17 - 19 август
В. Дробенов, В. Иванов, З. Попова, М. Рударска
и А. Генков – ПК „Черни връх“ София.
Проникване в Лазаревската пещера, теренен обход и проникване в пещери в района. Сърбия, гр.
Бор.
19 август
К. Стоичков, З. Илиев – завеждащ ГКПБ и М.
Мирчева ПК „Хадес“ Шумен.
Посещение на района на Черепиш и Лютиброд.
Прекартиране на пешерата Шишмановата. Картиране на пещерите Дупката на Тодор и Дудини
дупки. с. Лютиброд.
24 август – 9 септември
К. Стоичков, Х. Христов, И. Петров, В. Марков, В.
Иванов, М. Рударска, М. Христова и З. Попова.
Междуклубна експедиция „Бански суходол“
2012. Проведена съвместно с пещерняци от СПК
„Академик“ София, ПК „Черни връх“ София,
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ПКСУ „София“ и ПК „Под ръбъ“ Церово. гр.
Банско.
1 - 12 септември
А. Жалов.
Организиране и ръководство на експедицията от
вторият етап на проекта „Проучване на пещерите
на Света Гора – Атон, Гърция“ (1 - 12 септември
2012) – проучени и картиране 48 пещери.
1 - 2 септември
Ж. Петров и М. Колева.
Тренировка на въже.
16 - 20 септември
А. Жалов.
Участие в научно - приложна конференция „Защитени карстови територии – мониторинг и управление“ – гр. Шумен.
22 - 23 септември
Ж. Петров, М. Колева, К. Стоичков и В. Иванов.
Картиране на спелестологичен обект тип Бункер
в района на с. Градец.
28 - 30 септември
М. Христова, Х. Христов, С. Чернев, Н. Баров и
С. Парушев.
Участие в Експедиция „Емен 2012“ с. Емен.
28, септември – 3 октомври
А. Жалов, М. Стаменова и В. Дробенов.
Участие в Eвропейски спелеофорум в рамките на
Националния конгрес на Швейцарската спелеоложка асоциация и Генералната асамблея на Европейската федерация по спелеология – представяне
на доклад „Българо – Китайско - Гръцка спелеоложка експедиция „Gaoligongshan’2011“ – провинция Юнан, Китай“. Посещение в най-дългата
пещера в Западна Европа - Хьоллох (200 км).
29 - 30, септември
М. Рударска - Карлуково
29 - 30 септември
Ж. Петров, В. Иванов, К. Стоичков и Т. Василев.
Работа по продължаване на пещерата Хайдушкото кладенче. с. Дружево.
5 - 7 октомври
А. Жалов.
Участие в научния симпозиум по етнология с

международно участие „Шишманови дни „Самоков с представен от името на клуба доклад на
тема „Пещерите край славяно - българския манастир Св. Георги Зограф, Атон, Гърция и презентация „Светите пещери на полуостров Атон“.
5 - 7 октомври
Д. Дишовски, Ж. Петров, М. Колева, К. Стоичков, Я. Макулев, Д. Макулева, С. Брашнаров, М.
Хаджитодоров, Т. Хаджитодорова, Х. Христов,
И. Данаилова, В. Иванов, З. Попова, М. Христова, Т. Василев, В. Дробнов, Х. Христов, н. Баров,
Г. Танев, М. Рударска, Н. Свещаров, А. Андонова, Жечо Жечев, А. Генков – ПК „Черни връх“, Б.
Бориславов – ПК „Пълдин“ Пловдив и др.
Есенен лагер - сбор на ПК „Хеликтит“ София.
Проникване в пещерите; Банковица, Каденица,
Свирчовица, Темната дупка, Чердженица и Шаманската. с. Карлуково.
07 октомври
А. Жалов.
Участие в лекторията „Медицина за пътешественици“ - София с лекция на тема „Спелеология и
психология“.
11 - 14 октомври
К. Стоичков и А. Андонова.
Участие в експедиция Хан Крум - Скални църкви, манастири и килии. Съвместно с пещерняци
от САК „Хадес“ Шумен, пк „Дервент“ Велико
Търново, и ПК „Стринава“ Дряново, Картиране
на; Калугерската пещера. (Хан Крумски скален
манастир), Килията. (Селитрата), Маара, Костадиновски скален манастир, Килията. (Подковата), Манастира. (Балкан - тарлъ - маараси). (Ечащата пещера), Момина скала 1 и 2. сХан Крум, с.
Троица и с. Осмар.
13 - 14 октомври
И. Петров, Ц. Валерианова, Д. Попова ПК „Черни връх“ София и Д. Димитров ПК „Стрешеро“
Враца.
Проникване в пропастната пещера Пукоя. с. Паволче.
13 - 16 октомври
А. Жалов.
Участие в международният симпозиум „Човек и
карст“ в Босна и Херцеговина с доклад от името
на клуба „ Джин Донг, Тенгчонг, – най-дългата

лавова пещера в Китай“.
21 октомври
К. Стоичков, Б. Сотиров, Х. Христов, М. Христова и Е. Христова, С. Маринов - ПК „Под ръба“
Церово и др.
Проникване в новите части на Темната дупка и
работа по картировката в основния полигон на
пещерата. г. Лакатник.
24 октомври
Х. Христов, М. Христова и В. Василев – ПК „Под
ръбъ“ Церово.
Проникване в новите части на Темната дупка
и проверка на неизследвани долни нива. г. Лакатник.
26 - 28 октомври
М. Христова и Х. Христов.
Участие в експедиция „Бузлуджа“ 2012.
28 октомври
К. Стоичков, И. Петров и П. Габаров - СПК „Академик“ София.
Проникване в Темната дупка и картировка в блокажа преди езерата „Пепи“, както и изчертаване
на някои сечения по основния полигон. г. Лакатник.
2 - 4 ноември
А. Жалов.
Участие в 21 – вия конгрес на Украинската спелеоложка асоциация, от името на клуба А. Жалов направи и презентация на тема“ Българските
проучвания на полуостров Атон 2011 - 2011“.
Посещение в пропастта Геофизическа на платото Четыр Даг – Крим, Украйна и проникване в
200 – километровия участък (край с. Усатово) от
прословутите Одески катакомби.
3 - 4 ноември
М. Христова.
Проникване в пропастната пещера Мъгливия
сняг, съвместно с пещерняци от ПК „Саламандър“ Стара Загора. гр. Твърдица.
4, ноември
К. Стоичков, Ж. Петров, И. Петров, В. Иванов,
Н. Делчев и С. Парушев.
Първа практика с новия курс. Проникване в Темната дупка до езерата „Пепи“. г. Лакатник.
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11 ноември
К. Стоичков, И. Петров, Ц. Валерианова, Н. Делчев и Д. Петров – ПК „Стрешеро“ Враца.
Втора практика с новия курс. Проникване в Духлата по маршрута Вход Б, Тронни зали, Слънчев
бряг, Царския път, Гърлото на ада, Оринарника,
Прашни зали и Вход А. с. Боснек.
11 ноември
Х. Христов.
Проучвателни прониквания в Свирчовица, Темната дупка и Проходна. с. Карлуково.
12 ноември
Х. Христов и Т. Василев.
Проникване в Темната дпка и разкопаване на
стеснение в крайните части на пещерата. с. Карлуково.
14 ноември
Х. Христов.
Проникване в Темната дпка и разкопаване на
стеснение в крайните части на пещерата. с. Карлуково.
15 - 18 ноември
А. Жалов.
Участие в Първи Балкански симпозиум по спелеология - Ескишехир, Турция (Заедно с М. Стаменова, К. Топалов и Я. Йовева, представен доклад
от името на клуба на тема „Пещерите край славяно - българския манастир Св. Георги Зограф,
Атон, Гърция“.
17 - 18 ноември
К. Стоичков, В. Иванов, Ж. Петров, И. Петров,
Ц. Валерианова и др.
Трета практика с новия курс. Пръв рапел, изкачване на самохвати и смяна на посоката. Картиране на две нови пещери. Алпийска поляна. г.
Лакатник.
18 ноември
М. Христова.
Проникване в П. П. Д. с. Боснек.
21 - 25 ноември
А. Жалов.
Участие в Международният фестивал на планинарските филми „Банско’2012“ – с изложба „Българо – Китайско - Гръцка спелеоложка
експедиция „Gaoligongshan’2011“ – провинция
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Юнан, Китай“ и лекциите „Пещерите на Пирин“
и „Пещери и пещернячество“.
24 - 25 ноември
Ц. Валерианова, И. Петров, К. Стоичков, С. Парушев и Н. Делчев.
Практика по ТЕВ с новия курс на Академишки
скали. г. Лакатник.
02 декември
И. Петров, К. Стоичков, Ц. Валерианова, С. Парушев и Н Баров.
Практика по ТЕВ с новия курс. Алпийска поляна. г. Лакатник.
08 - 09 декември
М. Рударска.
Проникване в Мачанов трап. с. Здравковец.
09 декември
К. Стоичков, А. Жалов, И. Петров и Ц. Валерианова.
Практика с новия курс в Темната дупка на „Чатала“. г. Лакатник.
13 декември
К. Стоичков и Т. Василев.
Проникване в пещерата Душника с. Искрец.
16 декември
А. Жалов, К. Стоичков и Т. Василев.
Водна практика с новия курс в крайното езеро на
пещерата Душника. с. Искрец.
25 - 28 декември
К. Стоичков, А. Генков - ПК „Черни връх“ София
и Л. Милчев - „НЕПИАСТ“ - Бургас.
Теренни обходи в района на гара Лакатник. Проникване в пещерите Кристалната и Козарската.
0 - 31 декември
И. Петров, Е. Стамболийска, Ц. Валерианова, К.
Стоичков, Д. Петров, Д. Панайотова, Х. Дундарова.
Теренен обход в района на х. Соколна. с. Габарево.
31 декември
А. Жалов и М. Стаменова.
Проникване в пещерата „Челевещница“ (Човешката пещера) с. Орехово.

В ПАМЕТ НА
НИКОЛАЙ СВЕЩАРОВ
(ЖИВОТНОТО)
08.10.1968 – 02.01.2013
Ивайло Иванов
In memory of Nikolai Sveshtarov (Zhivotnoto)
Ivailo Ivanov

Когато седнах да напиша няколко думи за Ники, просто
не знаех как да започна. Някак не ми идваше да пиша за
Живето в минало време. Имах чувството, че ей сега да му
звънна по телефона и ще чуя „Кажи, Иве!“
Знаем се точно от 30 години. За пръв път се срещнах с
нахакания (отбелязвам го със завист), красив и мъжкарски изглеждащ младеж през януари 1983 год., когато бях в
отпуск от казармата. Точно тогава курса завършваха Киро
Данаилов, Николай Свещаров, Костадин Георгиев (Коце
– Лавината) и други, които сега не мога да си спомня.
Ники е дошъл в клуба още в края на 1982 год., когато е
бил само на 14 години. Роден е на 08.10.1968 год. в Чирпан. В София учи и успешно завършва Техникума по полиграфия, където негов учител е един от най-изявените
ни алпинисти и покорител на Еверест – Дойчин Василев.
В нашия клуб го е довел неговият вуйчо (един от найдобрите български пещерняци) - Доньо Денев Нанев от
Дряново, лека му пръст! Въпреки, че е бил по-млад от минималната възраст, Николай завършва успешно курса за
„Пещерняк НРБ“, а няколко години по-късно и за „Алпинист НРБ“. И става един от най-активните изследователи
на българските пещери. Зареден с неизчерпаема енергия,
със страхотно чувство за хумор, хубавец и невероятно добре технически и спортно подготвен, той не се спираше
пред никакви трудности, тесняци или тежки пропасти и
пещери. За наше щастие от този курс в клуба останаха
много от най-добрите ни пещерняци. Ники беше като
енергиен център на тази група, а също така много бързо
печелеше приятели и стана известен сред пещерняците от
цяла България.
Целият му живот, за съжаление кратък, но изпълнен със
събития, премина заедно с нас – пещерняците от клуба.
Всички и досега сме най-добри приятели, и досега работим заедно, помагаме си, заедно се веселим и преодоляваме трудните моменти. Само Ники го няма...
Спомням си многото прояви, в които участваше с ентуси-

Животното ©Алексей Жалов
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азъм и помагаше на всички. След като завърши
курса участваше в десетки експедиции, провеждани от нашия и други клубове в цяла България.
Навсякъде, където и да отидеше, хората се сприятеляваха с него, възхищаваха се на силата и открития му характер. През 1986 - 1987 год., когато правехме големите проучвания на Карлуково,
той заразяваше всички със своята енергия. Някъде оттогава излезе и прякора му „Животното“,
който той сам си избра и който съответстваше на
огромната му енергия и жизненост. И досега е
пред очите ми на Карлуково, как широко засмян
казва „I am an animal“.
През 1989 год. тръгнахме за Италия (на клубна
експедиция в пропастта „Емилио Комичи“, но
Ники не можа да дойде с нас, защото не му дадоха задграничен паспорт, вероятно по някакви
политически причини. После обаче, взе участие
в много международни прояви на клуба:
1990 год. - клубната експедиция в Килси;
1993 год. – II - ра Националната пещерна експедиция в Албания за изследването на пропастта
„Циликокаве“ (третата по дълбочина пропаст в
Албания);
2005 год. - клубната експедиция в Албания - в
пещерата „Мая Арапит“;
2010 год. - проучване на пещерите в Тян Шан –
Киргизстан;
През 1998 год. Николай взе участие в екипа на
проекта за създаване на първата дигитална карта
на пещерите – „Природни забележителности в
България 1998“. Участвал е в археологическите
проучвания в пещерата „Десни сухи печ“, с. Горни Лом, Видинско.
Карлуковската пещера „Банковица“ бе една от
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големите му страсти, отдаде много сили и време
на проучванията в нея и винаги вярваше, че тя
ще има продължение, което се намери през 2008
год. Много още други експедиции, прониквания
в пещери и пропасти, алпийски изкачвания, в които Ники участваше, ми се изплъзват от ума, но
сигурно са десетки, ако не и стотици. Загубихме
един от най-активните изследователи на пещерите, един от най-добрите и открити хора, скъп
приятел... Много, много е тежко!
А колко години работихме заедно, борехме се с
трудностите и си споделяхме успехите! До 1990
год. Ники беше електротехник в предприятието
„Сонди и инжекции“, където имаше много пещерняци – Весо Мустаков, Доньо Нанев, Костадин Георгиев, Соня Кръстева и аз – Ивайло Иванов. После с Ники се трудехме заедно на много
обекти, а през последните повече от 10 години
той работеше при Киро Данаилов. И навсякъде
даваше всичко от себе си за успеха на работата,
навсякъде хората бяха доволни от него.
Сега сигурно ни гледа от някоя звезда и вижда,
колко ни е мъчно за него. Колко тъгува за любимия си неговата Бистра и малкият му син Михаел
за своя татко. Колко страдаме от тази неочаквана
и тежка загуба всички ние, неговите приятели.
Сигурен съм, че няма да го забравим. На всяка
експедиция, във всяка пещера ще откриваме отново и отново спомени и случки, свързани с него
и по този начин той пак ще е с нас и ще ни помага.
Сбогом, Живе! Ти обичаше свободата, хората и
пещерите, и те обичаха теб. И ще те помнят винаги…

Експедиция
„Банковица“ - 2012
Живко Петров
и Константин Стоичков
Багаж и хора ©Таня Кръстева

Bankovitza‘2012 Expedition
Zhivko Petrov and Konstantin
Stoichkov
Photos: Tanya Krasteva, Rosen
Terziev, Tsvetan Parov and
Zhivko Petrov
Summary:
Essentially, the article describes
in detail the exploratory expedition in the Karlukovo karst
region conducted February 4 –
12, 2012. The expedition’s main
effort was focused on surveying and continuing exploration
of the new parts in Bankovitsa
cave. The expedition, organized
by SC Helictit (with the help of
SC Underground) managed to
unite 45 people from 11 clubs
who had to work in extreme
weather. Thanks to their efforts
and high level of motivation, the
expedition managed to achieve
most of the objectives set. It was
subsequently highly appreciated
by both the caving community
and the residents of Karlukovo
village; and attracted the public
interest due to media coverage
on national TV. After the end
of the expedition, the dimensions of Bankovitsa cave are:

Резюме
Статията по същество представлява подробно описание
на проведената от 04 до 12 февруари 2012 год. експедиция за изследване на карлуковския карстов район. Главен
фокус на усилията беше картирането и доизследването
на новите части в пещерата „Банковица“. Експедицията,
организирана от ПК „Хеликтит“ (с помощта на ПК „Ъндърграунд“) успя да обедини 45 души от 11 клуба, които
трябваше да работят при извънредно тежки атмосферни
условия. Благодарение на техните усилия и висока мотивация, експедицията успя да постигне голяма част от набелязаните задачи. Впоследствие тя бе оценена високо от
пещерната общност, жителите на с. Карлуково, привлече
определен интерес и чрез медийното й отразяване по една
от националните телевизии. Пещерата „Банковица“ след
приключване на експедицията има следните параметри:
проектирана дължина 2 986,7 м и денивелация - 82,8 м. В
нея беше оборудван подземен лагер и беше обезопасен т.
нар. първи полусифон. В пещерата беше извършено биоспелеологично изследване. Разбира се останаха много
неосъществени цели, които се надяваме да бъдат предмет
на бъдеща експедиция.
1. Увод
1. 1. Предистория – изследване на пещерата „Банковица“ до откриването на новите
части
Пещерата „Банковица“ е известна на местното население
от древни времена. Това се дължи на факта, че входът й
представлява пропаст със значителни размери, която се
разкрива в края на дере в местността Пладнището край
с. Карлуково.
Пещерата е изследвана от членовете на ПБПД. През 1959
год. Димитър Иланджиев, Таню Мичев, Н. Корчев и Петър Берон преминават калния сифон (до който е била известна пещерата - на около 70 - ия м) и откриват поредица
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от големи зали. Пещерата е картирана, а описанието й намира място в множество публикации.
От началото на 80 - те години с изследването на
пещерата се заемат пещерняците от ПК „Хеликтит“ – София. В края на пещерата е разширен
тесен процеп, през който се попада на отвес,
водещ до ново стеснение (Веселин Мустаков,
Боян Трантеев, Милудин Соколов и др. ). През
това стеснение се чува шум на поток и се усеща осезаемо въздушно течение. Това откритие
потвърждава големият потенциал на пещерата
като възможен вход към голяма пещерна система – колектор на карстовите води в тази част на
карлуковския карстов район. Проведени са множество клубни експедиции по разширяването на
стеснението продължили през 80 - те и 90 - те
години. През 1988 год. хеликтитци прекартират
пещерата, а по-късно осъществяват индикаторен
опит с оцветяване на водите в няколко обекта
(вкл. „Банковица“) в района. Паралелно са направени две геофизични изследвания в района
между входа на пещерата „Банковица“ и малкия
свод на пещерата „Проходна“ (Константин Спасов и Стефан Шанов), които засичат наличието
на големи подземни каверни на дълбочина между 30 - 35 м. Професионално е подходено към нанасянето на пещерите в района на топографска
карта (Кирил Данаилов).
През цялото време хеликтици, често с помощта
на колеги пещерняци от други клубове, продължават работата по разширяване на стеснението
в дъното. Използвайки различни методи, главно
електрически перфоратор (съпроводено с опъване на кабел през цялата пещера, осигуряване на
агрегат и т.н. ), не е постигнат особен напредък.
Само най-слабите с мъка успяват да надникнат в
новите части (К. Данаилов, Я. Макулев, С. Делчев... ), но теснякът си остава непреминат.
Значителен пробив е направен през ноември 2004 год., когато стеснението е преминато
(Живко Петров, с помощта на Катерина Богачева
и Христо Стоянов)! След спускане на около 5 м
отвес се попада на подземен поток, по течението
на който има езеро и сифон, а срещу него галерия и полусифон.
1. 2. Изследване на новите части на
пещерата 2008 - 2009 год.
След дълго затишие през октомври 2008 год.
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стеснението е разширено дотолкова, че да може
да се преминава от повечето пещерняци. Скоро
след това е направен и решителният пробив. Езерото - сифон се оказва полусифон. Той е преминат и изследователите попадат в значителни по
дължината си водни галерии (Яни Макулев, Павлин Димитров и Кирил Георгиев). В заредилите
се след това клубни експедиции (в които вземат
участие и колеги от други клубове от страната
– главно от ПК „Под Ръбъ“ и ПКСУ „София“)
новооткритите части са проходени и донякъде
картирани. Открита е сложна система от подземни потоци, които се губят в сифон, намиращ се в
най-ниската точка на системата (на предполагаема тогава кота - 100 м от входа). На горни нива
са открити значителни по размер зали, както и
красиви образувания. Тези открития често са съпроводени от вертикални изкачвания, свързани
с добра техническа подготовка (Яни Макулев).
Значителен проблем се явява т.н. първи полусифон, който през повечето време се оказва затворен. В този период цялата налична документация
е оцифрена и подредена с оглед изграждането на
пълен цифров модел на пещерата. Изградена е
система на маркиране на реперите, събрана е
фото документация и описания. До края на 2009
год. основните направления са проходени, но
картирането им значително изостава. Проходено
е на два пъти основното направление срещу течението на подземния поток след така наречения
Водослив. В първото прохождане участват клубните членове Иво Бусерски, Борислав Сотиров,
Здравка Попова, Кирил Георгиев от ПК „Под
ръба“ - Церово и Корнел от пещерния клуб от
гр. Крайова - Румъния. Сегашният край на този
участък достигат Христо Христов, Иво Бусерски
от клуба и Киро Церовски. През този период се
повишава и интереса сред пещерната общност в
страната към изследването на пещерата „Банковица“.
2. Организация на експедицията
След провеждането на предварителни разговори, основно чрез координиращата роля на Яни
Макулев, се стига до идеята за провеждането на
голяма изследователска експедиция. В лицето на
Георги Стайчев пещерен клуб „Ъндърграунд“ изрази готовност да участва дейно в организирането на подобна експедиция. Така пещерняците от

ПК „Хеликтит“, като основен изследователски клуб и пещерняците от ПК „Ъндърграунд“ като основни помощници започват предварителна подготовка на експедицията.
Проведени са работни срещи, в които главните организатори си разпределят основните задачи. Организационният комитет има следния вид:
Яни Макулев (ПК „Хеликтит“) – главен ръководител;
Георги Стайчев (ПК „Ъндърграунд“) – технически ръководител;
Живко Петров и Константин Стоичков (ПК „Хеликтит“) –
отговорници по картировката;
Стоян Брашнаров (ПК „Хеликтит“) – касиер.
Датата за експедицията остана „плаваща“ дълго време
поради решаващата роля на прогнозата за времето. Трябваше да сме сигурни, че няма да има валежи от дъжд или
голямо снеготопене. През месец януари датата бе определена – началото на експедицията ще бъде 4 февруари.
Експедицията бе планирана да продължи до 12 - ти същия
месец, ако няма изненади.

length (projected) 2986. 7 m;
denivellation – 82. 8 m. An underground camp was set - up,
and the so - called „First semi
- sump“ was safety - belayed. A
biospeleological study was conducted. Of course, a lot of goals
remained unfulfilled, which we
hope will become the subject of
a future expedition.

2. 1. Задачи поставени като основна цел
Основна цел на експедицията е докартиране на досега
проходените галерии. Затова след продължителни разговори беше решено да се изгради подземен лагер, за да се
оптимизира работата. Сред задачите бяха: търсене на продължения, разширяване на стесненията, обезопасяване на
полусифоните, спелеобиоложко изследване (събиране на
проби и екземпляри). Бяха поставени и задачи по работа
в други обекти – „Къденица“ (разширяване на тесняка) и
„Задъненка“ (доизследване и картиране).
2. 2. Състав
Експедицията бе планирана като отворена за всички, желаещи да участват. Беше разпратена покана към клубовете в страната. Проведоха се също и ред частни разговори.
В крайна сметка се получиха 47 заявки от пещерняци от
12 клуба. По различни причини не всички заявили участие дойдоха на експедицията, но участваха хора които не
са изпратили предварителна заявка. Съставът на експедицията имаше следния вид:
От ПК „Хеликтит“:
Яни Макулев, Константин Стоичков, Стоян и Мария
Брашнарови, Живко Петров, Борислав Сотиров, Цветан
Паров, Иван Петров, Ася Бойкова, Свилен Делчев, Веселин Дробенов, Мирослава Христова, Николай Ценов,
Мирослава Рударска, Христо Христов - Мамута, Николай
Симов;
От ПК „Ъндърграунд“: Георги Стайчев, Васил Ангелов,
Павел Гогов, Александър Гойчев, Иванка Ковачева;
Карнет ©Живко Петров
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От СПК „Академик“: Таня Кръстева, Александър Янев
От ПК „Стринава“: Росен Терзиев, Снежа Терзиева
От ПК „Саламандър“: Иван Аврамов, Слави Колев
От ПК „Черни Връх“: Антон Генков
От ПК „Искър“: Иво Тачев, Цветан Остромски
От ПКСУ „София“: Сава Каров, Стоян Горанов,
Павлин Димитров, Иво Тасев
Яна Йовева, Георги Кадийски, Игор Руняшки;
От ПК „Под Ръбъ“: Кирил Георгиев, Кристина
Кърпачева;
От ПК „Спелео+“: Мартин Трантеев;
От ПК „Приста“ Русе: Теодор Бенев Кисимов;
Не клубни членове: Владимир Гогов, Валентин
Николов, Ицо и Янка.
Общо 45 - ма души от 11 клуба. Трябва да се
подчертае високата мотивация на всеки един от
участниците. Тя допринесе за гладкото протичане на експедицията.
2. 3. Спонсори и финанси
С напредване на организацията и приближаването на началото на експедицията се сблъскахме с
трудности по намиране на финансови средства
за провеждането й. Още в края на декември 2011
год. стана ясно, че няма да получим финанси от
страна на Федерацията (БФСп) и ще трябва да
търсим спонсорство сами. Активни в това отношение се оказаха Яни Макулев, Мария Брашна-
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рова и Георги Стайчев. В крайна сметка на нашата молба за помощ се отзоваха следните фирми,
организации и частни лица:
Магазин „Алпи“ – Анна Тaпаркова: 200 лв - 21
херметични торби;
„Ладджофф“ - Никола Ланджев – 6 торби;
Димитър Ангелов – 100 лв;
„Топ Гео“ – Кирил Данаилов – 500 лв;
„Идеалпродукт“ – храна за 100 лв;
„Сириус“ – 200 лв в храна;
ЕТ „Тонита“ – ръкавици и найлон;
„Мултипринт“ – 700 лв;
„Хомо Адвентурикус“ ООД – Свилен Делчев –
шалтета и посуда;
Пламен Петков – осигуряване на къща в с. Карлуково за база на експедицията;
БФСп – Специализирана палатка, агрегат и калорифер от инвентара на АСО за база, непосредствено до пещерата. Превоз с джипа на АСО на
материалната база и хора от София до Карлуково
и обратно.
Благодарение на това благоприятно развитие на
нещата, експедицията бе финансово осигурена.
Бяха закупени храна, технически материали и
гориво. Беше осигурен подслон за експедицията
в селото. Тук е мястото да благодарим на Пламен
Петков и любезните ни домакини Соня Миткова
и Радка Ненкова. Жизнено важна за провеждането на експедицията се оказа палатката, разпъната до пещерата „Банковица“, която послужи

Нагледна схема на пещерата Банковица ©Живко Петров

за склад и изходен пункт за групите, работещи
в пещерата. Георги Стайчев осигури телефонен
кабел, който впоследствие остана за постоянно в
пещерата. Решаващо бе също наличието на високо проходим джип, собственост на Яни Макулев.
Всички участници в експедицията вложиха много собствени средства, за което им благодарим.
В крайна сметка изразходването на средствата за
експедицията изглежда по този начин:
800 лв спонсорски пари;
Разходи:
50 лв - ламинатор и фолиа за ламиниране;
330 лв – храна, закупена преди експедицията;
5 лв – тъпкачка;
22 лв - храна по време на експедицията;
244 лв – гориво;
90 лв - ток в къщата;
Остатък – 59 лв.
Тук не са описани изразходваните 700 лв, осигурени от „Мултипринт“ чрез Жоро Стайчев.
2. 4. База и технически съоръжения
Основната база на експедицията беше в къща в
с. Карлуково. Тя беше използвана за преспиване,
столова, склад. В нея беше обобщавана и постъпващата информация, непосредствено въвеждана
в компютър с данни от картирането.
В близост до пещерата „Банковица“ беше разпъната палатката на АСО, която беше съоръжена с
нафтов калорифер и агрегат.
В пещерата беше организиран подземен лагер (в
сухо отклонение по пътя за Вътрешните зали) там перманентно остана храна, найлон и шалтета.
От повърхността до подземния лагер е опънат
телефонен кабел.
По време на експедицията бяха използвани акумулаторни и един бензинов перфоратор.
Екипировъчен инвентар бе използван главно от
материалната база на клуб „Хеликтит“. Беше
използвана и лична екипировка, хидро костюми, както и хидро костюми, предоставени от ПК
„Искър“.
3. Експедицията в хронология
Експедицията се проведе в периода 4.02.2012
год. – 12.02.2012 год., в рамките на девет дни,
при много трудни атмосферни условия – снеговалеж и извънредно ниски температури (стигащи до - 20 градуса през нощта).

3. 1. Дневник на експедицията
4. 02. 2012 год.
Начало на експедицията. Пристигане в Карлуково. Опъната е палатката при входа на пещерата
„Банковица“ и е подредена материалната база.
Настаняваме се в къщата в селото.
05.02.2012 год.
В пещерата „Банковица“ влиза група за екипиране и разпъване на телефонен кабел в състав:
Веселин Дробенов, Ася Андонова, Яна Йовева и Мирослава Христова. Влиза първата картировачна група с багажа за подземния лагер:
Константин Стоичков, Таня Кръстева, Иванка
Ковачева, Борислав Сотиров, Христо Христов,
Живко Петров и Снежана Терзиева. Влиза и група за разкъртване на полусифона: Яни Макулев
и Игор Руняшки. След като я екипират, от пещерата излизат Веско, Ася, Яна и Мими. По-късно
излизат и Яни, Игор и Снежа.
06.02.2012 год.
В ранните часове първата картировачна гупа е
стигнала до мястото за подземен лагер. Лагерът
е устроен, групата почива. Към 18 часа групата
се разделя на две и започва картировката. На повърхността Яни и Иво Тачев правят обход с багети. В пещерата „Банковица“ влизат Ицо и Янка
да снимат, а по-късно, за да им помагат влизат и
Мирослава Рударска и Антон Генков. Късно през
нощта всички от снимачния екип излизат.
07.02.2012 год.
Разпределението за деня е следното:
1 - ва група – Мира, Цецо Остромски и Тони –
влизане с цел картиране и оставане в подземния
лагер. Стигат до подземния лагер и започват да
картират към „Големите зали“.
2 - ра група – Игор и Владо Гогов влизат с цел
къртене в края на галерията по основната река.
Не успяват да стигнат до мястото за работа и започват да излизат.
3 - та група – Жоро Стайчев влиза с цел да оправи телефонната връзка. Установява, че слушалките са мокри и затова телефона не работи.
4 - та група – Иво (Злата гад), Жоро и Сава с цел
разбиване на тавана на сифона. Отнемат значителна част от тавана.
Сутринта към 7 часа подземната група приключва с картирането и почива. Към 13 часа отново
се разделя на две. Едните оправят лагера и доо-
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пъват телефонния кабел, а другите отново картират. Вечерта всички тръгват да излизат. Пътьом
калцитната кора на полусифона е доразбита.
Вечерта от пещерата излизат Иво, Сава и Жоро.
По-късно излизат Стайчев и Ваня.
08.02.2012 год.
В 0.15 часа от пещерата излизат Коста и Боби, а
малко по-късно и Таня. Към 02.00 часа излизат
Живко и Христо (Мамута). Сутринта от пещерата излизат Владо и Игор. Пристигат журналистите от Нова телевизия – правят репортаж за
експедицията.
Дневното разпределение на групите е следната:
1 - ва група – М. Трантеев, Ванката и Слави, които бяха с цел наковаване и картиране на камината към сифона. Не успяват да спуснат камината
поради липса на планки, но за сметка на това успяват да доразбият докрай сифона (кората, която
образува езерото и да го източат).
2 - ра група – Савата и Васко, които отиват да допроучат реката, която идва откъм „Свирчовица“.
3 - та група – Стопето, Янев и Стоян (ПКСУ „София“) с цел картиране по основната река (J картировка).
4 - та група – Снежа, Мимата и Обецата да довършат (H картировката) към „Грифона“.
3 - та и 4 - та група остават да спят в подземния
лагер.
Подземната група докартира „Големите зали“.
Мира и Тони тръгват да излизат, а Цецо остава
за още един цикъл с новодошлата картировачна
група. През този ден от дупката излизат: Мира,
Тони, Савата, Васко, Трантеев, Ванката, Слави и
Стайчев, който е влязъл за помощ с багажа на 3 та и 4 - та група и за да провери телефона.
09.02.2012 год.
Разпределението за деня е следното:
1 - ва група – Мими, Сава и Блеки – проверка
на калната галерия в старата „Банковица“ (под
„Прасището“) и събиране на образци от фауна.
Успяват да съберат проби и излизат. Галерията
остава непроверена поради липса на хидро костюм.
2 - ра група – Киро (Церовски) и Ванката – къртене на калцирания блокаж (на края на „Големите зали“). След подробен оглед решават, че мястото е затрупано с калцит и скални блокове и не
е перспективно.
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3 - та група – Мамута и Теодор за доизкачване на
комина „Железнят път“. Решават да не изкачват
„Железния път“, но изкачват друг перспективен
комин в галерията срещу течението. След къртене е установено, че перспектива няма. Групата
в подземния лагер се разделя на две: Мимата,
Снежа и Стоян докартират галерията към „Грифона“, а Стопето, Янев, Свилен и Цецо картират
по основната река (J картировка).
10.02.2012 год.
Разпределение на групите:
1 - ва група – Теодор и Игор, които имаха за задача да качат комина „Железния път“ и да видят
каква е перспективата. Изкачват комина, установяват, че няма перспектива.
2 - ра група – Киро (Церовски), Павката и Мими
с цел отваряне на Водослива и помощ за изнасянето на торби с боклук от лагера и торбите с
багаж. Започват с къртенето на Водослива.
3 - та група – Сава, Иво (Злата гад), Иво Тачев и
Ванката. С главна и единствена задача да къртят
тесняка на дъното (на „Къденица“). Разширяват
значително тесняка. Подземната група „зазимява“ лагера и тръгва да излиза.
11.02.2012 год.
Работа в Каденица. Разекипиране на пещерата
„Банковица“ и изнасяне на багаж: Папи (Себулба), Иво Тачев и Цецо Паров. Оправяне на багажа, сгъване на палатката при „Банковица“.
12.02.2012 год.
Заминаване
3. 2. Постигнати резултати
– обобщение;
Eкспедицията може да се счита за много успешна. Тя постигна в по-голяма степен поставените
предварително задачи (виж приложенията) - картиране – основната цел на експедицията беше
картирането на досега известните галерии на т.
нар. „Нови части“ на пещерата „Банковица“.
Изцяло бе картирана възходящата галерия от
т. Е към грифона – картировка „H“ 850 м. Картиран е и един байпас с дължина 88 м (Н7 –
Н19). Изцяло бяха картирани частите вляво от
„Водопада“(„Големите зали“ и „Залите при лагера“) – „F“ картировка 174 м и „Т“ картировка
145 м.
Картирано беше срещу течението на основната
река след т. Е, т.н. „J“ картировка 111 м. Най-въ-

трешния репер в тази част засега е J 14, който се
намира на 1252 - ия метър от входа и на - 56 м
денивелация. Картирани бяха частите към сифона
на дъното на пещерата – това е продължение на
„В“ картировката – 74 м.
Общо за експедицията са картирани 1 442 м (смятано като изминат път, а не като проекция). Уточнена е денивелацията, достигната до момента
в пещерата - 82,8 м. Общо данните за пещерата
„Банковица“ в момента са:
Всичко картирано - 3745,8 м;
Дължина по осите на пещерата - 3102 м;
Проектирана дължина - 2986,7 м;
Денивелация - 82,8 м;
Брой реперни точки - 492.
- доизследване – в п. „Банковица“ бе направен
опит да се работи по продължението на основната
галерия след водопада. Мястото за продължение
не бе достигнато вследствие на техническа трудност и в това място не беше работено.
Бяха качени и огледани два от смятаните за перспективни комина – продължения не бяха открити.
Започната беше работата по разбиване на т. нар. „
Водослив“.
Паралелно беше работено в пещерага „Каденица“,
където дънният тесняк беше значително разширен.
- други – в пещерата Банковица беше изграден
подземен лагер. Той се намира в т.н. „Зали при
лагера“ (лагер „ЧПК Бедрок“) на 1080 - тия метър

от входа на - 55 м. дълбочина. От входа до лагера
е опънат телефонен кабел, който засега остава за
постоянно в пещерата.
По време на експедицията беше разбита синтрова
кора, което отводни и обезопаси първия полусифон, което го направи безопасен за преминаване.
По време на експедицията бяха събрани спелео
биоложки наблюдения и бяха събрани проби.
Експедицията бе отразена в национална медия
(Нова ТВ) с два репортажа. Беше заснет видео материал, който ще се използва за направата на филм,
беше заснет и голям по обем фото материал.
Не на последно място, експедицията даде възможност много пещерняци да се запознаят с новите
части на пещерата „Банковица“, което ще улесни
бъдещите изследвания.
4. Критични бележки;
4. 1. Допуснати грешки
Тактически грешки
В началото може би беше допусната грешка, като
една и съща група бе натоварена със задачата да
пренесе целия багаж за подземния лагер, да разпъне телефонния кабел (след Полусифона), да
доразбива синтровата кора и да картира. По този
начин донякъде групата беше пренапрегната и
не можа на 100% да се занимае с основната си
задача (макар в крайна сметка да постигна впечатляващ резултат).
Не бе осъществено напълно намерението във

Под входният отвес ©Таня Кръстева
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всяка група да има добре запознат с пещерата
водач.
При излизане от пещерата, много хора излизаха
през нощта, в най-студеното време на денонощието (до - 20 - 30 градуса), което би могло да
доведе до инциденти на входния отвес.
Входният отвес остана само с една система за
влизане/излизане, което в определени моменти
допринесе до изчакване (в студа и при изтощение би могло да е предпоставка за инцидент).
В привходната част можеше да се оборудва подкрепителен пункт (храна, вода, примус и т.н. ),
който би могъл да е безценен при възникване на
инцидент.
Технически грешки
Експедицията не беше добре подготвена по отношение обезпечаването на картирането (водене
на карнетите). Подготвените предварително ламинирани листове и маркери се оказаха непригодни за условията във водните галерии.
Телефонът беше съоръжен с неводоупорни слушалки. При намокряне връзката с подземния лагер прекъсваше.
Багажът за подземния лагер често беше недобре
пакетиран, което доведе до намокряне на част от
него.
Някои критични места останаха неекипирани пилотни въжета на двата полусифона и две камини в посока подземния лагер.

Заминаване ©Живко Петров
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4. 2. Оттук накъде - бъдещи планове
След експедицията останаха много непостигнати цели. Що се отнася до пещерата „Банковица“
основно работата трябва да продължи в докартирането на дотук проходените части – главното
разклонение по основната река (т. н. J картировка). Трябва да се продължи с доизследването на
пещерата – откриване на нови продължения. Да
се реализира идеята за индикаторен опит. Същевременно е задължително да се разшири научното й проучване – спелеобиоложко, хидрогеоложко и т.н. Погледнато по-общо изследванията ще
продължат в целия карстов комплекс, тъй като
считаме, че „Банковица“ е само част от една голяма карстова система.
5. Резултат от трасиране с
багети (И. Тачев)
06.02.2012 год.
1. Под шосето, точно до паметника между „Кучешката“ и табелата на селото: вода с голям дебит в галерия на - 50/ - 60 м по посока под Цочов
вир.
2. Конският въртоп: водата на „Банковица“ минава през средата на валога до отвора във въртопа
на - 10 м, посока североизток, има средно широка галерия, суха, завива дъга надясно и покрай
малък каменист въртоп слиза на основната вода.
Каменистото въртопче диша, има малка пещера
посока североизток до - 15 м.

3. Водата с малък дебит от губилище в „Банковица“ върви сифонно, след това в средно широка
галерия посока североизток, завива леко вдясно
дъгообразно и се слива с вода с голям дебит (вероятно от губилището в дерето) и става много
широка (-60 м).
6. Резултати от спелеобиологично
изследване
Мекотели от утаечни пластове в пещерата „Банковица“, Карлуково
Резултати от Експедиция „Банковица 2012“ – 4
- 12 февруари 2012, събрал Николай Симов, определил Ивайло Дедов;
Изследвани са, поради високото водно ниво, първите 20 m от началните части на калната галерия,
започваща в дъното на широкия котел, след вторият кален праг (около 5 м) - едно от основните
разклонения на пещерата (дължина около 120 м),
завършващо със сифон. Материалът е събиран от
стените на галерията (черупки в глината) и е от
проба с обем около 600 cm3, събрана от дънните
наслаги на езерце в началните части на галерията. Материалът от пробата е промит през сито с
размер на окото 1х1 мм. Намерените черупки на
мекотели са отделени, след като остатъкът е прегледан под бинокулярна лупа Zeiss – Stemi 2000
на увеличение 16х.
Списък на видовете
Bivalvia

1. Sphaerium sp.
Gastropoda, сладководни
2. Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)
3. Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Gastropoda, сухоземни
4. Agardhiella parreyssii (Pfeiffer, 1848)
5. Bulgarica varnensis (Pfeiffer, 1848)
6. Carychium sp.
7. Chondrina arcadica bulgarica H. Nordsieck,
1970
8. Chondrula cf. macedonica A. J. Wagner, 1914
9. Chondrula microtragus (Rossmässler, 1839)
10. Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835)
11. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805)
12. Monacha sp.
13. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
14. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)
15. Truncatellina sp.
16. Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)
17. Vitrea cf. pygmaea (O. Boettger, 1880)
Установени са 17 вида мекотели – 1 вид мида и
16 вида охлюви. Мидата и двата вида сладководни охлюви най-вероятно са обитатели на водоемите по протежението на дерето, вливащо се в
„Банковица“. Останалите 14 вида охлюви са сухоземни обитатели, свързани с различни микроместообитания в карстови райони. Всичките са
попаднали в пещерата при високи води.
Находките на екземпляри от вида Agardhiella
parreyssii (Pfeiffer, 1848) са много интересни по-

Сифонът ©Таня Кръстева

27

28

ради факта, че за територията на България той е
много рядък. Води много скрит начин на живот
в почвата, в основата на скалите. Това е мястото
в карстовите райони, където обикновено се запазва влага в сухите периоди на годината. Найвероятно привходният кладенец на „Банковица“
е местообитание с подходящи микроклиматични
условия и влажност, позволяващи развитието на
вида.
Насоки за бъдещи проучвания
Едно бъдещо изследване на утайки от реките и
езерата в пещерата, както и изследване на глинените конуси и наслаги в големите зали и датирането на слоевете в тях, ще разкрие интересни факти и тенденции в развитието на фауната
в района на Карлуковския карстов комплекс. От
друга страна изследването на подземните реки
за присъствието в тях на водни охлюви от сем.
Hydrobiidae, ще допринесе много за изясняването на връзките между отделните пещери в района. Представителите на това семейство са много
тясно специализирани и повечето известни видове са ендемични за дадена пещерна система.
До момента от пещерата „Задъненка“ е известен един нов за науката вид от род Bythiospeum
(Georgiev D. (in press) Catalogue of the stygobiotic
and troglophilous freshwater snails (Gastropoda:
Risooidea) of Bulgaria with descriptions of five new
species ). Намирането на екземпляри от същия
вид или от други видове, както и липсата им ще
са в подкрепа или ще отхвърлят предположенията за връзки между реките в известните до момента водни пещери и карстови извори в района
на с. Карлуково („Задъненка“, „Банковица“, „Голямата вода“, „Стублешка яма“ и др. ).
Кратък план за бъдещи дейности
За представителите на стигобионтното семейство Hydrobiidae – събиране на дънни проби от
седимент с обем минимум 500 cm3 на всеки 200
- 300 m от реката в галериите на новите части на
пещерата „Банковица“. Освен тях, дънни проби
със същия обем на всеки водослив, както и преглеждане на местообитания под камъни за събиране на отделни екземпляри. В калната галерия
в старите части – на всеки 50 m. Подобни изследвания във всички по-големи водни пещери
в района („Задъненка“, „Банковица“, „Голямата
вода“, „Стублешка яма“, „Езерото - Шаманска-

та“), както и от известните карстови извори.
За изследване на развитието на фауната – сондажи на глинените конуси в залите на старите части на „Банковица“.
7. Бележки относно безопасността
в пещерата
Пещерата „Банковица“ е пропастна понорна пещера. При обилни валежи, внезапни порои или
снеготопене съществува реална опасност от наводняване на няколко места в новите части. Това
би могло да доведе до инциденти с непредвидени последствия.
Критичните места са следните:
- При силно пролетно снеготопене, придружено
с дъжд входният отвес става водопад, а първото
стеснение може да се превърне в плътен сифон!
- Някои от участъците между втория праг и Па@
тката са доста хлъзгави и има лабилни камъни.
Да се внимава!
- Стеснения при отвеса под т.н. „П@тката“.
Представляват два поредни тесняка – вертикална
каминка с размери на напречното сечение 0.40 х
2 м и тесен низходящ меандър с размери на сечението 0.40 х 0.60 м, и дължина от около 2 м. При
възникване на инцидент и двата тесняка трябва
значително да се разширят с оглед безпроблемното преминаване на носилката.
- Първият полусифон се намира непосредствено
по течението на потока след отвесчето – начало
на новите части. Представлява стеснение и понижение на галерията с напречни размери 0.80 х
0.40 м и дължина от около 1.5 - 2 м. Това място
се намира в края на езеро, като нивото на водата
се поддържа от синтрова кора. В тази синтрова
кора по време на експедицията бе изкопан улей,
който понижи нивото на езерото. Въпреки това
при голям поток съществува опасност от засифоняване.
Препоръки: да се съоръжи полусифона с надеждно пилотно въже. При възникване на инцидент
синтровата кора да се доразбие, а стеснението да
се разшири.
Непосредствено след полусифона, след около
20 - 30 м има тесняк. Представлява скална халка 0.40 х 0.40 м, която „качва“ проникващият от
езеро в къса суха галерия. При възникване на инцидент това място трябва да се разшири с оглед
безпроблемното преминаване на носилката.
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- Вторият полусифон се намира по галерията
след „Водослива“ и преди разклона за „Големите зали“. Представлява понижение на тавана на
галерията с дължина от около 10 м над дълбоко
около 1.5 м езеро. При нормално ниво на водите
просвета е между 10 - 20 см.
Препоръка: да се съоръжи полусифона с надеждно пилотно въже. При възникване на инцидент
трябва да се вземат специални мерки при пренасянето на носилка. За сваляне на нивото там
трябва да се прокопае траншея в наслагите преди полусифона!
- Дълбоки езера – намират се непосредствено
след разклона на т.н. точка Е. Представляват дълги и дълбоки (над човешки бой) езера. При възникване на инцидент носилката трябва да е подсигурена. Този маршрут има възможност да се
избегне през два байпаса – един воден и един сух
на горно ниво, които се обединяват с основната
галерия при точка Е (чрез праг от около 2 м).
При възникване на инциденти временен бивак
може да се устрои в залите на лагера и в „Големите зали“. Такъв може да се устрои и в галерията над точка Е. Хубаво е да се подсигурят със

Към дупката ©Таня Кръстева
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стационарни парапети подстъпите по меандъра и глинените наноси (камината преди лагера)
преди лагера. При преминаването на много участници глината става хлъзгава и при умора има
опасност някой да се подхлъзне и да се стигне
до инцидент.
Препоръчваме в новите части на пещерата „Банковица“ да проникват добре подготвени, в добра
физическа и психическа кондиция пещерняци.
Да се подхожда отговорно към личната и общата
екипировка. Използването на надеждни хидрокостюми е задължително. Да се носи нужното
количество храна и вода (водата в пещерата не
е питейна!). Да се има предвид, че дългото проникване във водни части крие риск от преохлаждане и хипотермия. При планиране на проникване да се има предвид прогнозата за времето като
при очаквани бури, валежи и порои влизането
не е желателно. При проникване информирайте
надежден човек за мястото, където ще ходите и
времето на престоя, оставете му цялата необходима информация за известяване при възникването на инцидент или пресрочване на времето на
престой!

Пролетен
лагер - сбор на клуба
Карлуково 2012
Константин Стоичков,
Яни Макулев, Христо Христов,
Иван Петров
Karlukovo 2012 Spring Camp
of the Club
Konstantin Stoichkov, Yani
Makulev, Hristo Hristov, Ivan
Petrov
Summary:
A large part of the club members gathered for the traditional
Karlukovo Spring Camp. It was
organized and took place during
the Easter holidays. For the duration of the camp a lot of practical and exploratory activities
were carried out in the region.
The Bankovitsa vertical cave
was reequipped with glue - in
bolts by Yani Makulev, Ventseslav
Ivanov and Svilen Delchev. Two
of the most troublesome narrowings to the new parts were
enlarged. Hristo Hristov, along
with a few helpers, tried to drain
the „Muddy sump“ and search
for a continuation. Unfortunately, the water - flow did not allow
for that; however, he managed
to share valuable information
about water noises and a possibly entirely different tributary
behind the sump. SRT - practical activities were carried out
with the cadets. In the space of

И тази година по традиция спретнахме пролетният сбор
на клуба. Този път решихме да е по Великденските празници. Един добър повод да се съберем и да походим по
дупки, както си му е реда. Всеки тръгна към Карлуково
по различно време. Стоян и Мими заедно с Роджи, Венци
и бебето, както и Киро Данаилов и Животното тръгнаха
още в петък, 13-ти. На 14-ти, по различно време, се събрахме и останалите на сборния пункт - поляната пред
„Банковица“. Аз, Ванката, Ася, Танчето от курса, Здравеца, Маргото, Цвети и Тошко от ПК „Черни връх“ пътувахме с влака. Ася ни „светна“ на един готин номер.
При претъпкан бърз влак да се качим в бюфет - вагона.
Бирата там е по 1.10 лв. и се пътува супер комфортно.
Така неусетно стигнахме до Карлуково. Мимата с Петя от
Церово ни посрещнаха на гарата и взеха с колата багажа.
Останалите по пътеката до дома, после през „Проходна“
и в лагера. На поляната имаше много народ. Бяха от клубовете „Черни връх“, „Под ръба“, „Пълдин“, „София“ и
„Търговище“. Имаше и хора на лагер при „Свирчовица“ и
„Академици“ на техния си лагер.
Разбрахме, че Яни, Обецата и Венци са в „Банковица“ и я
коват с „лепеняци“ - лепени клинове. Опънахме си палатките. На поляната в нашата част на лагера - силна глъчка.
Много деца и хора, обличащи се за „дупкинг“. Пристигнаха Юли Змията и Владо Йончев, и заедно с Ася се запътиха също към „Банковица“. Аз и Стопето отидохме за
дърва до Павелското, после отново го повторих упражнението само, че с Джо. Здравеца хвана към Павелското на
теренен обход.
Ванката и Цвети също се облякоха за дупка. Здравеца ни
беше казал, че „Шаманската пещера“ е за картиране, защото няма карта и трябва да ги заведа, за да им я покажа.
После с Танчето от курса отидохме в „Свирчовица“. Времето се развали и взе да гърми и вали. След „Свирчовица“
се преместихме на нова сушина, този път в „Проходна“.
Там Танчето екипира и разекипира накования парапет в
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пещерата. Почти по тъмно отидохме и в пещерата „Въловица“ в близост до Големия вход на „Проходна“.
Танчето екипира и тази малка, но красива пропаст. Някъде по това време от „Проходна“ се чу глъчка, а след това и
песен. Ася беше събрала голяма публика и пееше в пещерата. Акустиката беше невероятна, а гласът й – зашеметяващ, направо те кара да настръхнеш, докато го слушаш.
После се събрахме на лагерния огън и така посрещнахме
Великден, с шарени яйца и козунаци до насита. А на другия ден имахме няколко интересни неща за вършене.
Мамута с Ивчо искаха да влизат в „Банковица“ за оглед на
една галерия и новите части, имаше група за „Глигора“,
за „Белите езера“ и „С - 20“. Аз, Ванката, Цвети и Дани
от ПК „Черни връх“ имахме за цел да докартираме „Шаманската“. Здравеца хвана „къра“ в района на Стубленски
дол, „Скравеника“ и „Кукувица“, а Стопето и Яни гледаха
Танчето и Роджи как екипират на високата част на входния отвес на „Банковица“. И малко преки впечатления на
част от участниците в събитията:
Яни Макулев:
Пристигаме с децата и Деси на поляната, опъваме се с
помощта на Стоян и т.н. На следващия ден споделих идеята, че искам да вляза и да поставя лепени клинове на закрепванията на отвесите в „Банковица“. Венци и Свилен
проявиха желание да помогнат, и така - оборудвахме се и
потеглихме по познатия маршрут. След кратко размишление решихме да пробием първо отворите, а на излизане
да поставим клиновете (защото лепилото имаше много
кратко време на живот след смесване). Постарахме се
доста при избирането на местата на закрепванията, за да
бъде удобно и на по-ниските да екипират и разекипират.
Резултатът е прост - всички отвеси са наковани с лепени
клинове (следователно може да се коригира техническото
описание). На мен лично много ми допадна концепцията
за лепеняците, чудесно и почти вечно решение за пещери, в които има човекопоток. Смятам да запазим тази тенденция – пещерите, които се посещават чест,о да бъдат
пренаковани. На това проникване също направихме малка козметика на бившия тесняк, коригирахме габарита на
четири места: входа на отвеса, по средата на вертикалния
тесняк, десният завой и излизането в следващия отвес
(моментално да почерпят пълничките ха - ха). Та засега
толкова от мен: очаквайте продължениеееее - едни бързи
нови - нови части… Още едно ерозионно базисче? Споко
иде!
Христо Христов - Мамута:
Интересен сбор се получи, бая народ се събра. Всеки насам - натам и аз се бях наканил да покопая „перспективно“
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two days the beautiful and watery Shaman cave, with its more
than 400 m of galleries, was
surveyed. The survey team was
composed of Ivan Petrov, Tsvetelina Valerianova, Konstantin
Stoichkov from SC „Helictit“
and Daniela popova from SC
„Cherni vrah“. Zdravko Iliev
undertook a few terrain surveys,
and marked up a few new caves
to document. In the Pavelsko
region the Yovchina tsepka and
Koshera caves were surveyed
by a team, consisting of Hristo
Hristov, Asya Andonova, Konstantin Stoichkov and Zdravko
iliev. All this, together with the
nice weather and pleasant company, made our Easter holidays
very pleasant and useful

местенце в „Банковица“, обаче Яни спомена, че
кално - водната галерия при „Прасището“ трябва да се провери с оглед на предстоящата работа
и съответно аз и Ивчо Согнездото се завряхме в
канализацията. Поради някакви странни причини, там в калта, гният някакви органични боклуци и мирише на отходен канал, от дъното излизат
балончета с газ и е доста гадно.
На миризма е гадно, но иначе е доста забавно лежиш си в калната вода по гръб, каската в ръка,
а между водата и тавана има около 10 см и така в
продължение на около 20 м! Стигнахме до „край“
в една зала, ама и там няма край, има тесен сифон направо, вляво - непроходим засега тесняк,
а надясно - скално - кален стръмен наклон. Върнахме се и тъй като беше екипирано към новите
части, решихме да се разходим там, отидохме до
най-ниската точка в пещерата, не бях ходил и си
е впечатляващо красиво! После реших да отидем
и да видим галерията с Грифона, там се оказа, че
водата въобще не се е покачвала, следите в калта си стояха, както бяха и зимата, въобще цялата система, която идва насреща към Водослива,
няма следи от особено покачване на водите, за
разлика от системата, която идва откъм Гардероба. На излизане проверих и една некартирана
част на същата галерия, която само след малко
излиза на главната река. Два полигона за затваряне. Ще е добре да се сложат маркери с попла-

въци, за да се прецени нивото на водите при поройни летни дъждове.
Иван Петров - Ванката
По време на пролетния лагер - сбор на Карлуково
картирахме и „Шаманската пещера“, намираща
се в близост до разклона за селата Румянцево и
Петревене, разположен след с. Карлуково, по посока гр. Луковит. Картира се за две ходения: на
първото влезнахме аз и Цвети. Работата вървеше
бавно и явно бяхме малко. Картираха се около
50 м. На следващия ден начертахме картираното
от нас на по кафе и потеглихме за втория тур.
Този път към нас се присъединиха Коста и Дани
от „Черни връх“. Така сформираната група се
стиковахме много добре. Успяхме за пет часа да
довършим картировката на пещерата до полусифона, с който се свързва с „Енчова дупка“. После
се отдадохме на заслужено биропиене.
„Шаманската пещера“ се оказа интересна и дълга пещера, по моя преценка минава 300 м, но
като се сглоби картата, ще се види точно и ясно.
Редно е да се отбележи, че тя беше открита точно на един пролетен сбор през 1997 - ма год. от
Димитър Ангелов - Братока от СПК „Академик“
София. Тогава той отиде да я картира с една девойка по прякор Шаманката и оттам дойде името
на тази много интересна пещера. По-късно пещерняците от клуба, начело с Алексей Жалов, я
свързаха посредством отводняване и премина-
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ване на полусифони и сифон в система с пещерата „Скравеника“. Така образуваната система
„Шаманската - Енчова дупка“ – „Скравеника“
вероятно е с дължина от над 800 м до края на
„Скравеника“, а според Здравеца и доста по-дълга до излизането на водите на повърхността при
Румянцево. През годините не е била направена
карта на тази интересна система и ние се заехме
с първата част от това занимание. По-натък предвиждаме да отводним наново и да картираме и
останалата част.
Последният ден Здравеца, Аз, Мамута и Ася отидохме на Павелското и картирахме две пещери.
Едната е „Йовичина цепка“, която е маркирана
отдавна, но няма карта. Много се учудих, защо
този за мен „карен жлеб“ е маркиран като пещера, но се наложи да картираме тази „тесньоч“.
Ася се напъха в пропастта „Кошера“, която е
дълбока около 25 м. Разгледа я и на свой ред Мамута се спусна и я картира. Аз и Здравеца картирахме входа и привходната част. Здравеца и Ася
се разходиха в района и намериха два перспек-
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тивни въртопа за разкопаване (почти отворени).
При прибирането ни в лагера установихме, че са
останали много малко хора. Събрахме се същата
група, която пътувахме на идване плюс Мамута. За да не изпуснем влака Ники от ПК „Черни
връх“ ни метна с микробуса си до гарата (хиляди
благодарности за сторената добрина). После хванахме влак до Червен бряг. Оттам трябваше да
се прекачим на бърз влак за София. Истинският
ужас настана, когато се оказа претъпкан. Мамута
изтича и помоли да ни пуснат в пощенския вагон. Там се качиха още доста хора от следващите
гари. Направо купон с БДЖ. Оказа се, че едно
момче, което пътува, има китара и спретнаха с
Ася страхотен дует. Пеене, китара и бира. Мамута подобри вероятно световен рекорд по бързо
пазаруване на бира на Мездра - за около 3 минути се върна с много бира и два сандвича с „кебаци“. Прибрахме се в приповдигнато настроение.
Според мен лагер - сборът беше много успешен и
направеното на него дава добра предпоставка за
бъдещата ни работа в района и нови открития.

Резултати от първия
етап на проект
„Микробно
разнообразие
в българската пещера
Магурата и опазване
на уникалните скални
рисунки“
Михаил Хаджитодоров
Магура, рисунки в Слънчева зала ©Константин Стоичков

Results of the first stage of
project „Microbe diversity in
Bulgarian cave Magura and
preservation of the unique rock
drawings“
Mikhail Hadzitodorov
Summary:
Microbiology of the caves is a
relatively new field in the biological sciences, which nonetheless developed rapidly in the last
15 - 20 years. The reasons for
this are many - from the realization that the caves are inhabited
by multiple microbial species
in the used of the cave environment as a counterpart to the
environment of the early Earth,
and some planets to incessant
hunting newer antibiotics. The
first part of the first ever project
concerning the microbiology of
caves in Bulgaria, has already
been completed. On behalf of
the club, we have the first new,

Микробиологията на пещерите е сравнително нова област в биологичните науки, която въпреки това се развива бурно в последните 15 - 20 години. Причините за това
са много – от осъзнаването, че пещерите са обитавани от
множество микробни видове, през използването на пещерната среда като аналог за околната среда на ранната
Земя и някои небесни тела, до неспирния лов на все понови антибиотици.
Първата част на първия по рода си проект, касаещ микробиологията на пещерите за в България, вече приключи.
По ред причини (някои обективни, някои – не), изпълнението му беше на моменти инфарктно; но в края на краищата, всички поставени цели и задачи бяха изпълнени
успешно.
От страна на клуба, имаме първият нов, съвременен модел на картата на пещера Магурата, както и на триизмерен неин модел – първият триизмерни модели на благоустроена българска пещера до момента. Освен осъвременяването на съществуващата карта на пещерата, бяха
открити и нови части на няколко места. Клубни членове
бяха обучени в методики за събиране на проби за микробиологични цели, и имаха възможност да си сътрудничат
с други изследователи, работещи в пещерата.
С помощта на геодезистите от фирма „Кирил Данаилов
- Топ - Гео“ беше създаден полигонов ход по основната
ос на пещерата и „Галерията с рисунките“, съдържащ 43
главни полигонови реперни и 32 помощни латови точки.
По време на картировачния процес бяха снети 478 напречни сечения на галериите и залите. За нуждите на 3D
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- модела се създадоха множество допълнителни полигони
с общо 503 (главни и латови) реперни точки.
Триизмерният модел на пещерата е създаден със свободния за използване и разработен с цел картиране на обемни
пещери софтуер „Компас“ http://www. fountainware. com/
compass/.
След изработката на триизмерния модел могат да се обобщят следните данни: общата дължина на картираните
досега галерии е 3 435 м, при обща денивелация от 69.40
м (-24.80 м; +44.60 м), считана от входа на пещерата.
Резултатът от картировачния процес е представен и като
триизмерен модел.
От микробиологична гледна точка, до края на първия
етап са изолирани 46 бактериални щама, от които 14
от повърхността на рисунките, 25 от окръжаващата ги
скална повърхност, 5 от седиментни проби на прилепово гуано и 2 от водни проби. От тях, вероятно един щам
представлява непознат за науката вид.
Геологичните проучвания бяха съсредоточени предимно
върху геохимията на Галерията с рисунките – както се
оказа, също пионерни изследвания. В резултат, освен изясняване на минерална структура на Магурата, беше съобщено за находка на варисцит – първи случай в пещера
в България – и на берлинит – минерал, за чието наличие
в България досега не е съобщавано.
Досега проектът „Микробно разнообразие в българската пещера Магурата и опазване на уникалните скални
рисунки“ успява да повдигне повече въпроси, отколкото
дава отговори. Личното ми заключение е, че това е ясен
признак, че сме на прав път. По редица причини (отно-
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modern model of the map of the
Magura cave, and its 3 - dimensional model – the first 3 - dimensional models of touristic
cave in Bulgaria so far. Besides
upgrading the existing map of
the cave were discovered new
cave passages. Club members
were trained in methods for
collecting samples for microbiological purposes, and had
the opportunity to collaborate
with other researchers working
in the cave.
Now the total length of the
cave is 3,435 meters with total
displacement of 69. 40 meters
(- 24. 80 m, 44. 60 m). From a
microbiological point of view,
the end of the first gasket isolated 46 bacterial strains, 14
of which are on the surface
of paintings, 25 of them surrounding rock surface 5 of the
sediment samples of bat guano
and 2 water samples. Of these,
probably a strain is unknown

во, някои обективни, други не) се надяваме, без да сме
сигурни, че ще ни се удаде да продължим изследванията
си в Магурата, и ще успеем да зададем някой наистина
труден въпрос, преди да сме написали финалният отчет.
Разбира се, не бихме могли да осъществим работата си
без партньорите ни от катедра „Микробиология“ към
Биологическия факултет на Софийски униреситет „Св.
Климен Охридски“ и от институтите по микробиология
и по геология към Българската академия на науките, а
също и на археолог Сара Татарова от Историческия музей на гр. Белоградчик.
Искам да използвам случая да изкажа благодарността си
на всички участници и съмишленици, както и специално на инж. Кирил Данаилов и фирма „Кирил Данаилов
- Топ - Гео“, без чиято неоценима помощ трудно бихме
се справили.

to science species. The microbiological studies were made
from our colleagues from Department of Microbiology from
Faculty of Biology of Sofia University „St. Kliment Ohridski
„and the Institute of Microbiology of Bulgarian Academy of
Sciences, and supported from
Sarah Tatarova archaeologist
from Historical Museum of Belogradchik.
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Eкспедиция
„Бански суходол“
2012
Константин Стоичков

“Banski Suhodol“ 2012 Expedition
Konstantin Stoichkov
Summary:
The interclub „Banski suhodol“
2012 expedition was organized
by SCC „Akademik“ and SC
„Helictit“ from Sofia; other participants were: members of caving clubs „Cherni vrah“, Sofia,
PKSU, Sofia, „Pod raba“, Tserovo; Dr. Petar Beron, chairman
of BFSp; Boyan Petrov from the
Bat Research and Conservation
Centre with the National Museum of Natural History, BAS;
as well as people unaffiliated
with caving clubs. For the duration of the event – August 25
to September 9 – a total of 31
people participated. The expedition was divided into two parts,
depending on the people available: some participated only for
the first week; others took over
in their place in phase two; and
still others joined in at the very
end of the expedition and helped
de - rig the cave and the camping sites. At different times, expedition participants varied between 8 and 17 people.

38

Междуклубната експедиция „Бански суходол“ 2012“ беше
организирана от софийските клубове СПК „Академик“
и ПК „Хеликтит“, а участие в нея взеха членове на пещерните клубове „Черни връх“ - София, ПКСУ „София“,
„Под ръбъ“ - Церово, Председателя на БФСп д - р Петър
Берон, Боян Петров от Центъра за изследване и защита на
прилепите при Националния природонаучен музей – БАН
както и хора нечленуващи в пещерни клубове. За времето
на проявата – от 25.08.2012 год. до 09.09.2012 год. – се
включиха 31 души. Според участниците експедицията се
раздели на два етапа, като някои от тях взеха участие през
първата седмица, други застъпиха на тяхно място във втория етап, а трети се включиха в самия край на експедицията и подпомогнаха за разоборудването на пещерата и
биваците. В различни периоди на експедицията участниците варираха от 8 до 17 души.
Първоначалните ни наблюдения показаха, че нивото на
снежниците са като от предходната година и няма да имаме проблеми с топенето на сняг и добиването на вода за
питейни и домакински нужди. От снежниците в близост
до пещерната система БС № 9 - 11 също се добиваше вода
за щурмовия бивак. За времето на експедицията някои
снежници намаляха драстично, но това не затрудни добива на вода. През цялото време на експедицията времето
се задържа стабилно и горещо. В началото й една вечер
се появи бурен вятър, който въпреки силните си пориви,
не успя да скъса опънатата над лагера тента. Рядко имаше
увеличения на облачността и само в самия край на експедицията преваля за кратко.
За поредна година битовите условия бяха отлични за провеждането на експедиция от подобен тип. За основен бивак беше използван стария скиорски лагер и изградената
в него през годините инфраструктура като печка на дърва, множество опори за опъване на тентата, маси, пейки
и землянка. Беше опъната двойна, лека тента, която не се
предаде на поривите на вятъра. За поредна година беше

използвана голямата „щабна палатка“ на СПК
„Академик“ - София. За питейни нужди беше
направена топилня за сняг на около 10 минути
над лагера, в непосредствена близост до голяма
снежна преспа.
Щурмовият лагер беше построен на подравнените площадки във въртопа на БС №10. Бяха
опънати 2 палатки, а над тях беше опъната предпазна тента. Палатките бяха снабдени със спални чували и шалтета. В дънната част на БС №
9 - 11 беше изграден временен бивак, съоръжен
с тента, примус и храна за групите работещи на
дъното.
Експедицията беше подсигурена с три броя перфоратори - два акумулаторни и един бензинов.
Електрическите машини бяха предоставени от
Яни Макулев, член на ПК „Хеликтит“ - София.
За времето на експедицията основно се използваше за работа на дъното на БС № 9 - 11 акумулаторен перфоратор марка „Хилти“. За зареждане на батерии и акумулатори се използва отново
агрегата на СПК „Академик“ - София. Материалната база за екипиране беше предоставена от
ПК „Хеликтит“ - София. Двете щурмови палатки
бяха осигурени от магазини „Стената“ за ползване по време на експедицията, както и бутилки газ
и примус за подземния бивак.
Системата Бански суходол № 9 - 11
Основната цел на експедицията беше да се продължи с разширяването на стеснението на сегашното дъно. Работата в БС № 9 - 11 беше организирана на смени. В следващите дни работните
групи се редуваха и действаха по разширяването
на дънното стеснение и разчистването му от камъни. В „Голямата блокажна зала“ се провери
интересно и перспективно разклонение. На различни коти в пещерата бяха поставени биоспелеологични капани. Измериха се температури
на въздуха на тези места. Температурата варира
в граници от 1.1ºС до 2ºС. Постепенно теснякът беше разширен и Мирослава Рударска от
ПК „Хеликтит“ - София успя да влезне в тесен
меандър дълъг 8 метра, след който имаше ново
стеснение. В края на експедицията стеснението
беше разширено и преминато от Павел Бакалов
от СПК „Академик“ - София. Попадна се на отвес с дълбочина 30 метра, на дъното на който
има блокажна зала. Пътят в дълбочина е бло-

киран от голям скален отломък. Усеща се силно
въздушно течение! Новите части бяха картирани
от Мирослава Рударска от ПК „Хеликтит“ - София и Антон Генков от ПК „Черни връх“ - София.
Общо за времето на експедицията в пропастната
система БС № 9 - 11 беше влизано четиринадесет пъти. В самия край на експедицията дънната
част беше почистена и пещерата частично разекипирана. Бяха махнати въжетата от обледенените отвеси и въжето от дънния отвес. Събрани
бяха и биоспелеологичните капани, като в някои
от тях се забелязват дребни буболечки, които ще
бъдат прегледани и определени от специалисти.
След като бяха картирани новите части и наложени на картата на пещерата се установи, че дълбочината и нарасна на -265 м, което я нарежда от
девето на шесто място по дълбочина в страната и
става най-дълбоката пещера в Южна България.
Второстепенните задачи
Беше отделено време и за работа по така наречените второстепенни задачи. Бяха проверявани нивата на снежните тапи на голяма част от
пещерите в циркуса. В голяма част от проверените пещери нивото на снежните тапи е по-високо от предходни години. В БС № 41, въпреки
поставеният от предната година капак, нивото
е спаднало само с 1 метър. В БС № 8 и БС №
57 се оказа, че има повишаване на натрупания
сняг поради скъсване на поставените винилени
капаци. Проверена беше и пропаст БС № 33. В
нея се вижда видим спад на снежната тапа, но
въпреки това все още дънната част е запушена
от сняг. По време на експедицията малка група в
състав: Иван Петров от ПК „Хеликтит“ - София
и Тодор Каркиев от ПК „Черни връх“ - София посетиха района под връх Кутело. Там те откриха
и картираха малка възходяща пещера БС № 77
(10 м; +4 м), разположена почти на 2900 м. н.
в. Провериха нивото на снежните тапи в някои
пропасти и откриха няколко перспективни обекта. Паралелно с това бяха проверявани за продължения и редица други пещери в циркуса, като
беше локализирана и картирана БС № 21 (12 м;
-11м). Христо Христов откри в непосредствена
близост до лагера обект, който беше започнал да
се разкопава и се слезе в дълбочина над 2 метра.
Обектът е перспективен и близостта му до лагера го прави доста лесен за работа. За поредна
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година продължи фотозаснемането на входовете
на обектите и пещерите.
Експедицията беше посетена от Председателя на
БФСп д-р Петър Берон и от Боян Петров - Център за изследване и защита на прилепите, Национален природонаучен музей към БАН. Бяха
посетени редица пещери, от които бяха събрани
биоспелеологични проби. Основна цел на Боян
Петров беше поставянето на мрежи за улов на
прилепи на входовете на БС № 24, № 30 и № 38.
Той успя да улови и определи 44 екземпляра от 6
вида, като се установи, че има поне 5 височинни
рекорда за Балканите.
В повечето посетени пещери бяха измерени
температури на въздуха и на почвата. Като цяло
експедицията покри голяма част от поставените
задачи, колективът беше сплотен и се постигната много добра атмосфера. Отсега се планира и
следващата експедиция, в която се надяваме да
вземат участие повече хора от други клубове –
все пак това е най-тежката експедиция, която се
провежда в страната. Потенциалът на Пирин-

ския карст е огромен и си струва да се работи
за подобряване на „брадясалия“ дълбочинен рекорд в България, който и до момента се държи от
Райчова дупка –376 м.
Изказваме искрени съболезнования на роднините, приятелите и близките на Росен Милков,
загинал при неизяснени обстоятелства по време
на изкачването си към базовия лагер на експедицията!
Ръководството на експедиция „Бански суходол“
2012 изказва специални благодарности на:
Спонсорът на експедицията - фирма „Експлоратор“ ООД с управител инженер Благой Благоев.
Юлий Пасков - за обезпечаването на експедицията и намирането на спонсор.
Магазини „Стената“ за предоставянето на първокласна екипировка.
Специални благодарности и на Виктор Стефанов,
Ганчо Славов и Аглика Гяурова, които в периода
2000 - 2003 год. успяха да съберат и компилират
информацията за района и без които новите открития едва ли щяха да са факт в момента.

Духлата ©Христо Христов
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Отново
на Атон
Алексей Жалов

Again at Athos
Alexey Zhalov
Summary:
The article presents the results
of the exploration under the
project „Exploration of the caves
of Mount Athos as integral part
of the world natural, cultural
and historical heritage“ under
the patronage of Euro Speleo
Projects - European Federation
of Speleology.
The second stage of the international project took place from 1
to 12 September 2012. The team
was composed by Zhalov A. Head, V. Gyorev, Zh. Vlaykov
(Bulgaria), L. Makrostergios, J.
Oykonomidis, T. Komaditis and
M. Karidas (Greece), I. Agapov,
S. Kaminski (Russia), A. Yamac
(Turkey). There were surveyed
the areas of the monasteries,
Dohiyar, Xenophontos. The
explorations in the vicinity of
sketes“Kafrsokalivion“, „Little
St. Anna“, „St. Anna“, St. Nilos
and „Nea Skite“ were continued
in more detailed manner.
During the expedition were
identified and mapped about
48 underground sites with a

Несериозен ли си ще кажеш „А“ и няма да продължиш да
изреждаш останалите букви. Но ние не сме от тези и отивайки веднъж на Атон, решихме да продължим ходенията
там, най-малкото по една причина, че там вероятно има
стотици непроучени пещери. Спретнахме отбор. Този път
към българската страна се „приши“ Жорж Влайков. Руснаците си останаха същите, а откъм гърците към Ламброс
се присъединиха още двамина. Необходимата съгласно
проекта бройка закръглихме с нашия добър турски приятел Али. После нагласихме и проект, с който кандидатствахме отново за финансиране в Европейската федерация по спелеология, който за щастие успя да мине. В самия край на август нашите руски приятели пристигнаха с
„Нивата“ си в София. На първи септември автомобилите
„Нива“ се удвоиха и потеглиха заедно към Уранополис.
Пристигайки там, към нашите машини се присъедини и
„Нива“ - та на Ламбро, и образувалото се „стадо“ бързо и смело окупира една градинка в периферията на града. След като взехме „визите“ си за посещение на Света
гора, решихме да пренощуваме тук и да поемем натам на
идната утрин. Това ни даде възможност да преосмислим
и пренаредим не само предварителната програма, но и
багажа си. Новият план предвижваше да „доовършеем“
вече познати райони, като успоредно с това да разширим периметъра на действие. Това обаче предполагаше
не само нощувка и изхранване в манастири и скитове, но
и спане на диво, и осигуряване на достатъчно храна за
из път. След дълги прения, подбрахме леко преносима и
достатъчно калорична храна, и направихме разкладка за
всички ни за 5 дни. После разпределихме тежестите така,
че всеки да носи по 15 - ина килограма багаж и полегнахме. В ранната сутрин на втори септември се качихме на
ферибота и отплавахме за пристанището на скита „Света
Анна“. Паркирайки се там, хванахме баира за към скита и
малко преди обяд вече бяхме там.
Прекрасно е, когато знаеш местният език и още повече,
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когато повече от хората наоколо сричат на всякакъв друг.
Нашият Ламбро не само, че бързо уреди настаняването
ни, но и възможността да преспим в скита повече от една
нощ. Отгоре на всичко успя да „омае“ игумена и да събере информация за още пещери в района. Денят се беше
преполовил и нямахме време да „нападнем“ към съседния
скит „Малка Света Ана“, затова решихме да се разделим
и впуснем по дирите на пещерите, посочени от монасите. Общо взето резултатът не беше значителен. Въпреки
храстинга и баиринга, така и не намерихме една от пещерите, но бе открита друга. Гневен монах обаче изгони
нашите, защото мястото било частно. Някъде доста пониско от нас, до пътеката за Неа Скити, Ламбро намери
някакъв странен тунел. Все пак бе открита пещерата на
Давид, която заедно с Йоргос успях да картирам на следващия ден.
Рано сутринта грабнахме джаджите и буквално изприпкахме до съседния скит. Ходенето ни там през миналата
година беше съвсем безуспешно. Поради езикови проблеми така и не можахме да научим местоположението
на нито една пещера, която знаехме, че се намира наоколо. Сега нещата се оказаха по-прости. Нашият посланик
Ламбро бързо събра нужната ни информация, после се
разделихме и всяка група пое към изпълнение на задачите
си. Жорж и аз запретнахме ръкави, за да картираме една
интересна двувходова пещера. По-голямата част от нея
беше превърната на склад, но това не я правеше безинтересна. В периферията й, почти до входа беше иззидан
кладенец, което подсказваше че тя е била дълго и трайно
обитавана от монаси.
Руската група заедно с Ваньо отскочи до пещерните килии, които бяхме локализирали миналата година, а Ламбро и останалите се насочиха към пещерната църква „Св.
Дионисий и Митрофан“. В края на краищата Ламбро и
Йоргос се затриха някъде, за да търсят из камънака и бодливите храсти другите пещери. Щом отхвърлихме задачите, хапнахме заедно, но това не сложи край на работния
ден. С Жорж решихме да огледаме по- детайлно района
около скита „Данило“ и по-точно - какво ли има в една
къщичка, „лепната“ на скалите. Стигнахме до там доста
потни, но първоначалните ни опити да задоволим любопитството си, се оказаха безуспешни. Накрая открихме
едно високо и за щастие - отворено прозорче. Провряхме
глава и какво да видим, зад стената на къщата имаше малка пещера, към която можеше да се влезе откъм сградата.
Ако не беше лазерната рулетка, едва ли щяхме да можем
да картираме пещеричката.
В късния следобед, почти всички (без Ламбро и Йорго),
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total length 435. 84 m (Тabl.
2). Parallel was collected oral
and photo information to other
cave objects, which will be the
subject of future studies. Other
9 objects were only visited and
sketched among which is probably the longest cave in Athos
for the moment. There were localized, but not explored 2 more
caves, one of which probably
is so called „The Big Cave of
Athos“. According to the existing data, the cave is over 150 m
long. Its entrance is 50 m wide
and around 80 m in high.

отмаряхме в скита, изчаквайки вечерята, с която монасите благосклонно решиха да ни нагостят. Групата на Ламбро обаче така и не се появи.
Накрая, както му е редът, портите на скита бяха
затворени и нашите хора останаха навън. Преди
това да се случи, Ваньо и Иля поеха към местността „Ставрос“ („Кръста“), с уговорката да се
срещнем там на следния ден. Съвсем се беше
стъмнило, когато чухме гласове, а по-късно и
тропането по дворната врата. Нашите си дойдоха. Най-сетне можеше да направим равносметката за деня – проучени и картирани 10 пещери.
Спахме на двора, защото в спалните трябваше да
настанят други гости.
След сутрешното кафе, нарамихме раниците
и поехме към „Кръста“. По-голямата част от
пътя си е баир – първата част от изкачването е
по стълби, което не е изключение за Атон, после
пътеката става планинска. Вляво и вдясно се въздигаха стръмни до отвесни скали, така бе и пред
погледите ни, което вселяваше в нас логичният
въпрос къде и как ще излезем от този зандан. В
скалите вляво от пътеката съзрях отвор, зумнах
го и щрак, образът се запечата във фотоапарата
ми! Щом прегледах снимката, се провикнах към
идващите отдолу другари, да вземат да проверят
за какво става дума. И се започна едно катерене! Утрепахме един час за картирането на една
малка дупка. През това време аз успях съвсем
случайно да намеря още една пещера и с помо-

щта на Сергей - да я картирам. В рамките на тази
акция успях да загубя, а по-късно и да намеря
очилата си, което ни даде повод да кръстим дупката „Загубените очила“.
Групата отново се събра и продължихме нагоре.
Когато потта отново бе избила на главата ми, се
озовахме пред табела с надпис „ Аязмо“. Хвърлихме раниците на разклона и освободени от товара почти изтичахме до мястото, за да видим,
че става дума за нещо като полупещера. Отворът
под скалата въвеждаше в малка заличка. На пода
й имаше захлупен с капак отвор, водещ към подземна цистерна за вода. Водата беше ледено студена и докато повечето от нас се радваха на сладостта й, Ламбро спретна карта на тази странна
дупка.
Скоро стигнахме до „Кръста“. Ваньо и Иля вече
се бяха разшетали наоколо и за наш голям късмет бяха открили (макар и отдалече) местоположението на пещерата на Иларион Грузинеца,
за съществуването на която бяхме научили от
писанията на руски поклонници в Интернет. За
наличието на други пещери в района почерпихме сведения от книгата на един атонски монах,
която Ламбро носеше. Разделихме се и плъзнахме наоколо. Едва ли е възможно да опиша тук с
подробности какво и как се случи през деня, но
в края на краищата с дружни усилия картирахме
шест пещери. Нощта изкарахме край коритото
на една пресъхнала чешма, а на сутринта се раз-
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делихме на две – моя милост, руснаците, Йоргос
и Тео поехме към скита „Василиус“, а останалите към „Кавсокаливия“ – скит, около който скитахме предишната година.
Спускането с денивелация повече от 800 метра
ни остави без колена, ама нямахме избор. Лошото беше, че наличието на данни за пещери
по маршрута така и не оправда надеждите ни.
Въпреки упътванията на един любезен монах,
Сергей и аз така и не намерихме на указаното
място „многото“ пещери. Останалите хукнаха да
търсят голямата водна пещера, която монасите
били каптирали, но когато се върнаха се оказа, че
това е познатата от миналия ден пещера на Иларион. Слънцето, баира, а и разочарованието от
несполуките ни взеха силите и на около час път
от целта спряхме да отморим. Хапнахме, каквото
имахме и го ударихме на дрямка, а после със свежи сили поехме към пристана на Карауля.
Тръгнахме да търсим пещерата, за която ни бе
съобщил един монах. Според описанието тя се
намираше в двора на монашеска къща, която
едва намерихме. Входът, бе прикрит с дъски, но
и доста тесен. С влизане без разрешение рискувахме да си навлечем неприятности и затова
започнахме да викаме стопанина и нахално да
тропаме по портата. Йоргос се престраши и заобикаляйки портата, реши да погледне дали човекът си е у дома. Докато това се случваше, вратата
рязко се отвори и явно раздразненият монах ни
напъди. Така и не успяхме да проучим дупката.
Щом преглътнахме неуспеха, насочихме търсенията си към откриването на подхода към пещерите, в които живееха монаси - отшелници. Входовете на тези обители бяха прорязали скалния
откос над морето. Към тях водеха две „въжени
линии“, по които отшелниците се снабдяваха
с храна и вода. Знаехме само, че достъпът към
комплекса от пещери се осъществява чрез спускане и придържане по някакви синджири, но
къде бе началото на „железния път“ - не ни беше
ясно. На свечеряване гърците и аз се отказахме
от издирванията, и слязохме на пристана, за да
потърсим място за преспиване. Иля и Сергей се
върнаха почти по здрач с радостната вест, че са
разкрили загадката.
Рано сутринта руските ни приятели се насочиха
към пещерите на отшелниците с разузнавателна
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цел. Върнаха се след два часа, силно впечатлени от видяното и преживяното. Разказаха ни, че
комплексът от пещери е твърде голям и интересен, като дължината само на една от тях била
повече от 200 м. Споделиха още, че успели да
установят контакт с четирима руски отшелници,
които първоначално се държали резервирано, но
в последствие се съгласили да ги допуснат до пещерните си жилища. Още на място решихме, че
монашеският комплекс трябва да бъде изследван
подробно, което да бъде една от основните задачи на експедицията през 2013 год.
Качихме се на ферибота буквално в последния
момент – Иля, Сергей и аз, за да се придвижим
до Неа Скити, а гърците към Уранополис, защото отпуските им бяха свършили.
Щом слязохме на пристанището, без да се бавим,
се насочихме направо към пещерите, които бях
забелязал от ферибота при предишното ни пътуване. Първите две се оказаха малки, до другата
се добрахме трудно, но усилието ни бе възнаградено с една широка, висока и светла пещера. Изпепелени от жегата и против съществуващата на
Атон забрана за къпане в морето, решихме да се
освежим – нещо, което доведе до откриването на
нови две пещери.
Щастието да открия първата се падна на мен.
Плувайки покрай скалите, забелязах че под тях
се открива неголям пещерен отвор. Мушнах глава и какво да видя – пред мен зее пещера, в която
лежи тюлен. Стори ми се твърде голям, затова
реших, че скоро е умрял и е почнал да се подува.
Все пак грабнах камък от дъното и го запратих
към животното. Липсата на реакция ме накара да
повторя упражнението, при което тюленът рязко се обърна и стремглаво се спусна към входа.
Бидейки до шия под водата, едва успях да „отскоча“ встрани, докато животното се стрелна
покрай мен и потъна в дълбината зад гърба ми.
Щом се успокоих, картирах пещерата, което добави още девет метра към общата дължина на
проучените от нас пещери. Докато се случваше
всичко това, Сергей достигна с плуване най-голямата пещера, която успяхме да проучим през
този ден. Трябваше да я картираме, но нямаше
как да занесем без намокряне геоложкият компас, с който разполагахме. Иля се сети, че разполага с ориентировъчна бусола, която щеше да

свърши работа. Оставаше да си набавя подходящ
планшет за картиране. Намерих на брега парче
стиропор, разчертах таблица върху него, което
окончателно реши проблемите с пособията за
картиране. Когато доплавах до пещерата, реших
че усилията си струваха. Оказа се, че това е обширна и обемна морска пещера с дължина 30 м.
Проучването й увеличи броят на изследваните
през деня пещери на пет.
Тук ще пропусна детайлите от историята затова, как успяхме да намерим подслон в скита, но
не без да спомена, че това стана благодарение на
един руски монах. Иля преспа в неговата килия,
а когато сутринта се върна при нас ни каза, че там
се намира и пещерата, до която не можахме да се
доберем миналата година. Монахът разрешил да
я посетим и благословил начинанието да я картираме. Направихме го набързо, но не и през куп
за грош. Както повечето обекти край Неа Скити,
пещерата бе образувана във варовикови брекчи,
но за разлика от тях беше със значително по-голям обем. Веднага след картирането слязохме на
пристанището, за да изчакаме ферибота, на който се беше натоварила останалата част от дружината - Жорж, Ваньо и Мики, гръцки пещерняк,
който след „дезертирането“ на останалите елини
се присъедини в помощ на отбора.
В крайна сметка отплавахме към манастира „Ксенофонт“. Щом го разгледахме, поехме по брега
към арсаната (пристанището) на съседния манастир „Дохиар“, където преди година бях забелязал три отвора. Първият от тях не заслужаваше
внимание, но другите два се оказаха входове на
сложни по морфология пещери, в чието картиране трябваше да вложа повечето от картировъчните се умения. Междувременно народът се изнесе

към манастира с надеждата, че ще успеем да уредим преспиването си там. С голям зор начинанието успя, но не и без жертви – монасите отказаха
да настанят Жорж и Мики, защото в манастира
не можело да нощувам миряни с дълги коси! Решихме трима от нас да останат в манастира, а останалите заедно с Ваньо да пренощуват някъде
навън. Така и стана.
Следващият ден се оказа последен за тазгодишните ни проучвания на Атон. Те приключиха с
картирането на още една пещера. Нарекохме
я „Локум пещера“, защото там открихме кутия
български локум. Съвсем не беше лош. За десерт
посетихме „Голямата морска пещера“ на арсаната на манастира „Костамонит“ (56 м), която бяхме картирали с Ваньо преди. После, ами после
взехме ферибота и поехме обратния си път към
родината.
Равносметката: Проучихме нови пещери около
скитовете „Св. Анна“, „Малка Св. Анна“, „Данило“, „Кавсокаливия“ („Св. Троица“) и между
манастирите „Ксенофонт“ и „Духиар“, като бяха
обхванати обекти, разположени от морското
равнище до височина от около 800 м над него.
Открихме общо 45 обекта, от които картирахме
36 пещери с обща дължина 436 м. Останалите 9
обекта бяха огледани и им бяха съставени окомерни скици. Между тях е и вероятно е най-дългата засега пещера на полуострова. Локализирани, но не изследвани, са още 2 пещери, едната от
които със значителна сигурност е т. нар. „Голяма
Атонска пещера“. Според съществуващите данни тя е проходна пещера, с широчина на входа
50 м, височина около 80 м и дължина над 150 м.
Проучванията ни на Атон ще продължат!
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Едно пътуване на
кратко разстояние
или дотам и обратно
Веселин Дробенов, Здравка
Попова и Робърт Мишич от
спелео клуб „Rock and Ice“,
гр. Бор, Сърбия
A journey in short distance or
up to there and back
Veselin Drobenov Zdravka
Popova Robert Mishich from
Speleo club
“Rock and Ice“, Bor, Serbia
Summary:
This is a shot article, for a weekend adventure of five club members to the Lazarevska cave in
Serbia. In the adventurist team
took part Mira Rudarska, Anton Genkov, Ventzislav Ivanov,
Zdravka Popova and Vesselin
Drobenov. For three days between August 17 and 19, the
group joined surveying and exploring mission to the cave, organized by the city of Bor cavers
– Robert Mishic and Darko, and
the Knjazevac caver – Mladen
Milosevic. During the mission,
400 m new passages were surveyed and many new places in
the cave and on the surface were
explored.
Foreword from Robert Mishich
- SEC – „Rock and Ice“ city of
Bor, Serbie
New speleological explora-
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Отново на път. След дълго време на трудности и множество ангажименти, работни или лични, най-накрая отново
сме на път. В началото на август 2012 год. по стечение на
обстоятелствата, един стар контакт отново се активизира
- Роберт Мишич от гр. Бор в Сърбия. С Роберт впоследствие установихме, че се познаваме от 2002 год., когато
той организира една голяма балканска експедиция за доизследване и картиране на „Лазаревската пещера“. Към
това място се отправяхме и този път – пещерата и каньона
над село Злот. Честно да си кажем, на тръгване нямахме точната представа какво ще се прави там, но така и
трябваше да бъде. Защото това не беше планирана с години експедиция, а по-скоро едно пътешествие с приятели
и среща с други стари такива. На тръгване знаехме, че
все пак ни предстои приключение, защото ако през 2002
год. „Лазаревската пещера“ беше една от дългите пещери
(третата!) в Сърбия, със своите 5,5 км, то сега вече беше
надминала 10 - километровата граница и беше записана
като най-дългата пещера в страната. Представете си какво
е преход в пещера от 10 км в едната посока. Най-вдъхновяващото в цялата история е, че пещерата не е лабиринт,
а по-скоро е едноканална, т. е. ни предстоеше едно много
голямо вървене в недрата на планетата Земя.
И ето така, както обикновено стават нещата, пуснах идеята на клуб, ентусиазъм не липсваше и бързо се събрахме една група от пет човека за едно пътуване за събота
и неделя. А датите бяха прекрасни. В края на август, последните топли дни на годината или по-точно от 17 до
19 август. В групата бяхме Мира (Мирослава Рударска),
Тони (Антон Генков), Венци (Венцислав Иванов), Роджи
(Здравка Попова) и разбира се аз (Веско Дробенов). За
повечето от нас това пътуване беше събитие поради една
проста причина. В последната година тази смела банда
беше престанала да пътешества, както правеше преди,

по ред причини. Било то финансови, било то работни и
разбира се - най-важната. На Венци и Роджи им се беше
родил първородният син – Селик. Едно малко диваненце.
И така в петък, на седемнадесетия ден от август, събрах
Венци, Роджи и палавника Селик от тях, натоварихме багажа на тримата и потеглихме към баба и дядо. Трябва да
отбележа, че малкото човече определено си беше взело
цялата покъщнина, включително любимата му проходилка. И то за два дена на гости. Всички дружно стигнахме
до извода, че занапред ще трябва да мине обучение по пакетиране на раница и организиране на багаж. Оставихме
малкия на гости, почистихме колата от отхапаните парчета дунапрен от задната седалка, взехме Мира и Тонката,
на които вече им се беше „поизчакало чакалото“ и бързо
на път към Връшка Чука. Знаете, че това е един от пропускателните пунктове между България и Сърбия, често
спряган като най-северния, въпреки, че не е. По пътя разбира се имаше премеждия, тъй като се оказа, че нямаме
карта на Сърбия, нямаме навигатор, нямаме и пътни знаци - класика. Въпреки това със самоотвержената помощ
на мобилният навигатор в телефона на Венци в 22.00 часа
българско време се озовахме на КПП - то. Минахме за
секунда, както подобава на едни прилично чорлави и нахилени до ушите пътешественици, и след тридесетина
минути бяхме на срещата. Срещата беше с Младен, тъй
като Роберт се беше досетил, че след 10 години може и
да не си спомня пътя. И много добре постъпи. Младен
(Младен Милошевич) е пещерняк от Княжевац, учител
по английски, с дух и ентусиазъм за трима. Събрахме се с
него на една крайпътна явка и след броени минути вече се
радвахме на входа на „Лазаревската пещера“ и на изследователската база, която Роберт беше организирал там - с
други думи: един контейнер с места за спане, склад, ток,
вода и един работен плот. След много прегръдки, по един
пелинковац за „добре дошли“ и запознаване с картата на
пещерата, побързахме да си легнем, за да се наспим за
следващия ден.
И няколко думи за пещерата. „Лазаревската пещера“ се
намира над с. Злот, на 21 км. от гр. Бор, в Североизточна
Сърбия. Пещерата е разположена в основата на Злотския
каньон, образуван от Лазаревската река и е извор на цялата система. Първият километър е благоустроен и вътре
могат да бъдат наблюдавани както кости от пещерни мечки, така и трона на княз Лазар Хребелянович. Легендата
разказва, че княз Лазар активно е използвал пещерата в
битките си срещу османското нашествие през ХIV век.
Също знаем, че входът, който сега е с размери 15 на 30
метра, всъщност е бил засипан от естествен насип, а дос-

tions of Lazar’s cave started
on October 16th 2001. After
diving through the syphon (station 0), the team consisting of
R. Mishic, Z. Trifunovic and S.
Rancic, successfully traced the
main communication channel
of the cave (until S. 199). Exploration and surveying of the
cave are still in progress. Until now, 10. 860 m of the cave’s
length have been surveyed, with
the total area of 90. 000 m2.
This figure includes the 1721,5
m which were surveyed by Dr.
R. Lazarevic in 1976. The surveying teams of the new part of
the cave include: SEC Rock &
Ice Bor (as the Project Leader),
ASAK Beograd, cavers from
Bulgarian Federation of Speleology (explored over 1100 m
channel, they gave the names
of several Halls and channels:
Sofia, Prista, Javor - Jordan
cannel ), SOB Beograd, DIVM
Manda Valjevo, French Federation of Speleology, Belgium,
Romania, Italy... Based on the
information we have today the
cave consists of three levels of
communication. The first – the
river level exists along the stations: S. 199 - 153, S. 123/20 –
123/26 and S. 90 – 71. The second level spreads out along the
channel stations: S. 0 – 71, S.
90 – 99, S. 104 – 110 and S. 123
– 153. The third level includes
the communication channel and
high fossil halls that are discerned along: S. 100 – 103, S.
103/1 – 111/1 and S. 111 – 122.
The future explorations will include the continuation of these
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тъпът е бил ограничен през един доста малък
пролаз. След благоустрояването през 1953 год.,
насипът бива изнесен, а до входа бива прокаран
път. Още тогава местните пещерняци виждат, че
пещерата започва да изсъхва благодарение на
новата си придобивка – нов и по-голям вход, поради което няколко години по-късно го преграждат със зид. Така е и до днес. Влиза се през малка
метална врата, като над нея има капаци, които
стоят постоянно отворени, за да могат прилепите
да се движат свободно. Първоначално капаци не
е имало, но по времето на войната и ембаргото
престъпността в района се покачва неимоверно,
кражбата на метал и кабели става хоби и препитание на много хора от местното население.
Тогава входът на пещерата бива напълно запечатан от бащата на Роберт, който по това време е
управител на комплекса, с цел нейното опазване. За съжаление другата туристическа пещера
в района – пещерата „Верникица“, няма същата
съдба, но за нея след малко. След като се премине един малък участък в „Лазаревката пещера“
се отстъпва от оформените пътеки, преминава се
през серия от стеснения, малки езера и пързалки,
един парапет и след не повече от 300 м преход се
достига до основният сифон. Това е най-ключовото място за проникваме в пещерата, тъй като
сифонът далеч не е стоящ и много бързо реагира
на каквито и да било промени в метеорологичните условия, най-вече дъжд. Именно поради
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този сифон посещението на пещерата трябва
да става организирано, с предварително известни дати, защото проникването в дългите части
след сифона изисква стройна организация по
неговото предварително източване, както и план
график на проникванията, с цел адекватни реакции при възникване на неочаквана промяна във
времето. Поради това Роберт, който е и активен
спасител на Френското пещерно спасяване към
Френската федерация по спелеология, е организирал стройна система за проникване с няколко
основни правила: (1) Проникване по-дълго от 12
часа, не може да има. (2) В случай на проверяване на нови участъци в пещерата, винаги да се
оставя маркер на тръгване и (3) винаги на входа
да остава по една група (или един човек), който да проверява нивото на сифона и в случай на
нужда да стартира неговото източване. След сифона, започват истинските галерии с размери на
места 60 на 60 м, напълно запазени от човешка
намеса. Пещерата от другата страна наистина е
много красива.
На другия ден станахме рано, подготвени за нови
подвизи. Към нас се присъедини Дарко Драгулович със своя трактор и подготовката започна. Тогава си припомних нещо, което бях забравил напълно, а именно, че при последното посещение
на Роберт в България се разбрахме да отидем и
той да ни покаже цялата система в каньона. Така
че групите се разделиха на три. Първата трябва-

ше да проникне в крайните части на пещерата и да провери едно изкачване, което през 2002 год. беше забелязано
от наши пещерняци и беше кръстено от Роберт – „Българска тераса“. До момента никой не се беше качвал там. В
тази група се организираха Венци и Младен. Във втората група бяха силният екип от картировачи – Мира, Тони
и Роджи, заедно с Дарко Драгулович, който трябваше да
провери едно стеснение. В третата група бяхме аз и Роберт. На нас ни се падна една много топла и безводна осемчасова разходка по белите камъни и пещери в района.
И така се разпределихме, и всеки си пое задачите и пътя.
Проникването в пещерата - разказва Здравка:
„След обилната закуска дойде и началото на забавлението, заради което бяхме пристигнали при нашите очарователни и изключително забавни колеги. Всички се насочихме към фургона, който бе нашия пещерен дом през тези
два дни... Всеки се зае със собствената си екипировка за
проникване в пещерата и след около 30 минути бяхме готови.
Нашият домакин Роберт бе човекът, който се зае с инструктажа и на трите екипа: екип 1) Младен - водач и
Венци бяха подземната разузнавателна група, екип 2)
Дарко - водач и иследовател, Мира, Тони и аз - Роджи бяхме бойната картировъчна „банда“, екип 3) Роберт - водач
и Веско бяха надземната разузнавателна група. Инструктажът и на трите групи бе около 30 - 40 минути, в които
влизаше и контролно време от 13:30 ч до 00:00 ч, инструкции за безопасност, подробно описание на целия преход и
точното описание по каква предварително и стационарно
екипирана система ще се преминава, въпроси дали някой

levels of the cave which have
not been surveyed yet.
Post Scriptum on Serbian
“Dubasnica plato je deo najveceg krecnjackog terena Srbije, prostire se na oko 100Km2.
Ispresecana je sa vise kanjona
od kojih je najznacajniji Lazarev kanjon sa pritokama (duzine 7. 5 Km, dubine 350m). Do
sada je na ovom terenu istrazeno 252 speleoloska objekta.
Tu se nalazi i najdublja suva
jama u Srbiji - Dubasnicka
jama - 286m dubine. „
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от присъстващите има проблеми „в“ и „с“ преминаването на тесняци, вода, отвеси и имаме ли
някакви фобии и т.н. Накратко дали сме на ясно с
какво и как трябва да се справим в работата, която ни предстоеше да вършим. След спокойния и
подробен инструктаж се насочихме към входа на
пещерата, като преминавайки през великолепието на облагородената й част, почти забравихме за
къде сме тръгнали. Навлязохме в новите части
на „Лазаревската пещера“ като се движехме по
течението на долното ниво на река Лазаревска.
Минахме един лек парапет, а след лекия парапет
дойде време и за един по-тежичък парапет, който
започва с доста голям и дълъг наклон, където по
средата увисваш над доста дълбоко езерце с ледено студена вода, в която за мое нещастие имах
честта да цамбурна и да бедствам на излизане от
пещерата, но благодарение на водача на нашия
екип - Дарко Драгулович се измъкнах преди да
подгизна до кости и пострада само пещерното
ми достойнство. След големия наклонен парапет влизаш в един не много дълъг тунел, после
малко спускане, малко изкачване, минаваме една
малка преса. Оттам през ниска тясна зала, в която през четириметров отвес, подобен на леко
наклонения и засукан като тирбушон кладенец,
изпадаш в просторна галерия, която постепенно
се разширява и изведнъж се озоваваш в огромна
зала, продължаваща напред чак до голямо езеро
със сифон, където нашите два екипа трябваше да

Лазаревска пещера ©Зоран Симич

50

се разделят и всеки да се заеме със задълженията си. След двадесетминутна почивка за хапване,
снимки и обход на т. нар. „общо екипна местност
в пещерата“ Младен и Венци поеха към „Българската тераса“, а ние се насочихме към новооткритите части за картиране.
Стигнахме до точката, от която трябваше да
започнем работа, заедно с Дарко обходихме и
проучихме терена, набелязахме си няколко евентуални точки и започнахме работа. Докато ние
картирахме, Дарко отиде да проучи няколко други места, за които ни бе споменал Роберт. След
няколко часа работа ни оставаха около 4 - 5 репера за завършване затова спряхме за почивка,
презареждане и малко снимки. След като приключихме с почивката - продължихме, а докато
ние вземахме последните репери, Дарко изкачи
един комин и направи обход на едно горно ниво,
което се оказа, че продължава. Идеята беше да
картираме и комина, и евентуално горното ниво,
но след кратка консултация с часовника се оказа,
че е 20:30 ч и не разполагаме с време, а и влизането в пещерата ни бе отнело четири часа и затова с пълно единодушие поехме по обратния път,
а и бяхме картирали повече от 100 м. Стигнахме мястото на срещата при сифона и оставихме
вода и храна на Младен и Венци като знак, че
сме приключили и излизаме на повърхността.
Младен и Венци направо разцепиха секундата на
контролното време, излизайки един час след нас

точно в 00:00 ч., за разлика от нашия екип 2 и
от екип 3 на Роберт и Веско, техният екип 1 бе
ударил на камък в буквален и в преносен смисъл.
След доста катерене и лазене не бяха успели да
открият и да изкачат тази т. нар. „Българска тераса“ и с доста закани да „напердашат“ Роберт, че
ги е пратил за зелен хайвер, двамата се настаниха на трапезата при нас.
На повърхността – разказва Веско:
Като повърхностна група ние имахме задачата да
направим всичко възможно да проследим пътя
на пещерата и да видим отново всички пропасти,
които водеха към тази никак не малка система. С
това се заехме с Роберт, пътувахме и проверявахме всяка известна и неизвестна дупка в земята.
Някои от тях бяха по един - два метра, други си
бяха пропасти по 30 - 40 м. След едно прилично
ходене и пресъхване се озовахме пред пещерата
„Добра вода“ или както местните пещерняци й
казваха „Гуарана“. Специфичното за тази пещера, е че се намира на склона на едно почти отвесно дере, до нея се достига използвайки добре
познатата ни техника – „маймунинг“, а също и
техниката на „сдвоената ветровка“ и след като
поне два пъти на всеки от участниците краката
му надвисват над една 200 метрова пропаст, в
крайна сметка се достига до входа. Въпреки това
не се пуска въже, защото варовикът в този каньон
е доста режещ, на места е като метаморфна скала
и сцеплението на обувките ти е все едно ходиш

по мрамор. За да ходиш по такъв терен, трябва
да свикнеш с някои нови условия, а именно, че
по-често губиш равновесие не от подхлъзване, а
от това че обувките ти залепват за камъка. Доста
спомени от детството ми нахлуха в главата, от
времето когато с братовчедите ми и родителите
ми се катерехме по камъните и урвите под връх
Ореляк и връх Баба в средните части на Пирин.
Съпътстваше ни и едно друго чувство – жаждата.
В каньона по това време на годината няма никаква вода и движейки се по белите камъни на 200
- 300 м над пресъхналата Лазаревска река, напечен от слънцето, това се превръща в една от основните ти мисли – как да пестиш водата, която
имаш. Пещерата „Добра вода“ приема името си
именно благодарение на тази човешка нужда. Няколко години преди нашето посещение Младен и
група млади пещерняци след дълъг летен преход
решават да проверят и дерето, в което се намира
входа на пещерата. След акробатичното слизане те установяват, че са без вода, а им предстои
обратното изкачване и няколко часа прибиране
до лагера. Тогава от една цепка в скалата излиза
дива коза и хуква по склона нагоре. След като я
проверяват, установяват наличието на пещера с
езера (локви пълни с гуано!), която се използва
от дивите кози за убежище. В самия каньон има
популация от над 100 диви кози, защитени от закона. Както сами може да се досетите, прежаднелите герои пият гуано – вода и така в жаргона
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се появява името Гуарана. Неприятен, но разбираем момент, без особени последствия за стомасите на хората. Самата пещера след входните големи зали, продължава с отвес, който завършва в
кално стеснение по разширяването на което и в
момента се работи. След като проверихме състоянието на пещерата, както и още една пещера на
върха на каньона, в която се работи със силово
разширяване, по един малък коларски път, който
премина бързо в пътека се озовахме на входа на
пещерата „Верникица“.
Самата пещера „Верникица“ се намира на поне
400 м по-високо от „Лазаревската пещера“ и по
всичко личи, че са една система. Това, с което
пещерняците в района в момента се занимават,
е да намерят връзката между тези две пещери.
„Верникица“ също е била направена за туристически посещения, но в момента е затворена, тъй
като не е имала добрата съдба на своята сестра.
По време на войната, окабеляването бива разграбено, като металът е изваден вътре в пещерата.
Това става, като се запалят кабелите и след като
димът не разнесе, сплавите се превръщат отново
на вторични суровини. Сами може да се досетите, че пещерата е почти изцяло опушена. Същата съдба има и „Магурата“. Това определено те
кара да се замислиш за манталитета на хората,
имайки предвид колко близко една до друга се
намират двете пещери. За разлика от „Магурата“ обаче интересът на местните не спира дотам.
Няколко години по-късно долният вход на пещерата бива взривен с цел изваждане на арматурата. За доброто на пещерата входът се затрупва
по начин, в който интересният метал за вандалите - бомбаджии остава на дъното. След намеса
на държавата по сигнал на местните хора, един
от които е и Роберт, има арестувани и интересът
към пещерата спада. От друга страна пещерата
наистина е впечатляващо красива със своите обемни зали, за които се твърди, че са едни от найголемите на Балканите. Може би е така, тъй като
на места основната зала е над 50 м и обема й със
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сигурност би събрал поне един самолет. За съжаление на изследователите дъното на пещерата
е глинесто и видимо развитието на тези обеми е
спряло в един глинест слой, който се вижда и на
повърхността. Това води до много тапи и ни кара
да предположим, че свързването на двете пещери би било обвързано и с доста копаене.
В края на деня, след като свършихме нашето
жадно ходене, се върнахме на входа на „Лазаревската пещера“, проверихме нивото на водата (въпреки хубавото и топло време!), напазарувахме
храна за вечеря и зачакахме. Групите си спазиха
контролното време и след 12 часа проникване
един по един заизлизаха, всички пълни с много
прекрасни впечатления. Вечерта продължи в печене на наденички,сладки раздумки и кроене на
нови планове.
На другия ден трябваше да си тръгнем, тъй като
Венци и Роджи имаха ангажимент към малкия
Селик. Въпреки това имахме малко време за
един бърз курс по управление на трактор, който аз изкарах под ръководството на Дарко. Така
че, вече може да се каже, че имаме и поне един
спелео - тракторист. Този път поехме по друг
път от западната страна на Стара Планина, посещавайки различни интересни места, описани
още от самия Алеко Константинов. Липсата на
карта отново си изигра ролята, като за малко се
отправихме в посока Румъния, но след 20 км,
бързо схванахме, че не сме в правилната посока.
Обърнахме колата и пътят ни заведе до един стар
римски град на река Тимок, бирогни водопади и
най-вече еко - селището „Срна“. Там похапнахме
сладко по една плескавица и след като Мира изяде за десерт лютите чушки на хората, потеглихме. Интересното е, че нищо не й стана, въпреки
че в очите й от време на време проблясваше особен пламък. Единствените, които се притесниха
и препотиха, бяха митничарите на Калотина, които отново побързаха да ни пуснат преди останалите. След това всички се отдадохме на благо
храносмилане на събраните спомени.

Експедиция Хан Крум
- скални църкви, манастири и килии
Константин Стоичков

The Han Krum expedition –
rock churches, monasteries
and cells
Constantine Stoichkov
Summary:
Successfully finished the surveying of the rock monasteries of
south part of Shumen’s Plateau.
The expedition took place from
11 to 15 October 2012. In the
event took part 17 cavers from
the caving clubs „Hades“ - Shumen (organizers), „ Helictit“
- Sofia, „Dervent“ – Veliko Tarnovo, „Strinava“ - Drjanovo,
„Zmeeva dupka“ - Trajavna and
some helpers from Razgrad town
and Troitsa vill. The main efforts
were focused in the area of Han
Krum, Troitsa and Osmar vill.
There were surveyed two new
little caves, two no surveyed
rock monasteries and 3 hermit’s
rock shelters. Two monasteries
were remapped. There are few
objects that should be surveyed
further. During the expedition in
two places (Han Krum vill. and
Shumen town) was presented
the exposition dedicated of the
80 th years of organized speleology in Bulgaria. The success of

Идеята
В началото на лятото при един разговор Маргото от Шуменския клуб ми сподели, че е говорила с Иво Тачев от
ПК „Искър“, София за експедиция за документиране на
скалните църкви, манастири и килии в южната периферия на Шуменското плато, разположени в близост до село
Хан Крум. Идеята беше доста добра и се връзваше с възникналите по-рано идеи за спелестологични проучвания.
Подготовката
Времето си минаваше и от време на време обменяхме информация за района и крояхме планове. Така дойде есента и започна същинската подготовка за експедицията.
Направихме обява и се постарахме да я разпространим по
електронните пощи на клубовете и в социалната мрежа.
Маргото замина за една седмица до Шумен, за да уреди на
място нещата около експедицията, разрешителните и да
уговори с кметството в Хан Крум да експонираме изложба на пещерна тематика. Със Здравеца също не стояхме
със скръстени ръце. Той подготви пълната информация за
района и пещерите, аз взех част от националната пещерна
изложба от Алексей Жалов, от клуба взехме инвентар и
картировъчни инструменти.
Заминаване
Дойде и времето за отпътуване. На 10-ти октомври привечер се събрахме в клуба. Оказа се, че багажът е много, а
пътуваме към Хан Крум само двамата със Здравеца. Мамута и Тони ни помогнаха с багажа, натоварихме се на
влака и след като потеглихме, вместо да поспим продължихме с плановете за бъдещи експедиции и конкретно за
предстоящата. Някъде в ранните сутрешни часове бяхме
в Шумен, където ни посрещна Маргото.
Ден първи
Отидохме пеша до морския клуб, който държеше Данаил Накев. Пихме кой кафе, кой кока - кола и отидохме
до местната гимназия, където се помещаваше клубното
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помещение на САК „Хадес“ Шумен. Чудесно, подредено
място с учебни помагала, библиотека, ретро снимки и музейна експозиция, както и тренажор за техниката на единичното въже и място, където си държат инвентара. След
не особено кратко разглеждане, отидохме да закусим и се
започна същинската подготовка за експедицията. В уреченото време пристигна малък камион и ние започнахме да
трупаме в каросерията му експедиционния багаж. Доста
багаж се събра. Без да губим време се насочихме към село
Хан Крум, където имахме среща с кметицата. На място, в
местното читалище експонирахме изложбата на пещерна
тематика, която носихме. Експедиционният багаж беше
стоварен на една обширна поляна над лозята на селото,
в района на известната Калугер чешма и в началото на
Калугерския дол - Калугер боаз. Четиримата към този момент участници в експедицията (Дидо, Маргото, Здравеца
и аз) подредихме багажа, опънахме голяма военна палатка
и още по-голяма тента, подредихме инвентара и масите,
които щяха да са ни за удобство, сложихме около тях една
дузина столове, стъкмихме огнище и посредством оптичната техника, която имахме, успяхме да хвърлим и първи
поглед на скалите, които бяха над лагера. Освен известният Хан Крумовски скален манастир, наричан от местните
„запетайката“ се виждаха и още няколко отвора. Местни
жители ни казаха за още една скална църква, която беше
известна, както и за още една пещера в близост. Обядвахме и се отдадохме на заслужена дрямка. Някъде в късния
следобед се чу глъчка край лагера и се появи Ася от клуба
с двама нейни приятели от Разград. Привечер заедно с нея
и Здравеца направихме и първия обход до Хан Крумовския скален манастир - Калугерската пещера. От лагера
се навлиза в Калугер боаз - пътят е широк и удобен за
вървене, има само на две места по-стръмни участъци. По
него плавно се набира денивелация и се достига до голям
разклон. Маркирана пътека през гората, в източна посока, води до скалната обител. По издълбани в меката скала
стъпала човек се качва до самия скален манастир. Има
поставени и стоманени въжета за придържане, защото самият вход на пещерата е разположен на около 14 метра
височина от основата на скалите. В горната си част има
изсечен в скалата каменен парапет. Скалният манастир е
просторен, има преддверие, скална църква в единия край
и обширно помещение в другия. Има и няколко изсечени
в скалата прозореца, от които влиза светлина. Бяхме впечатлени от видяното и прекрасния залез в западна посока.
Направихме кратък обход в основата на скалния венец и
се натъкнахме на още една миниатюрна килия, не по-дъл-
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the expedition was due to the
Margarita Mircheva – Margoto
main ideology and organizer of
the event, Danail Takev, uncle
Ahmed our guide from Troitsha vill., Zdravko, Plamen from
Razgrad, Todor from Trjavna,
Ventsi Panev from Drjanovo
and Desi. Remain a lot of work
but the explorers will get back
to continue the exploration so
to garter all information for the
area and issue a book for its
rock monasteries and cells.

га от 2 метра. Вече по тъмно се смъкнахме в лагера и направихме плана за следващия ден.
Ден втори
Сутринта по традиция малко се позамотахме, докато пием кафе и закусим. По вече познатия ни
път навлязохме в Калугер боаз и от разклона хванахме в западна посока. За съжаление, не след
дълго загубихме маркираната пътека, но след
кратко лутане намерихме търсената от нас скална църква „Килиите“. Тя, както беше описал Карел Шкорпил, е всечена в скален нос и се намира
точно срещу Хан Крумовския скален манастир,
на десния географски склон на Калугер боаз. Огледахме я и въпреки, че имаше стара, но схематична карта, решихме да направим нова. На старата карта не беше отразена голямата четвъртита
ниша, служила вероятно за складово помещение
на монасите. По едно време и Здравеца се обади
- бил тръгнал от лагера и решил да ни настигне,
но и той объркал пътеката. Ася се върна да го
посрещне. Посредством стабилна дървена стълба влязохме в същинската скална обител. Вдясно
имаше помещение служило за атриум, вляво е
същинската скална църква с доста интересна, изсечена в скалата апсида. От висок и сравнително
тесен отвор влиза дневна светлина като тази част
на пещерата се осветява напълно. Тясна галерия
води до срещуположно разположен друг по-малък отвор. В западна посока се отделя изсечена
и с правилни четвъртити форми галерия, която

отвежда до нов вход и до преддверието с атриума. Като цяло скалният манастир е с уникална
форма на всичане и изключително интересен.
Има издълбани три на брой гробни корита. За съжаление, местните иманяри и вандали не са пожалили това чудно място. Не липсват множество
надписи по стените и издълбани от иманярите
трапове. Докато картирахме с Маргото и Ася изведнъж настана голяма глъчка - появиха се Тодор
от Трявна с Албена и бай Ахмед от село Троица,
който през следващите дни щеше да ни е водач за
останалите манастири и пещери в района. След
като приключихме с картировката, поговорихме
на дълго и на широко и потеглихме към следващата пещера. Бай Ахмед ни изведе по пътека на
платото, наречено Кортолука и след криволичене сред дърветата отново слязохме под скалните
венци, разположени на самия „вход“ на Калугер
боаз. Повървяхме стотина метра и достигнахме
до място с едва забележими, вдълбани в скалата
стъпала. Качихме се на обширна скална тераса
на 2 - 3 метра над основата на скалата и пред нас
се разкри отвора на малката пещера, наречена
от местните „Токмак Хасан Маара“. Самата пещера е малка и с проходен характер. От втория,
недостъпен, разположен на височина около 5 м
над основата на скалите вход се открива чудна
картина към равнината и село Хан Крум. Картирахме я с Маргото и направихме доста снимки.
Бай Ахмед ни показа и още една малка скална
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килия, разказа ни за други скални манастири и
килии, както и за интересна пещера, която обаче
беше в друг район и доста далеч от мястото, на
което се намирахме. Решихме, да не се връщаме
по същия път и минахме напряко по стръмния
склон, слизайки направо в лагера. Вечерта Ася
пя до насита край лагерния огън. Атмосферата
беше приповдигната и бяхме много доволни от
видяното и постигнатото през деня.
Ден трети
Това трябваше да е най-интензивният като обход
и работа ден. Сутринта Пламен с неговия микробус ни натовари - мен, Здравеца и Тодор, и поехме към село Троица. Взехме бай Ахмед и по
посочения от него черен път се икачихме високо
на Шуменското плато, в района на Осмарския
боаз. Слязохме от возилото и по стръмна пътека за доста кратко време се озовахме на входа
на Костадиновия скален манастир. По метална стълба се изкачихме петнадесетина метра и
се озовахме вътре. От входа директно се влиза
в скалната църква, където са всечени олтарно
място, абсида, множество ниши и скамейки в
стените. Светлина влиза през сравнително тесен
прозорец, пред който има всечена тясна килия с
правилна форма. От църквата се отделя обширно
помещение с доста дълга скамейка, две гробни
корита и няколко прозореца, от които също влиза
светлина. Самият манастир беше с доста сложна
за картиране форма и аз доста се притесних за

картировката ни. Постепенно със Здравеца започнахме същинското картиране и доста време
ни отне да отразим всички вдълбавания и ниши.
Тодор нееднократно удари поставените в църквата камбани, тътена от които отекваше надалеч
в дивия Осмарски боаз. Най-сетне успяхме да
приключим с картировката и се запътихме в източна посока до разположените в близост скална
църква „Диреклията“ и монашеска килия „Подковата“. До „Диреклията“ обаче нямаше как да
стигнем, защото също е разположена високо, но
няма стълба до нея. Това обаче не ни попречи да
картираме „Подковата“, която имаше причудлива форма и не липсваха издълбавания. Някъде
по обяд бяхме готови с нещата в района и след
кратко съзерцание на скалния феномен „Окото“ (скална игла с дупка под формата на око във
връхната част) се качихме отново на платото. По
черен горски път достигнахме до хижа „Букаците“ в местността Осмарски колонии. Там също
имаше скален манастир. Оказа се, че манастирът
е заведен в ГКПБ като „Ечащата пещера“, но самата карта не отразяваше напълно това, което
представлява скалната обител. До нея също се
достигаше по скална стълба и беше разделена
на две помещения. Не липсваха същите елементи като в предишните, картирани от нас скални
манастири. Повъртяхме се доволно, но я картирахме. Проверихме в района една малка ниша и
в долината на пресъхналата река - една наистина
внушителна ниша - подмол, използвана в мина-
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лото за кошара, която не представляваща обект
за картиране. По горска пътека излязохме над
село Троица. Решихме с това пътуването ни да
не приключва, но да отидем и до Момина скала.
С няколко стръмни серпантини пътя ни изкачи
отново на равното. Там, в гората се криеше така
наречената Момина скала. Скална кула, с вдълбани в нея на различно ниво скални килии. От северната й страна документирахме малка скална
ниша с всечени в нея стъпала, скамейка и ниша.
Доста усилия ми костваше, докато се покатеря в
разположената на 3 метра от основата на южната стена скална килия. Тя се оказа по-голяма и
с доста повече издълбавания. Отне време да ги
нанеса на направената от мен карта. Понеже не
носехме въже, също като при „Диреклията“ не
успяхме да се качим и да ги картираме. Потеглихме към платото Кортолука и оттам към лагера.
На едно място се засякохме с местна дружинка,
която правеше нов заслон и ни почерпи. Вече по
тъмно превалихме платото и навлязохме в горната част на Калугер боаз. Смъкнахме се в лагера,
където ни чакаха. Бяха дошли още хора от Шумен, Разград и Венци Панев от Дряново. Също
така и местният краевед Ангел Пенчев. Данаил
Накев се беше постарал заедно с Маргото да направят обилна и вкусна вечеря. Всички седнахме на масата и споделяхме дълго впечатления от
деня и видяното. Венци Панев и Деси от Шумен
също бяха набелязали няколко обекта, които на
следващия ден мислеха да проверят.

Ден четвърти
В последния ден или полуден на експедицията
остана най-важният ни обект за документиране
- Хан Крумовският скален манастир. Сутринта
с Данаил Накев се качихме до скалната обител
и за около час и малко успяхме да го документираме. По същото време Венци Панев и Деси
бяха огледали обектите и Деси беше успяла да
се спусне на рапел до единия от тях, беше картирала малка, но некартирана пещера – „Цепката“.
По това време Маргото, Здравеца и останалите
бяха събрали лагера. Трябваше аз и Здравеца да
потегляме, защото към 14.20 часа имахме влак
за София. Закараха ни до гарата в Шумен. Там
имахме около 30 минути чакане. Оползотворихме го с по бира - две и обсъждане на това, което
остана в района. Със сигурност ще има поне още
една експедиция, защото остана да се картират
„Диреклията“, високо разположените килии на
Момина скала, две пещери с графити в района на
Костадиновския манастир и още две в района на
село Лозево. Предполагаме, че попътно ще излязат още неща. В претъпкания влак криво - ляво
се настанихме с багажа, който не беше никак
малко. От влака още веднъж можехме да видим
скалните венци с разположените в тях скални
манастири и пещери. Остана и по-тягостната и
отегчителна част, а именно - обработката на данните и направата на картите. Обезателно ще се
върнем догодина, за да довършим започнатото.

Килиите ©Константин Стоичков
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Мини експедиция
на Кунино и
проникване в
Драшанската пещера
Константин Стоичков

Mini expedition
in Kunino and
penetration
Drashanskata Cave
Konstantin Stoichkov
Summary:
The area of Kunino village lays
in Karlukovo - Kamenopols’cave
range. On this territory there are
great number unexplored and
not mapped caves. The head of
Main Card Index of Bulgarian
Caves Zdravko Iliev, with the
help of the club member Nikolay
Tzenov (who had a house in the
Kunino village) organized mini
expedition in the period 23 - 26
February 2012. In the expedition
took part cavers from SC „Pod
Raba“ - Tzerovo, SC „Peshternjak“ - Sofia and our club. During the event there were localized 4 new caves and mapped
2 of them. The recognized trips
were made in the places Sida
and Zadunen dol. Finally the
participants in the club training course made penetration
in Drashanskata Cave near the
Drashan village.
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Началото
От известно време Здравеца ни „ръчка“ да направим експедиция на Кунино, миналото лято той намери и няколко
нови пропасти в района и с нетърпение чакаше момента, в който ще отидем да ги проучим. Такава възможност
се отдаде в края на февруари. Николай Ценов - Малкият
Мук от клуба, който живее по принцип в Испания, има
къща в селото. Той понастоящем си е в България и имаше огромното желание да се съберем в къщата и да походим по дупки. Сетих се за Здравеца, пуснахме идеята
в клуба и сред приятели и заверата се получи. В четвъртък Здравеца и Малкия заминаха за Кунино. В петък бяха
направили един деветчасов обход на платото между Кунино, Карлуково и Реселец. Към тях се присъединила и
Здравчето от клуба в Мездра. Газили в дълбок сняг, но
намерили четири отвора, от които на една известна, но
некартирана пропаст в местностите Долни Дренец и Девичо поле. Вечерта в петък потеглихме от София в състав:
аз, Свилен - Обицата, Жужи - Ангелина и двете им деца.
Пътувахме добре, въпреки че пътищата между Мездра и
Роман са в окаяно състояние. Здравеца и Муки бяха сложили трапезата и като се появихме, пълни с впечатления
от ползотворния ден, ни разказаха за подвизите си. Направихме и план за деня. На следващия ден щеше да дойдат
курсистите ни и да провеждаме практика в Драшанската
пещера, също така щяха да дойдат Филип, Стефан и Сашо
от ПК „Пещерняк“ - София и Ефи от ПК „Под ръба“ - Церово. Решихме, докато водим курса, другите да отидат до
района, който вече е обиколен и да почнат с проучването
и картирането на пропастната пещера „Лисугера“. Здравеца щеше да си почива в къщата и като се върнем да ни
заведе до местността Сида, където имало още дупки за
ръчкане.

Ден втори
Постъпихме, както бяхме решили от предния
ден. Сутринта се разбрахме с курсистите, които
пътуваха с кола от София, да ни чакат на разклона за село Каменно поле и да ходим към Драшанската пещера. Останалите щяха да пътуват с влак
и да пристигнат по обяд.
Драшанската пещера
Още от сутринта слънцето напичаше и снега бързо се топеше. Това пробуди малко безпокойство в
мен и Свилен. Все пак Драшанската беше водна
пещера и курсът ни не беше готов за потоп. Минахме през село Каменно поле и по отвратително
надупчен път, същинско карно поле, приличащо
на истинските карни полета наоколо, се отправихме към Драшан. Питахме местни жители за
дупката и по черен път спряхме при една кошара. Посрещна ни възрастен човек, който разказа,
че често идвали пещерняци и дори ги приютявал
в къщата си. Калта пред кошарата беше дълбока
и колите взеха да боксуват. Накрая ги паркираха
и тръгнахме към пещерата, която се намираше в
края на едно дере, на няма и сто метра от пътя.
Дерето обаче беше пълно с дълбок сняг и негодувахме за описанието на Здравеца, който ни
каза, че за да стигнем не ни трябват гети. Понапълнихме се със сняг и след добър храстинг се
добрахме до входа. Самият вход представляваше
издължена полуелипса, като през средата му се
беше образувал огромен леден сталактон. Вътре
в преддверието беше истинска феерия от ледени
образувания. Цялото преддверие приличаше на
заскрежена ледена пързалка. Хората с фотоапаратите направиха много снимки. Ледените образувания наистина бяха приказни. Облякохме се
за влизане, аз разясних на курсистите целта на
практиката и Свилен поведе групата навътре. На
30 метра от входа ледът свърши и тръгнахме по
подземния поток. Ники и Свилен от курса се позабавиха малко, защото започнаха да разглеждат
подробности от релефа на пещерата. Останах с
тях и им обяснявах за разните форми и геоложките процеси, свързани с образуването на пещерата. Позабавихме се и другите дръпнаха напред. Галерията беше щирока и висока. На много
места - още от самия вход започват пещерните
образувания, основно сталактити с причудливи

луковични форми. Забелязал съм, че такива форми са характерни основно за пещерите в Предбалкана. Потокът едва, едва течеше. Любувахме
се на множеството синтрови прегради, по които
игриво скачаше той и на множеството калцирали
се, различни по размери камъни в тях. По едно
време сводът се сниши и трябваше на „патешко ходене“ да се мине по реката. Свилен и Ники
видяха едно разклонение вляво. Проходиха го
и се оказа, че заобикаля този нисък участък. В
една не малка зала настигнахме останалите. Навсякъде имаше купчини с гуано, но зимуващите
прилепи бяха съвсем малко. Вероятно пещерата
е лятно местообитание. В самата зала също имаше феерия от цевични сталактити. Отново Ники
и Свилен се напъхаха във всички възможни разклонения. Явно се наслаждават на възможността да търсят продължения и проявяват завиден
изследователски дух. Залата беше блокажна и
имаше голям мегдан за провиране, но и времето
течеше. Неусетно стигнахме и до място, където
реката излизаше от полусифон. Над него имаше
сухи и не много широки части - горен етаж. Докато го разглеждаме, Ники се напъха през полусифона и излезе в малка зала от другата страна.
Веднага след нея попадна на грифон, в който
имаше някаква черна маса и разрита водата. Замириса яко на нефт и водата взе да тече мътна и
мазна. Откъде се беше взела тази гадост в подземния поток остана загадка. Тримата най-слаби
курсисти - Танчето, Ники и Свилен продължиха
през един непреодолим за останалите от групата
тесняк, като преди това Танчето беше проходила частите зад него и каза, че дупката продължава. Ние, с едрите тела, останахме при полусифона да ги чакаме. За около 45 минути бяха
разгледали залите и галериите, и бяха стигнали
до крайния грифон на пещерата. Споделиха, че
е доста красиво и си заслужава да се отиде до
там. Времето напредна и доста експедитивно излязохме от пещерата. Занятието „проникване в
непозната пещера с елементи на търсене на нови
части“ беше изпълнено. Хората бяха доволни, а
навън времето беше слънчево и топло. Пролетта
идваше... На прибиране установихме, че целият
сняг по платото се е стопил, а реката, която тече
към Реселец е огромна и мътна. Ники и Свилен
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решиха да останат с нас на Кунино и хукнаха по
баирите над селото, а останалите, след като похапнаха в къщата, потеглиха към София.
Разходка до Сида
Късният следобед двамата със Здравеца се отправихме към местността Сида, разположена покрай
старата линия Кунино - Карлуково. Първоначално минахме покрай Искър, който беше станал огромен. Здравеца, като ходеща енциклопедия, ми
обясняваше всеки отвор на коя пещера е и какво
представлява самата тя. Някои от отворите бяха
наистина внушителни, като този на „Водницата“
и на „Маркова дупка“. Минахме под един надлез на жп линията и вече се движехме в основата
на склона. По едно време забелязахме по склона
да се спуска поток. Здравеца каза, че не знае там
извор и вероятно е периодичен. Намерихме пукнатината, от която изтичаше потока и снехме координатите й. Продължихме и стигнахме до друг
такъв извор. Почти на здрачаване Здравеца ми
показа входовете на разположените в местността Сида пещери. Показа ми и тези, които не са
картирани или са с непредадени карти. Още един
поток изтичаше от едно дере и Здравеца каза, че
този поток излиза от пещерата „Камбанките“. За
повече нямахме време, защото се смрачаваше.
Интересно впечатление ми направи, че прилепите вероятно са се събудили заради затоплянето
на времето. В сумрака чувахме цъкането им и от
време на време виждахме някой да лети. Вече
по тъмно бяхме в къщата и зачакахме групата от
„Лисугера“ да се прибере.
„Лисугера“
Някъде около обяд групата за пропастната пещера „Лисугера“ в състав: Муки, Ефи, Филип,
Сашо и Стефан бяха тръгнали от къщата. След
доста ходене стигнали до входа, а Фил и Ефи
се заели с екипирането и картирането й. Останалите покопали в съседен въртоп и с доста
мъки извадили големи камъни, но за съжаление
отворената дупка се оказала твърде малка. Пропастната част на „Лисугера“ била с доста тясна
конфигурация и картировачите доста се измъчили. Интересното в случая е, че на дъното имало
галерия за картиране. Доста кални, но доволни
след няколко часова борба Ефи и Филип излезли.
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През това време останалите,след като свършили
с теренните обходи и снемането на координати,
бяха запалили огън и купонясваха. Малко преди
полунощ бяха в къщата и разказваха подробно за
забавата си и така - до малките часове.
Ден последен
Решихме пак да се разделим на две групи. Здравеца с Филип и Стефан да отидат до Девиче поле
и да картират и проучат останалите пещери, а
останалите да отидат в Голям дол до „Татаркинята“ и после до Николов чукар до пещерата
„72-та попа“. Обицата закара първата група до
платото и се върна. После в купом отидоха към
Голям дол. Аз останах да подреждам къщата и
да пера кални джаджи и торби. Не след дълго
Обицата се върна и каза, че в Голям дол тече огромна и трудна за преминаване река, затова останалите отишли към Николов чукар, а той предпочел да се прибере, защото е с малкия си син
и времето доста е захладняло. Групата отишла
до Девиче поле, първо спуснала една от пропастите. Оказало се, че е понор, в който се излива
многодебитен водопад и ще е трудно да се продължи надолу в това време. Дали тези води не
излизат в пещерата „Камбанките“ или в някой
от изворите, които гледахме предния ден? След
като не успели по обясними причини да слязат
до дъното на въпросната дупка, насочили усилията си към една друга нова пещера, намираща
се в съседство. За оставащото време (трябваше
да гонят влак в 17.00 часа) те успели да картират една малка пещера, която нарекли „Девиче
поле 1“. Останалата група намерила без проблем
пещерата „72-та попа“ и с малко акробатични
умения влезли в нея. Оказало се доста интересна
пещера, но не и зимно местообитание на прилепи. Накрая се събрахме всички в къщата и след
нормалната неразбория с багажа и подреждането
му, едните хванаха към жп гарата, а останалите с
колата на Свилен - Обицата към София. Всички
бяхме много доволни от изкарването и с Филип
плануваме в началото на месец април, ако е хубаво времето, да спретнем още една такава мини
експедиция и да продължим с работата по района. До скоро Кунино!

Проучванията
из района
на Дружево
Яни Макулев

The explorations
Druzhevo range
Yani Makulev

over

the

Summary:
During 2012 the members of
club Helictite carried out 5 trips
to the Haydushkoto kladenche
Cave in Koznitza Mt. close to
Druzhevo village. The main
task was the prolongation of the
cave. The results were optimistic: the teams penetrated inside
the massif and they are going to
enter in the big cave soon.

В обекта на Хайдушкото кладенче ©Живко Петров

Дойде време да напиша и моята информация за ходенията
на с. Дружево и изследване на голямата“шпела е мад - ка
фунд“ (лек превод от албанските диалекти - пещерата е
голяма, няма край), е хайде дай Спелео Боже всекиму!
Като се сещам как започна всичко - едно невинно споменаване от Илия Вашев: „Абе там има една вода, която се
губи... май има пещера?“ Големи благодарности на Краси
от с. Дружево, който ни показа мястото и се започна поредната Хеликтитска драма - копанеее, ама яко.
Общо през годината направихме пет силни работни ходения като равносметката е, че има основни пукнатини, по
които се развива евентуално пещерата и напречни през
около 5 м. Всяка напречна пукнатина ни вкарва все понавътре в масива. Идеята е да заобиколим срутеният естествен вход и да проникнем в голяма и красива пещера.
Поредната напречна да ни вкара във водния колектор и
оттам, ако е писано, близо 800 м по-ниско и доста километри навътре под прекрасната планина.
Дълго се чудихме къде да работим в пещерата, но след
като един блокаж се „размърда“ застрашително под носовете ни, избрахме по-трудният, но по-сигурен, начин
или както казаха колегите от Моерпа - през водопровода.
Теснякът беше малък и крив, ама много крив - наподобяваше гръцката буква омега. След любезните ни интервенции, той придоби праволинейна форма, с напречно
сечение, приличащо на квадрат. Пръв от другата страна
се процеди Юли Глушков - Змията:
- Е, как е отцепи ли? - питаме с надежда.
- Абе, продължава ама е тесничко, виждам напред около
2 - 3 м – отговори той.
Е така да бъде, явно и тук ще има кубици... След известно моделиране на габарита на тесняка, успях да процедя
голямото си, но подвижно тяло (както казва моят приятел
Киро от Церово). Гледката беше не много обнадеждаваща: 1 м висока пукнатина с широчина 10 - 15 см. Това,
което ни караше да се мъчим като грешни дяволи, беше
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силното въздушно течение, което се променяше спрямо външната температура: влизайки в
11 часа на обяд - слабо, около 3 часа след обяд
- много силно в посока изхода на пещерата. Понастоящем сме прокопали около 10 м, като полека се разширява, дори да има още стеснения

- това е пътя. Всички са убедени за идеята. Дано
участниците в нашето начинание са живи и здрави, и тази година пещерата да ни „пусне“ в себе
си! Благодаря на всички съклубници и приятели,
който не жалят усилия!

Черепиш, Серапионовата пещера ©Алексей Жалов
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В пограничните
райони
Константин Стоичков
Разбоище ©Андрей Христов

In the Border lands
Konstantin Stoichkov
The article is comprised of four
travelogues about the so - called
„Border lands“ which house a
great deal of as yet unexplored
caves and chasms.
Summary:
Razboishte: This year, thanks
to Andrey Hristov, we entered
a relatively un - explored, from
a caving point of view, region
near the village of Razboishte.
There is data for three surveyed
caves there in the General Index of Bulgarian Caves (GIBK).
Over the years, however there
have been numerous reports for
other caves. Ivaylo Bogomilov
from Dragoman has sent me a
whole series of cave entrance
photos. So, after a bit of preparation around the Kotlite waterfall, we did a terrain sweep
during which we surveyed a
cave and localized a few openings. To make our next visit in
the region more worthwhile on
the way back we walked past the
village of Razboishte, and on
the side of the Cave of Dracula
managed to visually mark up a

Този материал e съставен от четири отделни пътеписа за
така наремените погранични райони, в които все още има
множество неизследвани пещери и пропасти.
Разбоище
Тази година, благодарение на Андрей Христов, навлязохме в един не толкова изследван от гледна точка пещери
район в близост до с. Разбоище. В ГКПБ има сведение за
три картирани пещери там. През годините, по един или
друг повод, сме получавали сведения и за други пещери.
Ивайло Богомилов от Драгоман ми беше изпратил цяла
поредица със снимки на различни отвори. Така след малка подготовка в района на водопада „Котлите“ направихме теренно обхождане, по време на което картирахме
една пещера и локализирахме още няколко отвора. За да
си направим по-пълна картината на следващото идване в
района, минахме откъм с. Разбоище и от страната на пещерата „Дракула“ успяхме визуално да набележим още
няколко отвора за проверка оттатък долината. На това ходене картирахме още една пещера и събрахме сведения
за няколко други от местни жители. На тази база може
да се прогнозира, че в района ще излязат поне още 10 пещери. Тези данни са достатъчни в удобно за нас време да
направим и едно по-масирано присъствие в района, за да
изчистим това „бяло петно“от карста в Западния Балкан.
Нова пещера при водопада „Котлите“ край с. Разбоище
Андрей Христов ми се обади, че има свободен ден и ми
предложи да направим обход в района на с. Разбоище.
Той беше ходил там преди и беше набелязал интересни
обекти. Иво от Драгоман ми беше изпратил също снимки
на входове на пещери, разположени в района на водопада
„Котлите“. Така се заформиха две идеи. Първата - да правим обход в района на Разбоишкия манастир и втората за обход в района на водопада. Някъде към дванадесет на
обяд Андрей мина с колата и ме взе от Люлин. Обсъдихме
всички идеите и надделя тази за водопада. Мислехме си,
че ще има доста вода и ще е още по-интересно. Минахме
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през Драгоман и Прекръсте, като от Туден се отклонихме
към Разбоище. В центъра на селото пихме кафе и се заговорихме с един човек, който има вила в селото и знаеше
местността. Той ни упъти. Оставихме колата и за около
30 минути пеша стигнахме до живописната местност. За
съжаление вода нямаше, но водопадът наистина е интересен, представлява три каскади с дълбоки езера под всяка и
денивелация от около 30 м. Около него по отвесните скали
зеят няколко примамливи отвора. Ние обаче не носихме
специализиран инвентар и решихме да видим описаните
от Иво пещери край пътеката. Първата се оказа по-скоро
ниша с дължина 8 м. Направихме й скица и се насочихме
към следващата. Тя се оказа доста по-интересна. Голям
пещерообразен вход с широко и високо преддверие. Височината на свода достига 4 м. Иманярите не бяха пропуснали и тази пещеричка и имаше два изкопа. Вдясно
има тясно разклонение. Веднага след входната част има
прелазване и се попада във втора зала. От източната й
страна влиза светлина от тесен комин. Следва неприятен
тесняк от около 2 метра и нова зала. В нея има няколко
разклонения. Един тесен лабиринтен участък връща към
привходната зала, а друго разклонение опира на блокаж,
от който прозира слънчева светлина. Иначе беше суха и
прашна, само на места има дребни сталактити и повлеци.
Флората, която забелязах е троглофилна: паячета, пеперуди и едни интересни черно - жълти мокрици, каквито
досега не бях виждал, но не носихме нищо за събиране на
фауна. За около 40 минути с Андрей я картирахме с общи
усилия. После тръгнахме по скалния венец западно от пещерата и се натъкнахме на интересни скални халки, през
които се минава като в проходна пещера и още една дупка
с дължина около 10 метра. Последната дупка, на която се
натъкнах беше с доста тесен вход. От преддверието прозира светлина и се вижда стълба във височина. Вероятно
има горен вход. Тръгнах да го търся по почти отвесния
склон, но времето напредна и се отказах. Времето се разваляше прогресивно и трябваше да си ходим. Андрей
провери още един интересен вход над водопада, но там
е хубаво човек да е с осигуровка. Подгонени от проливен
дъжд се запътихме към колата. Не успя да ни навали, но
за сметка на това, като се прибрахме в София се изливаше
първият пролетен порой. Дано ни върви по вода и тази
година с откриването на нови и интересни пещери.

few more openings to check out
on the other side of the valley.
During this visit we surveyed
another cave and gathered information about several others
from the locals. Based on this
data we can assume that there
will be at least 10 more caves in
the region. The data is enough
to allow us at a convenient time
to launch a massive offensive
in the region and clear out this
„white spot“ in the karst of the
Western Balkan Mountains.
Vrabcha, Bankya and Dragovska hamlet: Philip from SC
„Peshternyak“ has been trying
to talk me into checking a hole
in the Dragovski kamik region
for several years now. Combining the pleasant outdoor experience with the conveniences
of Mimi’s country house, we
managed to inspect in detail
the place that we had visited
before, in two visits. During
the first one we had some long

Около Разбоище и Дракула
Понякога се чудя какво му трябва на човек за един добър,
макар и пещерняшки излет сред природата. Малко храна
и вода в раницата, здрави дрехи, обувки и най-вече здрави
крака, хубаво време и приятна компания. Последното е
Край Драговци и Врабча ©Константин Стоичков
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много важно за мен. Забравих да добавя и някаква светлинка, за да може да бъдат разгледани евентуално новооткритите нови пещери. На Разпети петък, 13-то число,
отново с Андрей потеглихме към с. Разбоище в близост
до известния Разбоишки манастир. В центъра на селото
срещнахме Ники – човекът, който предния път ни упъти
към водопада „Котлите“. Поговорихме, пихме кафе (вече
стана традиционно) и се разделихме. Бойчето и останалите тръгнаха към манастира, а ние двамата с Андрей към
каньона на река Дракула. Излезнахме от селото и тръгнахме да заобикаляме една горичка в края на разделените
с каменни зидове имоти. Там се натъкнахме на един стар
кладенец, който разгледахме с интерес. След това заобиколихме горичката и излезнахме на място с прекрасна
панорамна гледка. Дълбоко всеченият каньон изглеждаше величествено. Някъде на изток в боровата горичка се
губеше водопада „Котлите“ и леко се загатваха скалните
венци с пещерите, които бяхме проучвали и картирали
миналия път. Този път целта ни беше съвсем различна.
Първо се насочихме да разгледаме от чисто любопитство
пещерата „Дракула“. Входът й доста отчетливо се открояваше сред местността. Заобиколихме над венците и
заслизахме по стръмна, на места почти отвесна урва. Не
след дълго бяхме на входа на пещерата. Огромно преддверие с много иманярски изкопи ни посрещна. Някой
беше издраскал жълт графит на стената със спрей. Личеше си силно човешко присъствие. Запалихме светлините
и я разгледахме обстойно. Представляваше възходяща и
доста широка пещера с два високи комина и миниатюрни
пещерни образувания, предимно повлеци и дребни сталактити. Завършва с кален комин. В преддверието има
купчинка гуано и вероятно лятна колония от прилепи, която използва за убежище висок комин. Андрей поснима
наволя. За да се изкачим над венците, този път намерихме
доста по-кратък път. Дръпнахме още 200 метра на запад и
се откри още по-интересна гледка към отсрещния бряг на
каньона. Поне 10 входа се забелязват, като някои от тях са
откровенно на пещери. Доста добре ги разгледахме с бинокъл. В ниската част има отвор със стълба, поставена за
изкачване до него. Жълтеникавото петно издаваше интензивна иманярска дейност. Нещо доста разпространено по
тези географски ширини. Стигнахме до един отвесен откос. Андрей отиде да разгледа малко по-ниско по склона
един отвор, който приличаше на ниша, но все пак трябваше да се провери. Не след дълго двамата заобиколихме от
север и взехме да се спускаме покрай оформеното ребро,
за да стигнем до основата на скалния венец. Преди време
Андрей като идвал към манастира от с. Чепърлянци, от

walks and finally managed to
survey the Border cave that Ivo
Chichev from Pernik had shown
me quite some time ago. During each visit in this interesting
region more and more sites pop
up that have to be checked out
– that is how we managed to
pin - point a few more openings
above Dragovska hamlet, and
to survey a new cave. Near the
Peshter rock cliff, where Mimi
rappelled to discover a cave
opening in the vertical part.
As with the Razboishte region,
there are many an unknown
here. The combination of almost pristine nature and sites
to explore makes Tran one of
my favorite visiting and cave seeking regions.
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един завой на пътя забелязал, че някъде по този венец има отвор.
Точно този отвор ние търсехме в момента. Стигнахме основата и не
след дълго във височина се открои стръмен и почти отвесен улей.
Във високата му част се загатваше отвор, но от храстите не се виждаше добре. Както се казва „плюхме си на ръцете“ и започнахме да
се катерим. Улеят беше доста обрасъл, но и стръмен. Едно изпускане би завършило с неприятни последици. Изкачихме се около 15 - 20
метра и попаднахме на отвор на пещера с размери три на два метра.
Пещерата беше къса, около 13 метра дълга. Запазваше ширината от
три метра до края си, като в края височината на свода достигаше
около пет метра. Доста интересен релеф имаше по пода - разни издигания от основната скала. В края имаше влажен, спускащ се от
тавана натек и дребни сталактити и повлеци. Личеше си, че хора
много рядко я посещават. Имаше няколко надписа с въглен по стените, бързо датирани към далечната 1985 год. Андрей снима, после
дръпнахме набързо една картировка и решихме да тръгваме, че времето отиваше на разваляне. За да не губим време, изтраверсирахме
вляво от входа и отново започнахме да се катерим с повишено внимание по скални стъпала до излизането над скалния венец. На места
оскъдните хватки и стъпки ни принудиха да си помагаме. Веднъж
излезли над венеца за около 20 минути нормален ход без да бързаме,
минавайки напряко, се прибрахме до селото. Останалите ни чакаха
в колата. В монента, когато прибрахме багажа и заваля. Решихме
да се прибираме през Годеч. Там спряхме и влязохме в църквата да
запалим по свещичка, а също да минем под масата и разпятието за
здраве. О там вече по познатия път се прибрахме в София. Весели
Великденски празници!
Врабча, Банкя и Драговска махала
Филип от ПК „Пещерняк“ от няколко години ме навива да проверим
една дупка в района на Драговски камик. Съчетавайки приятното
изкарване сред природа с удобствата на вилата на Мими, успяхме
в рамките на две посещения да поразгледаме по-обстойно района,
в който и преди бяхме идвали. По време на първото посещение направихме няколко дълги разходки и най-сетне отделихме време да
картираме „Пограничната пещера“, която Иво Чичев от Перник ми
беше показал преди доста години. По време на всяко посещение в
този интересен район се набелязват и други обекти за проверка, така
успяхме да локализираме още няколко отвора над Драговска махала и да картираме една нова пещера. В района на скалния венец
„Пещер“, Мими се спусна с въже и откри в отвесната част отвор на
пещера. Също както и с района на Разбоище и тук има още много
неизвестни. Съчетанието на почти незасегната дива природа и обекти за изследване прави Трънския район един от любимите ми за посещения и търсене на нови пещери, сведения за които не липсват.
Ръчкане из Драговски камък и Трънска Банкя
И тази седмица нямаше много яснота къде ще сме съботата и неделята. Първо някакъв Боснек се заформяше, но след срядата хората
явно си имаха ангажименти и така чак до петъка, когато малко се по-
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отпуши положението. Първо Мими ми се обади
и каза, че тръгва с Филип от ПК „Пещерняк“ към
вилата й на Врабча - ако искам следващия ден
да отида при тях. Намерението им било да ръчкат една дупчица, която Фил знаел на Драговски
камък. После Стопето ми се обади за Лакатник,
но вече бях обещал на Мими, а и от много време се каним за това дупче. В събота сутринта
потеглихме 5 души натам. Ефи и Светли от ПК
„Под ръба“, Любето и Алекси (ентусиазирани
яки планинари, падащи си по готини преходи и
Краището) и аз. Ефи мина през Божурище и по
живописния път през Златуша, като на Брезник
се запасихме с нужното количество провизии и
не след дълго в най-голямата горещина пристигнахме във Врабча. Помотахме се известно време
и сред малко чуденка и малко роптаене от моя
страна, решихме с Фил и Мими да отидем на
Драговски камък и ако остане време до Банкя.
Не ми харесваше идеята в най-голямата жега да
се пържим по баира, но какво да се прави. Любето и Алекси потеглиха към Руй, а ние - в противоположната посока. Малко над селото поехме
обилната доза специфичен трънски „храстинг“.
Филип разпалено разправяше откъде идва името на града. В гористия пояс беше значително
по-добре, но на излизане - отново джунгла. И
така излязохме на билото, по ръба и на „трънския Матерхорн“. Невероятна гледка се открива оттам на 360°. Човек се любува на пейзажи
и на необятното краище. Обзорът е невероятен.
Като на тепсия виждаш: Завала, Любаш, Стража,
Ездимирска планина, с Черчилат, Руй, цялото
краище, огромните скални откоси и величествени масиви отвъд границата... някъде в маранята
се крие Витоша. Представих си гледката как би
била в ясен и студен зимен ден. Ех мечти, слънцето напичаше зверски и се покрихме под оскъдните храсти. Филип звънна на Момчил, който
беше открил преди 4 години въпросната цепка
за ориентири. Тръгнахме да слизаме по реброто,
като оставихме Мими да пази сянката на върха.
След много лутане и поне два пъти звънене на
Момчил, най-сетне намерихме дупчето. Викнахме Мими, опънахме платнището от парашут, което ни даде бащата на Мими, за да си направим
сянка и дълго релаксирахме на сянка в храстите.
Дупката не изглеждаше на пръв поглед обнадеж-

даваща. Фил носеше един чук и се развъртяхме
на смени с него. Мими направи опит да мине, но
каза, че яко ръби и все още не може. След още
една доза блъскане на почивки Мими се нашмули. Времето напредваше, а някъде в далечината
затрещя и вещаеше летен апокалипсис. Понеже
много ми щракат коленете, казах на останалите,
че тръгвам бавно към Драговци, за да не ги бавя
после и да ме чакат да се влача надолу. От време на време им звънях по телефона и Филип ми
каза, че Мимето е влязла и започнала да разчиства. Дупката е диаклазна цепка, запълнена с камъни. Имало и образувания. Трябвало да се чисти
доста обаче, камъкът падал надолу и вероятно се
спирал в теснината. Пътя към Драговци се оказа
силно обрасъл, а малко преди селото едва слязох
по урвите преди реката. Всяко зло за добро, при
внимателен оглед съзрях на съседния баир един
много отчетлив отвор и още няколко под въпрос.
Ще трябва да се видят някой път. Намерих чешма и дълго пих вода. Чух се пак с Филип, те още
вадеха камъни - казаха ми да се връщам в къщата. Така и направих. Бурята се размина и за около
час бях в къщата. Там бащата на Мими ми показа
каптажа, от който черпят вода и един изкопан от
него кладенец за вода. По това, което ми разказа
излиза, че водата върви по паралелни пукнатини,
като изворът никога не пресъхва. Вече по хлад и
останалите се прибраха. Починахме си малко и с
Филип поехме към Банкя. Вече по тъмно бяхме
в селцето. Там имаше една дупка за картиране
до самата граница, на левия бряг на река Ябланица. Преди години Иво Чичев от ПК „Вертикал“ - Перник ми я беше показал. За изненада
Филип срещна в селото свои колеги археолози.
Влезнахме и огледахме пещерата. Била е супер
красива, но сега нищо не е останало от образуванията й, а натеците са издраскани с хиляди
надписи, свастики, символчета и дори с блажна
боя. Филип се качи в един комин и оттам каза,
че всичко е потрошено. Нерадостна картинка на
една пещера, която ако беше запазена, можеше
да радва хорските очи с причудливите си форми.
Картирахме я без проблеми и потеглихме обратно. Пътьом минахме през приятелите на Филип
и пихме по бира и джин. Завързахме доста интересен разговор, но времето летеше и трябваше да
хващаме баира. Малко преди полунощ бяхме в
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къщата. Там Мими беше изкарала едно барбекю
и ни беше изпекла разни вкусотии. С момчетата,
които бяха направили супер як 11 часов преход
до Руй и обратно „обадихме лаф“ до полунощ.
Пихме хладни бири, разни други напитки и накрая заспахме безпаметно. Сутринта алармата
ме събуди в 7.00 часа, трябваше да „отлепям“
към София. Направих си добра разходка до Секирица и после поспах в маршрутката. Големият
град ме посрещна с жега и задух...
В търсене на нови дупки около
Врабча и Драговци
В края на миналата седмица Мими ми каза, че ще
остане за няколко дни във вилата на Врабча и ако
ми се ходи на обход в района - да намина. В събота сутринта с Ефи хванахме по-късната маршрутка за Трън. Пътувахме като в добрите стари
времена прави до Перник. Там фирмата превозвач се смили над пътуващите и пусна второ бусче. Така, за доста кратко време се озовахме на
Секирица, а оттам и в къщата в махала Маниш.
Мими шеташе из двора, Ефи реши да си почива, аз също бях доста изморен от интензивната
седмица и полегнах. Събудих се чак привечер
и не оставаше нищо друго освен да се разходя
из местността с Ефи и да снемаме координатите на два карстови извора и на един кладенец.
Бащата на Мими ми беше разказвал за тях и как
се движи водата. Оказва се, че в района на Драговски камък има доста карстови извори, почти
всичките каптирани и хванати за водоснабдяване. Вечерта изкарахме спокойно, а аз до късно
гледах разни олимпийски предавания по телевизията, въобще добра почивка. На следващия
ден решихме да направим един обход в района
около махалите Бежанци и Драговци. От къщата
хванахме прекия път и не след дълго превалихме
баира, северозападно от билото на Драговски камък. Спуснахме се в долината и достигнахме до
обезлюдената махала Бежанци. Покрай къщите
и реката достигнахме до картираната преди години от нас Бежанска пещера. Ефи снима входа
й вътре, а Мими направи опит да изкачи комина
в края на пещерата. Тъкмо беше набрала добра
височина около 5 метра и започнаха разни стъпки и хватки да й остават в ръцете, скалата беше
много ронлива и изкачването ставаше доста
„въздушно“ и опасно. Виждаха се във височина
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още около 2 метра, но решихме да не рискуваме
и Мими слезна. С лазерната рулетка измерихме височината и се оказа около 8 метра дотам,
докъдето се виждаше. Поехме по пътеката към
Драговска махала, като оглеждахме източните
склонове на Драговски камък за отвори. Сезонът
не беше подходящ обаче, ще трябва да се дойде през октомври или ноември, когато вече няма
зеленина и ще се вижда доста по-добре. От предишното ходене си бяхме набелязали един отвор
на съседния масив. Лошото обаче беше, че като
стигнахме в основата на массива, отворът нямаше как да се види и затова решихме да караме по
спомени. Мими претършува един улей, Ефи се
изкачи по массива, а аз кацнал на една височинка
я наставлявах. Тя се покатери до връхната част и
каза, че пещера не вижда. Времето напредваше,
тя трябваше да се прибира към София и решихме да прекратим търсенето. Докато тя слизаше,
аз използвах времето и започнах да тършувам
за дупки по скалите под пътя. Беше ми направило впечатление още миналия път едно местенце. Двоумих се дали да загубя малко време
и да оставя малко парченца кожа по драките в
местността или да си ходим. Първото чувство
надделя и за късмет точно на местенцето се появи вход на дупка. Веднага след входа имаше
завой и тясно място с камъни, където се чудех
дали ще ми мине едрото тяло. Качих се до пътя
и разказах на Мими и на Ефи за находката. Ефи
реши да остане да пази багажа и после да слезе,
а ние двамата с Мими слеязохме да прегледаме
дупчето. Мими се напъха и каза, че продължава.
Каза, че след тясното човек се изправя и не след
дълго задънвало. Според нея било евентуално
за картиране. Хванахме картировачните и бързо дръпнахме входната част. После с мъка взех
да се провирам по ръбестите камъни в тесняка
и накрая двамата бяхме прави в малко уширение. По стените имаше снежнобели повлеци и
петльов гребен. На едно място имаше и пещерни скакалци, така характерни за пещерите по
западната граница. Дупката завършваше с блокаж и тясна пролука в него за разчистване. Като
цяло беше суха и съдейки по купчинките гуано,
обитавана от прилепи. Картирахме и тази част и
излезнахме. Ефи на свой ред влезе в пещерата да
я разгледа. Така поне не бяхме капо. Дължината

на новата дупка беше 14 метра и решихме да я
наречем Рошавата. Името спонтанно дойде поради три причини: дупката беше с доста „рошав“
релеф, като влезнеш и се помотаеш вътре, излизаш доста рошав и за да е историята пълна през
целия път с нас беше и кучето Рошко... Така, че
името си й пасна. За да разгадаем мистерията с
неоткритата от нас пещера решихме да слезнем
през Драговци и да се приберем откъм асфалтовия път и Секирица. За годините, през които не
съм идвал в този район, мога да твърдя, че пътеките доста са обрасли. С мъка си проправихме
път до махалата, откъдето имахме добър обзор
към масива с търсената от нас пещера. Оказа се,
че Ефи е минала на 10 - 15 метра от входа, който
е прикрит в долната си част от храсти и съвсем
разбираемо е подминат. Остана работа и за следващо ходене. Поехме по асфалта и за около час
и нещо се прибрахме капнали от жега и умора.
Ефи пое към София, а ние с Мими се отдадохме
на готвене на разни манджи и релакс. На следващия ден сутринта поехме към скалите в близост
до селото, които местните ако не се лъжа наричат „Пещер“. Там преди време с Иво и Стефо
картирахме една пещера, но като цяло мястото
е много приятно и интересно, с високите си скали, водопада, рекичката и огромната ниша под
скалите. Мими доста време се възмущаваше заради кочината, която остават туристите и посетителите на мястото и дълго събира пластмасови
отпадъци, пръснати навсякъде в нишата. Бяхме
решили да потърсим още пещери по скалния

венец, за които имахме индикация. Огледахме
добре и решихме да проверим участъка в близост до водопада. Качихме се над скалите, Мими
се оборудва, а аз с оскъдния инвентар екипирах
подхода и системата, по която да се спусне. После я помолих да изчака десетина минути, за да
заобиколя, да изляза фронтално срещу скалите
и да я напътствам за по-лесно намиране на отворите. Всичко беше наред, но точно оттам, от
където трябваше да мине, имаше израсли шипки
и тя се забави доста дълго, за да ги премахне от
пътя си. Въпреки това като слезе беше на райета
от острите им бодли. Спусна се около 15 метра и
каза, че има пещера с голям вход и спокойно се
влиза. Вижда се няколко метра и има камък, над
който се минава. За повече обаче нямахме много
време, защото трябваше да си гоня автобуса за
София. Мими огледа още няколко ниши, но се
оказаха ялови. Слезе, после събрахме системата
и попътно снехме координатите на още два извора, единият от които беше каптиран за чешма.
За съжаление трябваше да се връщам в София.
Събрах си набързо багажа и поех към Секирица. Пътуването беше доста бързо и комфортно. В
Перник засякох Мира и двамата заедно пътувахме към София. Няколко дни по-късно получих и
снимките от Мими и за това се позабавих малко
с писанието. Със сигурност при първа възможност пак ще направим обход в този доста див и
интересен район.

Разбоище ©Андрей Христов
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Лакатник
В „Темната дупка“
и из района
Константин Стоичков,
Мирослава Христова,
Живко Петров
Lakatnik
In the Temnata Doupka Cave
and around the range
Constantin Stoichkov, Miroslava Hristova, Zhivko Petrov
Summary:
In the last year the karst area
around Lakatnik Railway Station traditionally became a
field of appearance of exploratory ambitions of the club. In the
past period slowly and methodically we collect peace to peace
the puzzle and we hope that we
will complete full information
for the caves in the range soon.
In 2012, because of different
reasons we succeed to add only
some peaces with the surveys of
8 new caves and continuation
of resurveying of the Temnata
Doupka Cave – a project with 15
years history. In Temnata Douka
Cave were mapped some missed
passages on the line of the basic
polygon. Parallel continued the
search of new passages in the
so called parts „Furnata“ and
„Тrapezarijata“. The explorations of „Тrapezarijata“ were

70

В „Темната дупка“
През изминалата година по традиция районът на гара Лакатник пак стана поле за изява на изследователските ни
амбиции. Бавно и методично през годините, парче по парче, събираме пъзела и се надяваме в скоро време да имаме
нещо в по-цялостен вид. За съжаление и тази година поради ангажименти с курса и различни проекти, успяхме
да добавим само няколко парченца или щрихи върху така
очакванoто попълване на всички пещери в района или докартирането на „Темната дупка“ - един проект с над 15
- годишна давност.
Започнахме годината с надеждата за по-малко вода в „Темната дупка“ и да довършим започнатото в „Трапезарията“
и на 122-ра точка във „Фурната“.
1. Нощен преглед на перспективите в „Темната дупка“ и „Зиданка“ - 06.01.2012 год.
Датата е шести януари и отново сме на път да направим
поредното нощно ходене за работа в „Темната дупка“ на
Лакатник. Този път се събрахме голям отбор: Живко, Яни,
Васко, Мими, Веско (брата на Яни), Ефи и Владо от ПК
„Под ръба“ и аз. Бяхме се разбрали да тръгнем към осем
часа вечерта от София, но както винаги имаше малко замотаване. Чух се с Цецко Паров и той сподели, че доста вода
е придошла. Сутринта нямало, но с вдигането на температурите и падналия дъжд, положението се влошило. Обадих се на Яни и го предупредих. По-късно той се обади
на свой ред и каза, че водата е доста и ще влязат пробно
във „Фурната“, за да видят какво е положението. Условията по пътя също не бяха добри, не беше опесъчено, на
места имаше заледявания, трупаше пресен сняг, имаше и
нападали големи камъни в дефилето върху самото шосе.
На свой ред видяхме, че на „Житолюб“ има поне десет
пъти повече вода от предишната седмица. Преоблякохме
се на входа на „Темната дупка“ и влязохме. „Жеково езе-

ро“ беше мътно и с поне метър и нещо по-високо ниво на
водата. На „Пясъците“ се срещнахме с останалата група.
Те споделиха, че положението във „Фурната“ е обезпокоително и проникване към „Трапезарията“ при тези води е
немислимо. Отворихме „свитъците на чичко Ясен“, както наричаме шеговито плана за работа в „Темната дупка“
и взехме да се чудим какво да правим при тази вода. За
влизане във вътрешните части нямахме достатъчно време
и решихме да оправим едни неразбории по нивата и сеченията при „Пръскалото“. Водата обаче беше наистина
доста и така силно бучеше, че трябваше да си крещим
силно, за да се чуваме. Живко и Яни се качиха на част от
високите нива над „Пръскалото“ и преди него, и провериха дали там има комини. След това направихме промяна в
плана. Ясно беше, че няма как да свършим някаква супер
полезна работа, поне да запознаем хората с особеностите
на „Зиданка“ и да използваме факта, че групата е многобройна и да направим един масиран оглед на перспективните участъци за работа там. Преди това дръпнахме картировка на едно странично и некартирано разклонение на
самия вход на „Темната дупка“.
Напъхахме се в „Зиданка“ и какво да видим - и тук текат
разни малки потоци. Владо хвана левите разклонения, за
да провери един комин. Живко и Ефи се напъхаха вдясно.
Яни и той влезе в ляво разклонение, но не след дълго донесе интересни и доста големи кости. Останалите бяха
в блокажа. Върнаха се всички и обсъдихме ситуацията.
Вляво Владо беше намерил комина и сподели, че е хубаво
Ефи да дойде с него и да се опита да се качи. Живко и
Ефи бяха проходили разклонението и стигнали до прагче,
а след него до скално ребро, което препречвало пътя навътре. Усещало се е осезаемо въздушно течение. И те бяха
извадили един голям калциран кокал. Отидох да им покажа и перспективните места в „Блокажа“ - всъщност е само
едно. Яни и Живко дълго го оглеждаха. След дълга картировка и смятане на перспективи, това беше единственото
място, изглеждащо перспективно в тази „салата“. Въпреки всичко доста по-лесно за работа е самото дъно на пещерата, където има да се копае само глина. След няколко
часа огледи и ръчкане се спряхме на последния вариант и
съвсем скоро ще предприемем действия по разкопаването
на глинената тапа в края на пещерата. Перспективата е
ясна, свързване на „Темната дупка“ със „Зиданка, по-бърз
достъп до някои от крайните и много перспективни части
на „Темната дупка“ и разбира се - влизане в неизследваните ниски нива, които отвеждат на пътя на водите.
Поради една или друга причина не можахме да обърнем
внимание на „Темната дупка“ през следващите десет ме-

succeed with the discovery of
some new passages which increase the possibilities for passing through the terminal boulder choke and to get near to the
junction with Zidanka Cave.
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сеца. През това време Ясен Вучков – ПК „Черни
връх“, основен вдъхновител и ръководител на
проекта за прекартиране на пещерата, нееднократно ни напомняше, че нищо не правим и ще
е нужно да се „стегнем“ и да действаме приоритетно. Автор: Константин Стоичков
2. В неделя на „Темната дупка“
- 21.10.2012 год.
Тази неделя се събрахме голям отбор за „Темната
дупка“. Разделихме се на две групи. Едната имаше за цел да влезе в новите части, а ако остане
време, да провери някои разклонения и долни
етажи. Другата трябваше да поработи по разни
несъответствия по старата картировка. Така някъде към 11 часа нахълта „бързата“ група за новите части в състав: Мими, Ефи, Мамута и Светли. Невена и Ицо се отказаха да влизат, защото
на Невена й беше зле. Малко по-късно пристигнаха Венера, Тимата и още едно момче от ПК
„Пещерняк“. Тимата се облече бързо и тръгна да
настига първата група. Аз, Боби и Алекси се позамотахме на входа. Чух се контролно с Ясен за
последни разяснения по задачите ни. Така, половин час след основната група, и ние влязохме в
пещерата и почти на един дъх взехме разстоянието до „Пепита“. Попътно обяснявахме на Алекси за някои интересни места в пещерата. Беше
пълно маловодие и много места, заливани почти
целогодишно от водата, сега бяха сухи. На „Пепита“ засякохме Тимата, който се връщаше, без
да е успял да настигне основната група. Казах
му да мине по парапета и да ги настигне отново,
едва ли са се отдалечили много. В това време се
появи светлина и Мамута доплава с лодката, за да
си прибере закъснелия пасажер и съекипник. С
Боби и Алекси трябваше да измерим и изчертаем
две напречни сечения в участъка преди езерата.
Боби и Алекси слезнаха в „прохода Академик“.
Там във водата успели да видят три екземпляра от троглобионтните безцветни червеи, които
се считаше, че са изчезнали от пещерата преди
време. След това се преместихме при блокажа.
Там преди години действаха Кипуто и Каменчо,
но оттогава липсва картировката и се налагаше
да прекартираме този участък. Пуснахме антена
и направихме доста сечения, като на места сеченията обхващаха целия блокаж, който излиза,
че е на три нива. Някъде към 3.30 часа се появи
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групата от новите части. Стигнали до крайните
части и решили да излизат, за да не изпуснат влака. Оказа се, че са се объркали с часа и са подранили с час. Не успели да проверят долните етажи, но за сметка на това бяха доста доволни. На
излизане направихме още едно сечение на точка
№ 39. Последва пране на инвентара и биропиене на Бъбрека. На гарата се засякохме с Иво Тачев, който с компания беше ходил из Петренски
дол. Като за последен влак към София, БДЖ ни
бяха приготвили изненада. Само четири вагона
и голяма навалица във влака. Направихме си як
„вагонинг“. Оказа се, че с Тимата навремето сме
карали заедно курса в „Академик“. Преди да се
приберем с Мими отидохме до клуба и проснахме инвентара и лодката да съхнат. Ще трябва
да се направят още поне няколко такива ходения,
за да приключим с разни досадни и занемарени
задачи и да си отворим фронт за предстоящите
нови открития в „добрата стара Темна дупка“.
Автор: Константин Стоичков
3. „Темната дупка“ - нови части
- 24.10.2012 год.
Групата беше съставена от мен (Мирослава Христова), Мамута и Василев от ПК „Под РъбЪ“.
Ходенето беше нощно - в сряда вечерта. Изпуснахме последния влак, но добре, че беше Еди с
едни негови приятели да ни закарат с кола. Към
1.30 часа влязохме в пещерата, Еди с неговите
приятели се разхождаха, а ние се отправихме
към новите части. Времето е сухо и „Пепитата“
минахме по телта. Задачите ни бяха да проверим
два неизследвани „отвеса“, които всъщност се
оказаха камини, за едната само може да се придържа човек с въженце. Първото място за проверка беше в лявото разклонение на блокажа, което в края си пак завършва с блокаж и горе - долу
там е камината. Тя е около 3 - 4м и отвежда до
долно ниво на блокажа, много кално и по-влажно. Усеща се течение, но нищо не можахме да
намерим и да определим откъде. Там беше слизано и към края някой беше нарисувал кръг с Х
вътре. Единственото място, което не можахме
да огледаме добре е малко под този знак и представлява едно подмолче в основната скала. Все
пак направлението и посоката отиват към едно
предишно пропадане по галерията и предполагам, че няма смисъл от копане там. Интересно

нещо е свежия въздух, но това е от там. Докато
оглеждахме с Василев, Мути беше захванал да
копае в една „перспективна“ глина и мисля, че
там има много работа за бъдещи тренировки по
вадене на глина. Оказа се че теснякът му излиза
след 5 - 6 метра по-нагоре в друга дупка, но той
ще продължи да копае от новото място нагоре!
Другото пропадане беше в лявото разклонение
на блокажа, още в самото му начало. Слиза се
около 5 - 6 метра и в дъното има тесняк, който
проходих мисля около 15-тина метра и завърши
с блокажче, а отзад се вижда още малко продължение. Теснякът е тръбовиден, обсипан с дендрити и отново всичко е в много кал, като калта по
дъното е напукана, изгладена и явно там се събира вода. Теснякът върви по направление на самото разклонение и ми се струва, че срутеният му
край е много близко до следващото пропадане на
разклонението – тоест се свързва с другите пропадания, по които също се вижда кал - напукана,
по която е имало вода. Все пак, който иска може
да му вземе азимута да е 100% сигурен. Може
да се провери и за слухова връзка между двете
пропадания, ако има смисъл някога някой пак да
се завира там. След като приключихме работа се
разходихме до „кактуса фасулчо“ и другите образувания набързичко, че Василев не беше ходил
никога там. Мамута се разходи до гъбата, а ние
с Василев подремнахме като истински прасета в
калта. Мути се върна и тръгнахме по пътя към
царството на голямото огнено кълбо на небето.
Все пак всички умирахме за сън. Мути набеляза
камината в залата преди тесняците, след сифона,
за проверка. Това ни е следващата задача - имало
някаква преса горе, която трябва да се провери!
Автор: Мирослава Христова
4. Продължаваме с картировката в
„Темната дупка“ - 28.10.2012 год.
Синоптиците предвещаваха апокалиптични картини за неделния ден. Напук на прогнозите решихме да се организираме и да продължим със
започнатата работа по оправяне на някои останали от старата картировка неуредици по основния полигон в „Темната дупка“. За неделята се
събрахме трима души: аз, Ванката и Петър от
СПК „Академик“ - София. Тръгнахме с късния
влак. В 12 часа на обяд се приготвихме за влизане. Обадих се на Живко да дам контролно време

и на Ясен да знае какви ще ги вършим този път.
В „Темната дупка“ никога не съм виждал толкова малко вода. Явно изпреварихме водния апокалипсис. За сметка на това обаче се виждаха да
блещукат в реката десетки батерии, консерви и
боклуци. Как са попаднали там, предполагам е
ясно. „Темната дупка“ е удивителна пещера и не
заслужава такова отношение от посетителите й.
На един дъх взимаме разстоянието преди езерата. Там за кратко си отдъхваме. Извадихме листовките със задачки и започваме. Първото, което
спретнахме бяха две сечения, които са пропуснати да бъдат направени по основния полигон
при точка № 5990. Веднага след това се преместихме при блокажа, който се преминава преди
да се достигне до финалната част преди езерата.
Там се „вързахме“ за картировката от предната
седмица и пуснахме с висящата бусула „антена“
по най-лявата му част, гледано отвътре навън.
Направихме и няколко контролни измервания и
се „вързахме“ за две полигонови точки за всеки случай. Като свършихме и това, седнахме да
похапнем шоколад. Имахме още доста време и
го отделихме да проверим едни сечения в блокажа, където също имаше съмнения при старите
измервания. Едното го довършихме, като начертахме продължението му в най-ниската част на
блокажа и така това сечение е през трите нива на
въпросния блокаж. Оправихме една неяснота за
едни сечения точно преди блокажа и така остана
още малко. При точка № 4009 Ванката се качи по
козирките на височина шест метра и с лазерната
рулетка направи измервания. Тук имаше съмнение, че при предна картировка някой без да иска
е вдигнал височината на галерията с още толкова
метри. При проверката се оказа, че галерията е
висока над 13 метра. Ванката намери и галерията на високо ниво, която няма картировка и ще
трябва при следващото влизане да я картираме.
Още малко измервания по основния полигон и
настана време за излизане. Навън времето беше
тихо, топло, но мрачно. Видяхме, че имаме време да хванем предпоследния влак и си дадохме
малко зор. После във влака поляхме с бира и сандвичи успешния ден. Съвсем малко остава и ще
сме готови с тези досадни проверки, но пък картата се получава наистина доста детайлна и точна, благодарение на Ясен, който доста прецизно
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дава насоките по проекта. Вероятно идващата
събота и неделя пак ще сме там. За някои сезона приключи, за други тепърва предстои. Автор:
Константин Стоичков
5. Коледа в „Темната дупка“ или Новите части на дедо ви Празззз...
22.12.2012 год.
„Ела да те водим на едни бързи нови части“ Обикновенно така почва навиването, а то не се
налага да е дълго. От месеци кроим планове за
това място, за онова място. Все няма време, задължения много, а и хлябът трябва да се изкарва.
„Ела да те водим...“ пък „аре“! Проекто екипа е
от седем души, трябва да се цепнем на две групи,
една да копае в дъното на камините, другата да
„подстриже“ едно - две ребра и да картира - понеже е сигурно, че ще има какво. За план „макс“
и Ясен е дал една две забавки в „Изворната галерия“. Малка изненада настъпва, когато Яни и
Деси спират с микробуса пред нас и казват че
двама са „увехнали“. Значи групата ще е по-стеснена. Ще сме ние тримцата плюс Паров, който
ще е на Лакатник. Е какво пък, малко повече багаж на глава, но пък проекто по голяма скорост.
Пътьом се отбиваме да видим Киро в Церово и
към 12 часа нахлуваме в пещерата. Водата в цялата дупка е супер ниско, притокът на „Банята“ е
съвсем пресъхнал. За около час и половина вече
сме на мястото за бачкане. Ръбесто меандърче
със скално ребро в края. Като се навре човек и
„пауне“ ехото кънти като на галерия. Перфектно, настаняваме се в новото си убежище - кален,
клаустрофобичен блокаж, който се намира на
май№ата си... Изваждаме инструмента и след
кратка борба, теснякът се предава. Решавам да
надникна. Промушвам се, леко вдясно, нагоре и
над едни камъни... Вече новите части са факт. Галерия с вторични образувания, което в тази част
на дупката е рядкост, вертикален тесняк, палава
фурна и пак разширение... Зала с много глина и
блокаж. Връщам се назад, останалите плющят
камъните, за да могат да минат. „Елате да ви водим в едни бързи нови части...“ Постепенно пречещите камъни са раздробени и всички - Яни,
Деси, Паров и аз обикаляме новите части... Има
още какво да се ръчка. Планът за следващия път
е вече готов, за жалост сега е време да обръщаме. Полека прелазваме ръмбавите теснотии до
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„Пясъци“, там се преобличаме на топло - все пак
е вече 6.30 часа. На връщане пак се отбиваме в
Церово при Киро и Петя, за да съберем малко
топло, някоя бира и газ - з към София. Така разбрахме, защо не настъпи края на света, просто
защото има още много нови части за откриване.
Едни от тях са тези в „Темната дупка“ на познатия Лакатник.
Както е казано, който търси намира или за да
успее човек му трябва постоянство. Така за пореден път положените усилия дадоха резултат.
Метър по метър „Темната дупка“ расте. С това
се изчерпи тазгодишното ни ръчкане в „Темната
дупка“. Месеците през годината се изнизаха неусетно и остана само да правим планове за бъдещи ходения и да набелязваме нови цели. Автор:
Живко Петров
Из района
През годината не зарязахме шетането из района
и „изчистването“ на т. нар. малки и не толкова
големи пещери. Противно на логиката вместо
да довършим ръчкането в райони, които сме почнали, се насочихме към един район, който не
беше пипан. В средата на годината захванахме
не леката задача да локализираме и да картираме
разни пещери, които гледаме от години в района
на Паметника над „Ръжишката пещера“. Излязоха няколко пещери, но районът е обещаващ и по
скромна преценка има над 10 и отгоре пещери за
картиране и ръчкане. Картирахме и две пещери
в района на Алпийска поляна, но всичко започна
през ранната пролет от една практика с курса.
1. Курсистите се учат да картират.
Разни пещери край Лакатник
– 02.03.2012 год.
Времето се позатопли и дойде време за първата
практика на курса за картиране на пещери. Както доста често се е случвало за учебен полигон
избрахме Лакатник и по-точно някои от множеството пещери, разположени в околията. Както
винаги Здравеца даде съвет какво да се прави и
коя дупка да се картира. Така в съботата две коли
народ се паркирахме при водослива на река Петренска и Пробойница и оттам, газейки в доста
дълбок сняг по склона, разположен срещу Вражите дупки, достигнахме до входа на пещерата
Феникса. Здравеца твърдеше, че за тази интерес-

на пещера все още няма картна документация в
ГКПБ. Идеален повод да се картира пещерата. В
нея имаше и основни елементи като зала с разчупен релеф, тесни участъци, лабиринтни галерии,
нива и най-вече много поле за работа. След като
си отдъхнахме от дългото изкачване, курсистите
се впуснаха да разглеждат пещерата, за да добият
представа какво ги очаква. За около час те успяха
да се напъхат във всички разклонения, дори да
открият нови части след разчистване на камъни
в един блокаж. На първо четене едва ли щяха да
успеят за един ден да я картират. За това решихме
това картиране да е учебно, а след като завършат
курса вече с получените умения и рутина да довършат цялата карта. Първоначално се започна с
позициониране на антената (полигоновия ход) и
главните реперни точки. Всички се сменяха при
измерванията, записването и скицирането. След
кратките входни части се стигна до дилемата как
да се картира никак не малката зала, която следваше. Избра се това да стане по полярния метод.
За картирането на залата им помогнах и аз, все
пак се прилагаха на място нещата от теория на
практика. След края на дългата процедура по
снемането на всички лъчи и позиционирането
на полигонови точки към всички разклонения
(от залата тръгват доста такива) се продължи по
основното направление. Времето си летеше неумолимо и стана време, когато Танчето трябваше
да си тръгва (беше дошла само за единия ден).
Не след дълго трябваше и ние да приключваме
с процедурите. Дръпнахме доста метраж от пещерата, но имаше работа поне за още един ден.
За отбелязване е, че с лабиринтните си участъци
и горните си нива тази пещера ще набере значителен метраж. Дано един ден тази интересна
пещера се сдобие с точна карта.
Решихме да слезем до колите, да вземем бивачните си принадлежности и да спим в преддверието на „Козарската пещера“, където неведнъж
сме се подслонявали. Вече по тъмно крачехме
уверено към целта си и не след дълго бяхме на
входа на „Козарската“. Хората много харесаха
мястото, чувствахме се като у дома си. До късно стояхме пред лагерния огън на сладки приказки. Чудно местенце, като в приятна компания
отпразнувахме Националния празник 3-ти март.
Завъртяхме разни питиета, мезета и неусетно

преминахме в третия час на следващия ден, а
това ни напомни, че трябва да пестим сили и за
следващия ден, в който имахме нелеката задача
да се справим с картировката на цяла една пещера. Станахме рано, но с дежурното замотаване на
мястото за среща със Здравеца и Маргото бяхме
почти по обяд. На вира при водослива на Петреница с Пробойница се срещнахме с Ефи, Мими,
Ели, Светли и още две момчета. Разменихме си
мартеници и се отправихме към „Опушената
ниша“. Това е пещерата, разположена на самата
пътека преди „Свинската дупка“. Пещера, която
все още няма карта в картотеката. Курсистите
приготвиха инструментите, разгледаха пещерата и след кратки наставления от Здравеца и от
мен започнаха да картират. В началото вървеше
бързо, но като започнаха тесните участъци и започна едно бавене. Аз пък имах време да покажа на приятелите си една интересна и красива
пещера в околността. Като се върнах видях, че
процеса съвсем е зациклил. В теснотиите можеха да картират само двама ефективно, за това с
останалата част от народа се хванахме и картирахме участъците от другите входове на пещерата. Тук е мястото да отбележа и какво представлява пещерата. След добре известната широка
входна част следват няколко разклонения, които
не са никак широки и дори има леко лабиринтен
характер. Курсистите ги определиха като „макаронени участъци“. Всичките те излизат през още
три входа на пещерата, като през другият голям
вход излизат от двата му противоположни края.
За капак има и къс горен етаж, където с тясна
пропастна част се излиза на въпросния вход. Въобще да се ненадява човек, но дължината може
да излезе и над 100 метра. След доста картиране
и скициране някъде към 18 часа бяхме готови и
доволни от свършената работа. Хората даваха
вид, че основните понятия и действия при снемането на данни в картирането на пещерите са
им станали ясни. Събрахме багажа и отпътувахме към София. Във вторника ще има да чертаем
доста в клубното помещение и да не забравяме,
че идва и част втора от занятието по картиране и
това е картирането на пропастна пещера, което
ще е следващата им практика. Автор: Константин Стоичков
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2. Лакатник - жега, дупки, бълхи и
хладни бири - 17.06.2012 год.
Отминаха вълненията покрай приключването на
първият етап на проекта ни с Магурата, лятната жега силно напече и изведнъж настъпи скука. Хората се пръснаха и май не им е много до
„дупкинг“. „Шило стои ли в торба“ обаче. В съботата след дълго чудене къде да отида, че не ме
свърта на едно място, звъннах на Здравеца. Оказа се, че няма специални планове и решихме да
видим района около „Паметника“ над „Ръжишката“ на Лакатник. Отдавна си говорим за този
район. Преди време Цецо Паров ни разказа, че
било пълно с дупки, а при един бегъл поглед в
картотеката се виждаше, че освен „Ръжишката“
има само една картирана пещера там на име „Катаракциите“.
В неделя сутринта на уречената среща на гарата
се събрахме: аз, Здравеца и Маргото. Хванахме
„пътника“ и на Лакатник. Поехме по пътеката за
Алпийска поляна, която тръгва от шосето зад гарата. За отбелязване е, че вероятно вече по-рядко се използва и от година на година става все
по-обрасла с храсталаци. Показах на Здравеца
и Маргото две пършивки в основата на венците
край пътеката, които от години чакат картировка. Отложихме и сега тази манипулация, защото
си имахме друга цел. Бавно, но славно се качихме по пътеката до паметника. Точно време за
обяд на сянка под комунистическия монумент.
Някой ми беше споменал, че самият паметник
има подземие, затова настъпи време за кратка
спелестология. С Маргото намерихме дупката
в основите и нахълтахме в просторно помещение. Оказа се, че вътре има прилепи и на места
от бетона бяха натекли цевични сталактитчета.
Поснимахме и излезнахме. Обядвахме, направих
на Маргото снимка за спомен под петолъчката и
със Здравеца начертахме тактиката за проучването на дупките. Хванахме пътеката над венците
и по едно обрасло дере стигнахме до първия отвор. Широко и просторно преддверие и две къси
галерии вляво и вдясно, общо към 13 - 14 метра.
Явно дупката беше използвана за пладнуване на
кози, личеше и старо огнище. Вероятно лисици
я ползваха за убежище, също така и прилепи.
Докато я картирахме ни полазиха бълхи. Едно
доста неприятно чувство, което не бях изпитвал
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отдавна. Нарекохме я „Бълхарника“ и продължихме към следващия обект, разположен на венеца
в посока Паметника. Здравеца се скри от жегата
в една ниша, а ние с Маргото отидохме до следващата дупка. Сравнително късо, но просторно.
От входа се влиза в зала, като по стените и свода
има доста повлеци и дребни сталактити. В края
след покатерване се стига до непреодолим отвор
зад който се вижда късо, но широко продължение. Картирахме я и тази дупчица. Със Здравеца
си говорихме, че както се казва цял живот ги съзерцаваме тези дупки от гарата и винаги сме се
чудели дупки ли, са ниши ли са... нещо средно,
по-скоро на мен ми приличат на вулканските пещери в Източните Родопи. Като помещения, но с
малка обща дължина. Здравеца каза, че доста го
боли крака и ще отиде на сянка при Паметника,
а като си почине ще провери долните венци. Ние
с Маргото траверсирахме склона и отидохме до
следващата дупка. Възходяща и с голям вход.
За да влезе човек трябва да се покатери, но му
пречи един шипков храст, израснал точно там,
където не трябва. След наклона се влиза в малка пещеричка с две къси разклонения. Също се
оказа убежище на лисици. Картировката не ни
отне много време. Следваше по-трудното - да
слезем до другата дупка. Попътно намерих две
малки дупки, които след разкопаване ще продължат. От втората излизаше доста студено и силно
въздушно течение, но беше поредния бълхарник
и въобще нямах намерение да бълхясвам отново.
Достигнахме до поредната дупка, тази с най-големия вход, която отчетливо се виждаше от гарата. Разгледахме я обстойно и й дръпнахме карта.
После се оказа, че сме се заблудили и това е вече
известната пещера „Катаракциите“. Със сигурност ще нанесем малко корекции по старата карта, но като цяло за пореден път заради липса на
точна документация прекартираме вече картирана пещера. Последва дълго и мъчително слизане
до пътеката. Здравеца ни посрещна с новината,
че е намерил още четири потенциални дупки във
венците в близост до Паметника.
Някъде по това време Нурко ми звънна, за да ми
съобщи, че ни чака на „Бъбрека“ и ще ни кара
към София. С Ванката, Ина и Сянката били цял
ден на вира на водослива на Пробойница и Петреница. Попътно Маргото намери още една

пещера, този път с доста по-голяма дължина от
картираните през деня, но вече нямахме време
да я документираме. Видяхме още няколко отвора и решихме да дойдем скоро пак, за да си довършим работата. В жегата едвам се дотътрихме
до „Бъбрека“. Нурко ни откара до вира, като не
пропуснахме да си купим бира. Вече на хладно
и приятно пихме по бира, две на вира, отмаряйки от дългото ходене и жегата. Още доста обходи като този ще трябват, за да поприключим с
дупките в района, но както Хинко казва: „това е
почти невъзможно“ и винаги ще има нови и нови
неща. Автор: Константин Стоичков
3. Повтаряме района около Паметника и „Ръжишката“ - 01. 07.2012 год.
Лятото е в разгара си в пряк и в преносен смисъл. Цяла седмица падна чуденка къде да се
ходи. Хората от клуба и не само си имат работа, по разни мисии са и т. н., затова си останах
с чуденката. Така премина и съботата. Накрая
ми писна и се свързах със Здравеца. Като няма
къде най-добре да отидем и да продължим със
започнатото около Паметника и „Ръжишката“
на Лакатник - Миланово. С по-късният влак се
пренесохме на Лакатник, запасихме се с вода и
по доста обраслата, но - полегата пътека поехме
към Алпийска поляна. Това, че е обрасла има и
предимство. Храсталаците правят сянка. И така
от сянка на сянка, с доста почивки понеже жегата беше брутална, се дотътрихме до района на
„Ръжишката пещера“. В околностите от една панорамна снимка, а и от мои лични наблюдения
си спомням, че има разни отвори. Така и стана
- от пътеката над един сипей се виждаше отвор.
Здравеца ме изчака долу, а аз изприпках по сипея. Оказа се ниша, две разклонения и дължина
не повече от 6 - 7 метра. Навътре продължава, но
е тясно и не е за моето телосложение. Огледахме
района. На едно място в скалите се вижда доста
хубав и издължен отвор. Може и да е пещера, но
дотам първо трябва да се преодолее един сипей,
след това с покатерване един нисък скален венец
и след това с катерене пак до входа. На тези горещини това нямаше как да стане. Затова решихме
по пътеката да отидем и да картираме пещерата,
която остана от по-предната седмица некартирана. Най-сетне на хлад и на сянка. Дълго релаксиране и подготовка. Пещерата има сравнително

голям вход, след това преминава в диаклаза, на
места широка само тридесет сантиметра. Следва
заличка с малко повлеци, праг и къса криволичеща галерия. Здравеца я огледа хубаво и после
двамата й дръпнахме картировка. Няколко прилепчета ни правеха компания. В крайната част
се натъкнах на стари батерии никопол. Вероятно е посещавана от „брата пещерняк“ и там си е
оставил подписа, така характерен за отминалия
век. В много пещери в страната често срещани
находки са „никополките“,както и ръждиви консерви от „Копърка“. Какво да се прави - нрави и
култура. Събрах находката, снимах и докато завършвах картировката Здравеца „драсна“ по баира. Картирах още две разклонения в привходната
част – тесни, но със слухова връзка помежду си.
Видях, докато съм бил вътре, Здравеца е маркирал дупката с номер. После го последвах. По омачканата трева ясно си личеше накъде е тръгнал.
Хванах го в момента, когато вадеше разни доста
големи камъни от един отвор. Каза, че вероятно
някой нарочно го е затрупал - помогнах му. От
дупката подухваше. Като разчистихме се наврях,
но пак тясно, а и бълхарник. Няма да стане. Той
хвана в едната посока, а аз се изкачих по един
неприятен сипей до подножието на венеца, точно там където правише своеобразна дъга. Във
височина се вижда много хубав и широк отвор,
но недостъпен без алпийска техника. Точно под
него нов доста висок, но тесен. Преодолях теснотията и шипковия храст в началото, и се вмъкнах в широка галерия, която за съжаление след
6 - 7 метра задъни в натеци. Над тях късо етажче прави връзка с края. Около 10 метра. Оставих я, а и компасът и рулетката бяха останали
долу. Снимах и отидох да видя Здравеца. Той
беше намерил още един доста широк вход. Но
пак пършотина. Накрая пак тесняк и леговище.
Въобще не се и завирах. Прегледах още 20 метра
от венеца. Следваше сипей, а на отрещната страна, върху една височина се виждаше доста хубав
вход. От жегата обаче взе да ми причернява, а и
трябваше катерене до него. Прегледах в другата
посока и само ниши намерих. Накрая малко над
дупката дето картирахме, имаше за разкопаване
отворче, след което се вижда, че уширява. Сто на
сто е горен вход на дупката, която картирахме.
Това обаче ще го разберем друг път. Беше вре-
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ме да си ходим, за да не си изпуснем влака. Така
мина и второто ни ходене в този неизръчкан район. Имам сведения за няколко по-голями дупки там, но ще действаме квадрат по квадрат и
когато излязат тогава. Все пак за двама души и
това, което направихме е добре. Слънцето вече
не печеше толкова силно, на хладно на гарата се
отдадохме на биропиене и чертаене на планове
за следващите ходения в този район и не само.
Автор: Константин Стоичков
4. Съчетаване на полезното с приятното - две картирани пещери в подстъпите към Алпийска поляна - 17
- 18.11.2012 год.
По време на една от практиките на курса на Алпийска поляна успяхме да „откраднем“ малко
време и да картираме две малки пещерички, намиращи се в подстъпите към Алпийска поляна.
И двете ги знаехме отдавна, но все не оставаше
време. И така в съботата след тренировката и залез слънце аз, Ванката и Цвети отидохме да картираме една малка пещеричка, намираща се точно до пътеката за Алпийска поляна, която през
годините бяхме набелязали, но все не оставаше
време да картираме. Цвети влезе навътре и сподели, че има скорпиони. Аз пролазих след нея.
След широкото преддверие става тясно и се лази
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почти до края. Подът е застлан с ръбести камъни, които внасят завиден дискомфорт. Пещерата
излезе с дължина 11 метра. Показах на останалите един друг отвор наблизо, който поразкопахме малко. Цвети се опита да влезе, но не успя.
Аз нямах никакъв шанс там и дори не се опитах.
Ванката обаче успя. Влезе и каза, че дупката бързо задънва и не е за картиране. Сутринта към нас
се присъедини и Здравеца. Доста време почака,
гледа тренировката и най-сетне остана време да
отидем с него и да картираме още една пещера
в близост до Алпийска поляна, която няма карта. За около час картирахме доста интересна 30
- тина метрова пещеричка.
Като заключение искам да кажа, че остава още
много и едва ли следващите години ще успеем
да довършим започнатите начинания. Това не ме
притеснява, защото както е казано - всичко с времето си! Автор: Константин Стоичков

Спелестология
Константин Стоичков

Spelestology
Кonstantin Stoichkov

Спелестологията, като част от пещерното дело, основно се занимава с изкуствени пещери и дообработвани от
човека естествени пещери и ниши. Направена е и кратка
класификация на обектите, които могат да бъдат третирани като спелестологични;
- Скални църкви, манастири, постници, скитове, килии,
доиздълбавани пещери и ниши служещи като складови
помещения в близост до окрепени меска, както и изкуствено издълбани кладенци с цел добив на вода, също така
и пещери светилища от различни епохи.
- Древни рудници, подземия и катакомби и водопроводи.
- Изоставени рудници от по-ново време, както и напоителни и водосилови канали, които не се използват.
- Изоставени военни съоръжения - фортификационни съоръжения, бункери, бомбообежища, защитни тунели и др.
- Иманярски изкопи и проходки.
През 2012 година членове на клуба участваха в документирането на различни спелестологични обекти: три
проходки в района на село Влахи. В южната периферия
на Шуменското плато в землището на селата Хан Крум,
Троица и Осмар по време на експедиция организирана от
САК „Хадес“ - Шумен бяха картирани и прекартирани
осем спелестологични обекта - монашески килии, скални
църкви и манастири. Тепърва Спелестологията ще набира
скорост и поради факта, че това е една незапълнена и не
работена „ниша“ от страна на пещерняците и както се казва в поговорката „Апетитът идва с яденето“, а сред част
от пещерняците има глад за нови открития и хоризонти.
Назрява и времето когато ще бъде учредена Асоциация по
Спелестология.
През последните две години усилено в нашите пещерни
среди се заговори за Спелестологията. Тя, като част от пещерното дело основно се занимава с изкуствени пещери
и дообработвани от човека естествени пещери и ниши.
В световен мащаб Спелестологията е доста развита и в
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развитите в спелеологично отношение държави
е застъпена и е предмет на дейност на пещерняците там, а и доста често върви ръка за ръка с
изследването на древни подземия и катакомби. В
България тепърва това течение в Спелеологията
набира скорост. На пръв поглед може да се направи и кратка класификация на обектите, които
могат да попаднат като предмет на дейност на
нашите изследвания.
Най-близо до пещерното дело са някои доиздълбавани естествени пещери с религиозно значение; Скалните църкви, манастири, постници,
скитове и килии. Нашата страна е богата на такива културни паметници и те могат да заемат
една от основните „ниши“ в Спелестологията. За
отбелязване е, че още братята Шкорпил почват
да документират тези дообработвани скални
обители. Тези скални обители са най характерни
за района на североизточна България Шуменско,
Провадийско, по поречието на Ломовете, Добруджа и северното Черноморие. През годините в
Главната картотека на пещерите в България постъпва документация за скални църкви от цялата
страна, но все още има и множество не документирани обекти. Към тях със сигурност могат да

се причислят и доиздълбавани пещери и ниши
служещи като складови помещения в близост до
укрепени места, както и изкуствено издълбани
кладенци с цел добив на вода, също така и пещери светилища от различни епохи.
Втората основна част с която може да се занимава
Спелестологията са древни рудници, подземия и
катакомби и водопроводи. Като държава с богато
културно - историческо минало има голяма възможност Спелестологията да се развива и в тази
насока. Примери за подобни подземия и рудници
има доста. От древните рудници в Източните Родопи, до катакомбите под древна Сердика и прокопаните в „меките“ скали римски водопроводи
по Черноморското ни крайбрежие.
Третата и може би доста голяма част като разпространение са изоставените рудници от поново време, както и напоителни и водносилови
канали, които не се използват.
Към класификацията също така могат да спаднат и излезли от употреба военни съоръжения
- фортификационни съоръжения, бункери, бомбообежища, защитни тунели и др. Също доста
разпространени из цялата страна. При този дял
може да се спомене, че поради функциите им го-

Картали, яз. Студен кладенец ©Константин Стоичков
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ляма част от тях са с подобна конструкция и са
сравнително лесни за документиране.
Не съм сигурен дали в световен мащаб Спелестологията третира и иманярските изкопи и
проходки, но за територията на България те са
доста разпространени и според мен без проблем
могат да заемат своето място в нашите проучвания. За изкуствени пещери издълбани от иманяри има сведения и са локализирани в района на
Драгоман, Ракитово и др населени места.
Със сигурност с тази кратка класификация на
обектите, които могат да бъдат изследвани и документирани не се изчерпват, но с този опит се опитвам да направя една по-точна и ясна картина.
През последната година клубни членове отделиха и малко време точно в тази насока. В първите
дни на новата година Алексей и Магда документираха три проходки в района на село Влахи.
Получиха се доста интересни карти и описания,
а част от тези изкуствени пещери са убежище и
на прилепи. Малко по-късно през годината Ники
Орлов от ПК „Витоша“ ни показа и интересен
обект за документиране в полите на Витоша старо и на места срутило се бомбообежище. Безспорно една от най-интересните дестинации през

годината се оказа документирането на монашески килии, скални църкви и манастири в южната
периферия на Шуменското плато в землището на
селата Хан Крум, Троица и Осмар. Това се случи по време на експедиция организирана от САК
„Хадес“ - Шумен. По време на която бяха картирани и прекартирани осем спелестологични
обекта. Основно в документирането им участваха К. Стоичков, З. Илиев и А. Андонова. В ранната есен съвместно с Живко, Марти и Венци
успяхме да документираме и един известен ни
от преди изоставен бункер в района на Беледие
хан. Със сигурност с тези прояви не се изчерпва
стореното от нас през годината в тази нова област на спелеологията.
Тепърва Спелестологията ще набира скорост и
поради факта, че това е една незапълнена и не
работена „ниша“ от страна на пещерняците и
както се казва в поговорката „Апетитът идва с
яденето“, а сред част от пещерняците има глад за
нови открития и хоризонти. Според мен назрява
и времето когато ще бъде учредена Асоциация
по Спелестология.

Ракитово, пред Лепеница ©Константин Стоичков
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Севастополски
спелеоложки клуб
„Хеликтит“ – история
и съвременност
Борис Матюшкин
– ръководител на клуба
Sevastopol Speleological Club
„Helictit“ – history and present
day
Boris Matyusjkin – chairman
of the club
Summary:
The article presents a brief
history of the founding of the
Sevastopol Speleological Club
(SSC) „Helictit“, characterizes
its activities during more than
two decades of searching for,
exploring and documenting new
caves in the Crimea; reflects
the quantitative and qualitative rise in research work and
the establishing of its scientific
orientation. A brief review of
the Club’s principle research
projects nowadays is given that
establish a comprehensive approach that allows a transition
from particular speleological
cases to a general characteristic
of the karst landscape of the territory studied. The position and
cooperation of the club within
the Ukrainian Speleological Association are reflected, as well
as the public and educational
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Резюме
В статье приводится краткая история создания Севастопольского спелеологического клуба (ССК) „Геликтит“,
характеризуется деятельность на протяжении более
двух десятилетий нацеленная на поиск, исследование и
документирование новых пещер Крыма, отражается количественный и качественный рост поисковой работы,
становление ее научной направленности. Дается краткий
обзор основных исследовательских проектов клуба на современном этапе, с утверждением комплексного подхода,
позволившего перейти от частных спелеологических исследований к подробной характеристике карстовых ландшафтов на изучаемой территории.
Отражается положение и взаимодействие клуба в структуре Украинской спелеологической Ассоциации (УСА);
общественная и учебная деятельность, связанные с развитием регионального спелеологического движения;
взаимодействие с Украинским Институтом спелеологии
и карстологии по вопросам кадастрового учета пещер и
научной публикации итоговых материалов многолетних
исследований.
Севастополският спелео клуб „Хеликтит“ е основан на 2
август 1990 год. по инициатива на ученици и випускници от професионално - техническо училище №30 (сега –
Севастополски индустриално - педагогически колеж). В
спортният комплекс на това учебно заведение има фотоизложба на клуба и при необходимост спортната зала се
използва от членовете на клуба за тренировка.
В периода 1988 - 90 год. се сформира основното ядро
на клуба, като след походи в планината, последвани от
първите открития и изследвания на нови пещери, узрява основната идея за клубно обединение и се набелязват
райони за бъдещи спелеоложки проучвания. Дейността
на клуба започва от Ай - Петринския планински масив

в Крим и по-точно Централният Ай - Петрински карстов
район, в голямата си част практически неизследван в спелеоложко отношение. Архивът с проучванията на клуба
датира от 28 юли 1988 год., от момента на откриването на
пещерата „Старий Грот“ в района на масива Яны - Кыл в
западната част на платото Ай - Петри.
От основаването на клуба до момента основните приоритети в дейността на Севастополският спелеоложки клуб
„Хеликтит“ си остава търсенето и изследването на нови
карстови обекти, документирането им за кадастъра на пещерите в Украйна. Като цяло спелеоложката дейност на
клуба може да се раздели на няколко етапа:
В първото десетилетие (1990 - 2000 год.), независимо от
високата проучвателна активност до средата на 90 - те години, се чувства отсъствие на надлежна система и научен
подход при събирането и оформянето на материали. Търсенето на пещери е имало случаен характер, документирането и наблюденията са се провеждали епизодично.
В края на 90 - те, началото на 2000 - та год. активността
на клуба по ред обективни причини е относително ниска.
Но благодарение на колективният творчески опит, Украинската спелеоложка Асоциация (УСА) и новите научно
- теоретически постижения, направени от колегите в хода
на постигането на световно ниво (пещерата „Крубер - Воронья“, проект „Зовът на бездните“), се възражда и започва качествено реформиране на клубната идея, които дават
тласък на научното направление и последвалата практическа дейност.
През 2003 год. УСА направи пререгистрация на националните спелеоложки обединения с цел активизация на
регионалното клубно движение. От 2004 год. до настоящия момент клубът е първична организация на УСА
в Севастопол, а от 2012 год., 13 спелеолози от клуба са
действащи членове на Асоциацията.
През 2005 год. е установена връзка с Кримския регионален център на УСА за регистрация и документация на пещерите (Г. Амеличев) и са изпратени в кадастъра първите
отчетни материали за откритата от клуба пещера „Шахта
Перемога“. Проучвателският архив на клуба е преработен
на ново методическо ниво, като в началото на 2005 год.
в актива на клуба има 33 новоизследвани пещери, които
преди това не са били регистрирани в кадастъра. Научният
подход при планирането и организацията на търсенето на
пещери са способствали за формулирането на редица дългосрочни изследователски клубни проекти:
- 2004 год. – Непознатият свят на масива Ай - Петри (търсене на пещери на принципа на план - квадратната мрежа;
- 2004 год. – Фауната на украинските пещери;

activities involving the development of the regional speleological movement and the cooperation with the Ukrainian Institute
of Speleology and Karstology
concerning the cave cadastre
and the scientific publication of
the summarized results of long term studies
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- 2007 год. – Наследство от миналото (маркиране на по-ранно документирани пещери и известни пещери);
- 2007 год. – Характеристика, разположение и
привързване по надморска височина на карстовите извори;
- От 2005 год. клубът участва в работата на конгресите на УСА и от 2008 год. Регулярно публикува материали, отразяващи изследваните пещери, в списанието на националната асоциация
„Свет“.
След създаването през 2006 год. на Украинският
институт по спелеология и карстология (УИСК),
хеликтитци установяват активен творчески контакт с научните сътрудници. Търсаческата дейност на клуба получава нов стимул и качествено
се изменя в посока комплексна характеристика
на карста в района на многогодишните изследвания. Формулирани са и нови проекти:
- 2010 год. – Разпределение и параметри на повърхностните карстови форми;
- 2011 год. – Покоряване на подземните хоризонти (насочен към изявата на елементи, действащи
върху карстовите водоносни системи).
Също така се появи и възможност за обобщаването и научното излагане на нови данни за
карста в района, натрупани от клуба в двадесетгодишният период. Като заключение се появи и
научната статия – „Карстът и пещерите в североизточната периферия на Байдарската котловина
(Горный Крым), публикувана през 2011 год. в

84

научното списание на УИСК – „Спелеология и
карстология“.
От 2006 год. клубът подпомага осъществяването
на научно - спортната програма „Морските пещери на Украйна“ (с ръководител – К. Пронин от
Одеса) на морския бряг в границите на Севастополския карстов район. Програмата „Морските
пещери на Черно море“ стартира през 2011 год. с
експедиция на морския бряг на България и документирането на няколко абразионни пещери.
От средата на 2000-та год. основните направления в дейността на клуба СА следните:
- научна: търсене, документиране и отчитане на
пещерите, изследване геоморфологията на карста, взаимодействие с научните учреждения и
специалисти, разработка на специални проекти
и изследвания;
- спортна: повишаване на квалификацията на
сборове за спелео подготовка;
- обществена: активно участие в дейността на
УСА, взаимодействие със спелео клубовете,
публикуване на материали по история на клуба,
сплотяване на ветераните в клуба и запазване на
традициите за младите спелеолози, провеждане
на клубен сбор;
- природоохранителна: наблюдаване на пещерната фауна, съблюдаване на режим за рядка посещаемост на откритите от клуба пещери, взаимодействие с държавните лесничейства, ловните
стопанства, природозащитните организации;
- просветителска: пропаганда на дейността на

клуба и Ассоциацията в средствата за информация, организация и провеждане на младежки регионални школи по спелео карстова подготовка,
повишаване на нивото на научни знания на клубните членове.
През 2009 - 2010 год. на базата на Севастополския клуб на туристите активът на клуб
„Хеликтит“ проведе занимания по програмата
за спелео карстова подготовка. Завършилите
курсовете достойно вливат своите сили в националното спелео движение и съставляват
основата на няколко новообразувани в района
спелео обединения, които са активни в търсенето и регистрацията на нови големи пещери.
Те повишиха рейтинга на Севастополската
спелеология.
От 2008 год. клуб „Хеликтит“ участва в регионалния проект на УСА – „Маркировка и инвентаризация на пещерите в карстовия масив
Ай - Петри (МИПАй).
В рамките на систематичните наблюдения на
редица пещери се натъкнахме на малко изучени представители на подземната фауна –
тритона Карелина (Triturus karelinii Strauch)
и многоножките (Chilopoda, Lithobiomorpha).
Това разшири сведенията за пещерният биотоп
и помогна за по-пълното му опознаване.
През 2012 год. стартира нов клубен проект –
„Изучаване на тафонимията на пещерите на
Ай - Петри“ в рамките на Комисията на УСА

по археология и палеонтология на пещерите
(Б. Ридуш).
През последните години „Хеликтит“ събира данни за съставянето на комплексна характеристика
на карста на редица геоморфоложко обособени
територии. Наред с откриването на новите пещери в изследователския архив са внесени и
сведения за перспективни пещерни обекти (така
наречените от нас преходни форми). От 2011
год. започнахме регистрирането на повърхностни карстови форми (изследвани са 380 въртопа
и валога).
В началото на 2013 год. в архива на клуба има
301 документа, от които: 94 нови пещери, 23
пещери по проекта „Наследство от миналото“
и 184 преходни форми (за осъществяването на
бъдещи инженерни работи). В кадастъра на украинските пещери са изпратени документите на
43 пещери.
В продължение на години клуба е верен на своите идеи и следва набелязания път, обединяващ
спелеолози от разни райони в единен колектив.
Наред с творческата младеж, активно работят и
ветераните: Валентин Никитин, Ярослав Пилипяк, Роман Тимошенко, Галина и Борис Матюшкини, които с делата си утвърждават позициите
при изследването на карста на Крим в неговото
многообразие.
Такъв е той съвременният „Хеликтит“ – Севастопол - уверено устремен в бъдещето.
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кратки

In brief

Завърши курс „Пещерняк“ в Ракитово
Bчера, 12 април 2102, успешно завърши 4-тият и последен модул от курса за начално обучение „Пещерняк“ в
сдружение „Суткя“ - Ракитово. Курсът започна през есента на миналата година. Първите два модула са проведоха
от инструктор К. Стоичков и М. Рударска от ПК „Хеликтит“ - София и А. Генков - ПК „Черни връх“ - София. Третият и четвъртият се състояха в периода март - април т. г.
под ръководството на А. Жалов, К. Стоичков и отново от
М. Рударска и А. Генков. Както се полага, седмината курсисти бяха подложени на теоретичен изпит чрез тестване
и практически изпит, състоящ се в самостоятелно екипиране и дезикипиране на система. Курсистите се представиха добре. Шестима от тях получиха квалификацията
„Пещерняк“ и формално ще влеят сили в нашата общност. Поради здравословни причини, един от кандидатите не можа да се яви на практическия изпит и следва да
направи това на по-късен етап. Да са ни честити новите
попълнения. Нека им пожелаем да повишават знанията и
уменията си, и разбира се - интересни пещерни открития
и приключения, както и пещерняшко дълголетие. Автор:
Алексей Жалов
Обход из Добруджа
В периода 20 - 23-ти март ми се наложи да пътувам до
Добруджа по един проект. Знаейки, че районът е карстов,
предварително извадих от единствената база данни в България - сайта на Хинко - информация за този необятен
район. За първи път имах честта да ходя в този район,
като изключим пещерите по черноморското крайбрежие
между нос Шабла и нос Калиакра.
Въпреки многократното взиране в компютъра и търсене
на информация за пещери, така се получи, че маршрутът
ми все минаваше из места, където нямаше пещери. Характерно за този район е, че пещерите се разкриват по от-

Духлата, “Китът” ©Таня Жекова
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весните склонове на т. нар. суходолия или поне
голяма част от тях.
В един от дните щастието ми се усмихна и посетихме района на с. Върбино, което се намираше
точно на границата на две общини – Телериг и
Дулово. Интересното в случая беше, че в близкото суходолие се разкриват отвори на пещери, които липсваха в базата данни и съответно в ГКПБ.
За съжаление, нямах възможността по време на
това пътуване да ги картирам, но успях да снимам входовете им и да им снема координатите.
Следващата спирка беше община Алфатар. Там
по пътя от град Алфатар към Кайнарджа се виждат още входове на пещери. Успях да снимам и
да посетя „Василковата пещера“, която е разположена в непосредствена близост до пътя. Самата пещера е силно замърсена от отпадъци, оставени от посетителите й, както и цялата местност
наоколо. Тя е малка, разделена на два клона. В
десния има комин, от който се усеща въздушно
течение, вероятно има връзка с повърхността. В
близост снимах още два тесни отвора и продължихме по пътя. На едно място край пътя съзрях
отвори на пещери, за които така и не намерих
сведения в ГКПБ, има вероятност да съм ги пропуснал някъде измежду множеството карти, но
като гледам делението на общини би трябвало да
попадат в землището на с. Попкралево, което е
в община Силистра. Едва ли пещери, които са
край пътя, нямат карти или по-скоро не са предадени в ГКПБ. Интересното в случая е, че вероятно всичките са били използвани за скални
църкви и постници.
Пътят ни минаваше и през община Крушари,
където в близост до с. Северци се натъкнах на
още една пещера. Веднага след селото по посока
на с. Черна има спускане и пътя пресича суходолие. Преди него на един завой има голяма турска
чешма - извор. На около три метра над нея, на
левият склон на образуваното дере, в склоново
пропадане се разкрива вход с размери: ширина три метра и височина - малко над метър. От него,
в източна посока се разкрива ниска, но широка
галерия, която се развива низходящо и се достига стеснение, зад стеснението се чува шума на
вода. Вероятно пещерата се явява преливник на
карстовия извор - чешмата. За това говори и поройният улей, издълбан от водата, който отива

към дерето от входа й. Вечерта при проверка в
базата данни се оказа, че и за тази пещера няма
данни в ГКПБ. Чух се и на няколко пъти със
Здравеца, който потвърди информацията.
При първото ми посещение в този интересен район излязоха доста неизвестни. Така, при следващото ми ходене в района, ще мога да ги документирам, а вероятно ще излязат още неизвестни
пещери там. Автор: Константин Стоичков
Български спасители в Тунис
Успешно завърши мисията на шестимата български пещерняци в Тунис. Групата, която беше
съставена от следните представители на софийските пещерни клубове „Академик“, „Вертиленд“, „Кейвинг“, „Хеликтит“ и „Черни връх“:
Алексей Жалов – ръководител, Ваньо Гьорев,
Камен Бонев, Константин Стоилов, Николай Каменов, както и Светломир Станчев от пещерен
клуб „Приста“ - Русе проведе 6-дневен курс за
начално обучение на пещерняци в способите и
техниките за спасяване на пострадали в пещери.
От тунизийска страна мероприятието беше организирано от Асоциацията „Спорт за всички“ и
Спелеоложката асоциация от Загуан. Осъществяването му бе подпомогнато материално и финансово от фонда „Евроспелео проекти“ на Европейската федерация по спелеология в резултат
на изготвен и внесен от пещерния клуб „Вертиленд“ проект. В обучението участваха също и трима пещерняци от Алжир, двама от Иран, четирима от Мароко и дванадесет от страната домакин
или общо двадесет и един човека.
Заниманията се провеждаха в лабиринтите на
изоставена мина за добив на полиметални руди
в полите на изцяло карстовата планина Загуан
(1295 м н.в.), извисяваща се над едноименния
град. Естественият полигон даде възможност на
обучаемите да се запознаят и упражняват с техниките за работа с носилка, транспортирането
й в пещера, изграждането на опори и рингове,
извличането на носилка във вертикални участъци с полиспаст и системата балансьор, изграждането на тролей и движението на носилката
по него, спускането на носилка, прихващането
на пострадал. Изброените техники бяха нещо,
което колегите никога не бяха виждали или изпълнявали, така че усвояването на материала им
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костваше доста усилия. Някои от тях успяха да
овладеят повечето от цитираните по-горе способи, а друга част не, но в края на краищата всеки
излезе от курса с повече знания и умения, както
и удостоверение за участие в стажа, но не и че
е придобил квалификация „Спасител в пещери“.
Все пак българската страна не си бе поставила
подобна амбициозна цел, знаейки за нееднородната подготовка на обучаемите и късото време за
обучение.
Курсът даде възможност на българските пещерни спасители да споделят опита си в пещерното
спасяване. В рамките на престоя си в Тунис нашите пещерняци проникнаха в 4 пещери в планинския масив Джебел Серж (1375 м н.в.), разположен на около 150 км югозападно от гр. Тунис. По-големи от тях са Рхар Джебел Серж или
Грот де ла мине, която е и най-дълбоката пещера
в Тунис (денивелация 305,8 м (+139.3; -166.5) и
дължина 2.5 км) и невероятно красивата водна
пещера Рхар д’ Айн ет Даб, която е дълга 2,7 км.
В рамките на престоя беше събран зоологичен
материал от външна и в частност пещерна безгръбначна фауна, която се надяваме най-малко
да обогати колекциите на Националния природонаучен музей.
Без съмнение се постигна и една от второстепенните, но не маловажните цели на българската
мисия - да се поставят основите на ползотворно
сътрудничество с пещерняците от Северна Африка и Югозападна Азия. Колегите от Алжир и
Мароко проявиха жив интерес и още на място
предложиха домакинство на подобни съвместни
учебни занимания и експедиции, чиито параметри ще бъдат обект на бъдещо уточняване. Иранските спелеолози проявиха известна въздържаност, но изразиха желание за задълбочаване на
връзките с българските си приятели. Каквото и
да се каже, пред българските пещерняци се разкриват нови хоризонти. Убедени сме, че мисията
ни в Тунис е била ползотворна и успешна, и се
надяваме тя да бъде оценена по достойнство у
нас и извън страната.
Съставът на групата дължи своята и на чуждестранните ни колеги искрена и сърдечна благодарност на Никола Ланджев и ръководената от него
фирма „Landjoff“ за изключителната помощ, която той ни оказа като изработи специално за курса
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носилка за спасяване в пещери – нещо, без което обучението едва ли щеше да бъде възможно.
Автор:Алексей Жалов
Ветрена дупка – Поганово, Сърбия
и Калотинска темна – Драгоман
В събота тръгнах към Сърбия с хората от „Под
Ръбъ“ – Ефи, Марта, Бистра, Светли, Косьо и
Филип. Въпреки че малко се позабавихме с
тръгването на границата, имахме късмет и отвориха пункт, през който минахме първи. По пътя
объркахме отбивката – за Суково се хваща пътя,
дори има табела „Погановски манастир“, а ние
малко преди това минахме, но бързо се оправихме. Така някъде към четири часа бяхме в селото, където трябваше да си намерим някой, за да
ни заведе до входа. Това беше малко проблемно,
защото един дядка ни обеща човек за следващия
ден, та всички почти се бяха навили да остане
за тогава. Тогава късметът ни се усмихна отново
и с Ефи намерихме един готин човек, който ни
преведе нагоре. Хората в селото са много мили
и дружелюбни. Пещерата се намира на дере, над
което има пътека. За да се хване, се пресича двора на старото училище, зад него има къща с ливада, подминава се къщата и се изкачва до найвисоката точка на ливадата, там в гората ясно
се вижда началото на пътеката. Тя се движи над
дерето, като от време на време малко се губи из
тръните, но човек като знае, че това е неговото
- няма как да се обърка. След най-много двадесетина минути ходене, се стига до място, където
пътеката слиза в дерето (малко преди това има
пак едно такова място, затова човек може да се
заблуди) - там е входът на пещерата. Той е голям
и „вее като за световно“. Няма как да се обърка
човек. Пещерата е моноканална, доста обемна и
има хубави образувания. Вътре си е като пътека,
няма къде да се спънеш! На мен много ми хареса, защото е пълна с извивки и човек през цялото
време почти усеща как водата е минавала оттам
и е правила своите форми. Хубаво е да се влиза добре облечен, защото течението е голямо и
може да настинат яйчници или други неща. Към
края се стига до сифон с парапет, който при нас
се беше отворил, но водата беше на нивото на
планките. Зад него има една малка зала. Другите
си оставиха дрехите и се натопиха, само аз и Ефи

не плувахме. Аз реших с моя дочен гащеризон да
не плувам, че после няма съхнене, а Ефи искаше
да прави снимки и също не й се плацикаше. Другите не се забавиха много и след петнадесетина
минути ни настигнаха. Клубът може да се гордее с мен, защото на излизане само аз не обърках
пътя. Пещерата е много хубава за разходка – дълга е около 2 км, но не съм сигурна (а това е прав
тунел), пък и никак не е далече.
Вечерта спахме на реката. Аз спах до самата река
и беше много красиво заради светулките и падащите звезди. На следващия ден отидохме на
„Калотинска темна“ и се разходихме там. Бистра си пробва неопрена, Ефи цопна, беше весело
и раздвижено, както обикновено в тази пещера.
Автор: Мирослава Христова
Дъжд над Гинци и Петрохан
Бяхме решили предварително за четирите празнични дни да отидем на Гинци и да се отдадем
на ръчкане, ходене по дупки и спокойствие. Доста
хора се навиха и се отвори перспективата да си
спретнем една „мини експедиция“. Базата щеше
да е къщата на Мими и Стоян, а в обширния двор
можеше да се опънат доста палатки. Така, за да
подготвят обстановката, Стоян и Мими заминаха
още на 23-ти - сряда. Вечерта на клуб с Веско,
Мими и Ася подготвихме инвентара и картировъчните.
Сутринта към Гинци потеглихме две коли народ.
В едната пътуваха: Мими, Ефи, Елена и Ася, а в
другата - аз и Захари Дечев. Напазарувахме стабилно като за четири дни в „СБА“ - Костинброд
и продължихме.
Пристигнахме - Мими и Стоян вече ни чакаха.
Настанихме се, оправихме си багажа направихме един обяд и решихме да направим теренен
обход в близост до къщата, за да видим „Обекта“.
Захари дойде с нас. Доста пръст се беше изсипало. Трябваше отново да се разкопава. Ходихме до Ямата на Чуката, обиколихме и околната
местност. Захари ни разказа интересни неща за
изследванията из района. За съжаление заваля,
но това не ни попречи да наберем гъби. Малко
по-късно пристигнаха Марти и Живко с малкия
Живко и Хък. Също така пристигна и Жужи с децата, стана доста весело. Заваля силно и решихме
същия ден да не предприемаме други офанзиви.

На следващия ден сутринта станахме рано и започна трескава подготовка. Живко, Мими и Ефи
се приготвиха да влизат в откритата миналата
година от клуба пещера „Голямата на Петрохан“
с цел картиране и изследване на частите в единия клон на пещерата. Ние зачакахме Яни, който трябваше да пристигне и да отидем на една
друга перспективна дупка в района на Петрохан.
Живко и дамите заминаха и пак заваля. Някъде
по обяд се появи Яни с Деси и децата. Приготвихме багажа и потеглихме. Тръгнахме Яни, Стоян, Захари и аз. Добре, че бяхме с джипа му и
успяхме въпреки черните пътища и мократа трева да стигнем до входа на дупката. След кратко
разчистване успяхме с мъка да се проврем в диаклазна галерия. Тръгваше тесен меандър. Във
височина има горни нива и разклонения, които
достигат до повърхността. Преминахме две класики и стигнахме до стеснение, от което духаше.
Много се потрудихме да го разчистим, но след
няколко часа работа се отказахме. Отвсякъде
пропиваше вода и капеше, добре се наквасихме. Оставаше много малко. Чуваше се и тътен
на вода. Вероятно от съседните губилища. През
това време останалата група беше достигнала
доста неприятни и наводнени теснотии в „Голямата на Петрохан“, бяха отводнили едно езеро,
бяха продължили по възходящ клон и бяха достигнали нов полусифон. Засега дупката в този
край не свършва.
В лагера бяха пристигнали Веско, Мира, Тони
от „Черни връх“ и Пламен (Дядо) от Стринава.
Бяха си направили готина разходка в близките в
района пещери „Диневата пещ“, „Светата вода“
и „Кривата пещ“. В кривата се оказало, че има
доста вода. Вечерта пристигнаха, Владо, Алекс
и Илиан от „Черни връх“ и така се заформихме
голяма компания. Изкарахме голямата тента и
въпреки дъждовното време си спретнахме яка
веселба на двора до късно вечерта. Разбира се,
разговорите бяха за дупки, пътешествия и картировка. Бяхме взели дистото с покета и го „разцъквахме“. Пламен показа разни интересни модели на пещери, правени в програмата „Терион“.
Разгледахме доста неща и обменихме полезни
идеи. Въобще, получи се един мини сбор с над
25 души.
На сутринта една група, водена от Веско, отиде
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към „Малката Балабанова“. Част от хората си
тръгнаха, а ние се заприготвяхме да отидем пак
на дупката. Да, ама дъждът ръсеше здраво и напоително. След като се прибра групата от „Балабанова“ - та дъждът беше поспрял и въпреки
късния час - беше почти 21 часа - с джипа потеглихме: Яни, Стоян, Живко и аз. Оказа се, че
проливните дъждове са докарали цял поток във
въртопа на пещерата. С общи усилия и с лопати
го отбихме да тече към разни стари губилища в
една съседна долина. Стоян реши да остане и да
гледа нивото на водата и да ни предупреждава,
ако има опасност от наводнение. Влязохме и се
заехме с работа. Извадихме доста камъни, внесени от водата, поразширихме стеснението и някъде на четвъртия час работа, когато почти бяхме
хипотермясали, Живко премина стеснението и
изчезна. След известно време се върна и каза, че
е попаднал на галерия с поток. Срещу течението
е меандър, който след определен брой завои достига до двоен грифон, от който идва водата. По
течението се стеснявало и би искал да има човек
с него. Чувала се друга, доста по-голяма река и
силно бучене. С малко разширяване щяло да се
влезе. Събрахме багажа, наснимахме се за спомен и излязохме. Там си направихме още снимки
и се преоблякохме. Пещерата се оказа доста студена и мокра. Ще изчакаме потопа да свърши и
ще отидем отново. Има голяма вероятност да се
влезне в мащабна по размерите си водна система
на Понор планина. После по обратния път, досадните завои на прохода и сме в топлата къща.
Там, до късно, с Веско и Стоян пихме бири и си
говорихме за опазване на пещери, дупки и проекти.
Сутринта по-голяма част от хората си тръгнаха
и останахме малко, които да почистим къщата.
Писахме го дъждовен, но не ни попречи да наберем доволно гъби и коприва. Късния следобед напуснахме „базата“ и поехме към София.
Дано пролетният потоп скоро свърши, че ни чакат нови подвизи по нови и стари дупки. Автор:
Константин Стоичков
Екосбор „Картали 2012“
И тази година получих покана за участие в екологичния сбор Картали, който се провежда в района на язовир Студен кладенец в близост до с.
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Нановица - Източни Родопи. Към сбора заминахме една кола ентусиасти от различни софийски
клубове: аз, Тони и Владо от ПК „Черни връх“,
Теодора Топузлиева от ПК „Underground“ и Сава
Каров от ПК „София“. На трети май доста късно
вечерта пристигнахме след дълго пътуване точно за презентациите. Тук е мястото да отбележа,
че на този сбор вечерно време се представят различни теми, свързани с опазването на природата
и животните. След това хората се събират край
голям огън и до късно през нощта има китари и
песни. И тази година имаше „каякари“ и много
от участниците в сбора се впуснаха да плават в
язовира, като попътно почистиха важни защитени местности от насъбралите се отпадъци. За
първа година виждам такова струпване на боклук. Причината за това е, че в сравнение с предни години има повече вода в язовира и целият
боклук, който е бил струпан по бреговете, сега е
във водата. Дойде и нашият ред за действие. На
сутринта се събрахме „пещерните хора“ от групата, която бяхме пристигнали и опънахме „тролея“, който участниците в сбора нееднократно
тестваха. С Тони и Владо вкарахме последните
щрихи по нашата презентация на тема „Експедиция Банковица“ 2012. Забележително беше,
че във фермата до лагера имаше интернет и това
спомогна да си завършим презентацията навреме. След дълго релаксиране идваше и нашият
ред да презентираме. За отбелязване е, че тази
година на сбора имаше доста пещерняци от различни клубове. От ПК „Черни връх“: Тони, Владо и Тошко, от СПК „Академик“: Лили (Льольо)
и Лили Ганджулова, от ПК „София“: Савата, Ния
и Вили, от ПК „Underground“: Теди, от нашия
клуб: аз и Елена, Яската от Стара Загора също
беше, въобще - голямо пещерняшко нашествие.
На четвърти вечерта на нас се падна честта да открием вечерта за презентации. В стегната форма
разказахме за района на Карлуково, за неговите
природни и културно - исторически забележителности. После дойде ред и на „Банковица“,
изследването на пещерата и зимната ни експедиция там. Засегнахме проблеми, свързани със
замърсяването на подземните води и ограбването на скалните форми - кари. Хората ни слушаха
с интерес и след презентацията зададоха доста
въпроси. Надявам се, да сме били изчерпателни.

През следващите дни всеки от нас се впусна в
различни инициативи, но като цяло всички се
забавлявахме подобаващо, за което е редно да
благодарим на организаторите от БДЗП и в частност на Ники Терзиев от Хасково - за поканата и
перфектната организация по време на сбира. До
нови срещи… Автор: Константин Стоичков
До „Шаралийската“ и обратно
Четвъртък рано сутринта се озовах на Централна
гара. Нещо доста познато за мнозина. Този път
посоката не беше към Искърското дефиле както
обикновено, а в южна посока. Влакът едва, едва
се тътри и за повече от два часа съм в Благоевград. Там ме чакат хора от РИОСВ - Благоевград.
Целта е да посетим „Шаралийската пещера“, за
която тече процедура по обявяването й за природна забележителност. Тръгваме веднага към
Струмяни. Разговорите основно са за пещерата
и дейностите, които сме извършвали в района.
За „Бански суходол“ и „Славянка“. Идеята е да
отидем до пещерата и хората от РИОСВ да видят
дали не попада в концесионната територия на кариерите, въобще на каква територия се намира
и да влезем и да направим оглед. Бързо и безпрепятствено стигаме до пещерата, като колата
се качи точно до подстъпите към нея. Обличане,
снемане на координати и оглед, след това на хлад
вътре. Обяснявам, че пещерата е открита след
като е прокопана първо минна проходка. Вървим в самата проходка и не след дълго в лявата
стена зейва огромен обем. Това е и самата пещера. Слизаме по сипея. Гледаме образованията в
първата зала, както и пресните следи от вандализъм. Някой си е трошил сталагмити. Качваме се
по блокаж, после слизане и качване и попадаме
във втората зала. Тук има изобилие от дребни
арагонитни кристали, но и феерия от дендрити
и натеци. На едно място откриваме цяла „гробница за сталактити и драперии“. Много е чупено, като повечето не са изнесени, а се търкалят в
импровизираната гробница. Намираме остатъци
от факли, консерви и отработен карбид. На места
е драскано, но все още красотата надделява над
вандалските отпечатъци. Връщаме се в първата
зала и чрез изкачване и промушване достигаме
до третата зала или по-скоро горно ниво на първата. Тук е доста по-запазено. Хората снимат и

се възхищават на подземната красота. И за тримата това е първо посещение в неблагоустроена
пещера. Оставям ги за малко и влизам сам в повътрешните части. Прецених, че за начинаещи
стесненията ще им се видят тежки. Става все покрасиво и красиво. За съжаление, една прекрасна драперия е останала без завеси, както и други
две са пипани с кални ръце до неузнаваемост. На
влизане се разминахме и с една група посетители. Явно пещерата е доста популярна. Разговаряме и за мерките за опазване и какво точно би
опазила пещерата, другите се чудят кой влиза и
защо пещерняците нанасят такива поражения.
Поснимаха доста. Време е за излизане. Заменяме
приятният хлад с лятната жега. Снимка за спомен на входа и после към долината. Седнахме
да хапнем на Градешница, като макар и малка,
разходката ни „дръпна“ силите и трябваше да се
запасим с нова енергия. В Благоевград се разделяме с пожелания за размяна на снимки и информация, касаещи пещерите. После дълго чакане в жегата на влак и още по дълго пътуване. В
София е вече сумрак... време е за релакс. Автор:
Константин Стоичков
Голямата на Петрохан
В сряда с Ники от последния курс, хванахме
стопа и отидохме на пещера. Целта на ходенето
беше на първо място довършване на картировката и снимки, а ако остане време - допроучване
в „Голямата на Петрохан“. Като не броим един
объркан автобус и посещение на с Мировяне,
стопът вървеше на шест и стигнахме бързо и
благополучно. Посетихме входа на „Малката на
Петрохан“ и се върнахме към нашите задания.
Влизането и стигането до обекта беше бързо и
лесно. Ники не премина тесняка и остана да ме
чака, докато картирам залата и тесняците. След
три часа бъхтене картировката е готова и реших,
че няма да карам моя спътник повече да мръзне,
той стоически издържа на клякания за загрявка и
не пожела да излезе без мен. Изводите от огледа
със силна и добра светлина, който направих са
следните:
1. Второто пропадане е запушена каменоломна
и никак не изглежда перспективно, по-логично
е да се пробва да се поработи първото преди
тесняка. Но работата си е работа.
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2. Залата свърши и не се виждаха продължения.
3. Има напречна цепка в скалата, която предполага, че масивът е склонен на такива пукнатини.
Самата цепка е сравнително висока и разширява залата настрани, пък и на картата се вижда,
че пещерата е склонна към такива напречни или
своеобразни цепки. Засега това е края на пещерата и нови части няма.
Трябва да направя още едно ходене за най-дънната точка, която само хванах с лазерната рулетка и за формите на широкото на залата и още тук
- там снимки на всички останали места, защото
ми се струва, че направих малко. Няма ли снимки за 3Д перформънс, не е добре свършена работата. Би било добре да се направи едно влизане в
„Малката на Петрохан“, за да се огледа ситуацията с мистичните зали и обеми там. Хайде,който
е ЗА да вдигне ръка… Автор: Мирослава Христова
На Европейския спелеофорум
в Швейцария
„Какво? Швейцария ли?“ написа някога Алеко,
за да ни покаже, че българската природа по хубост не отстъпва на онази чуждата, но ако имаш
желание и очи да я обозреш. Обаче ние, трима
българи, решихме да видим що за чудо е Швейцария, пък после да правим сравнения. Повод
за това даде участието ни в поредната годишна среща на европейските спелеолози, наречена гордо „Евроспелеофорум“. Тази година той
беше в рамките на ХIII - ия национален конгрес
на швейцарската спелеожка асоциация, който се
проведе от 29 септември до 1 октомври в Моутатал, кантон Швиц. Градчето е разположено в живописната долина на река Моута, в северозападната част на така наречените Гларнерски Алпи,
издигащи се до височина 3614 м при връх Теди
(Тоди). Най-забележително за пещерняка тук е
пещерата „Хьоллох“, която с дължината си от
200.421 км е осмата по дължина в света пещерна
система, а и втората - по същият показател(след
236 - километровата гипсова пещера „Оптимистическа“ в Украйна ) в Европа.
Едва ли само „Хьоллох“ и многото други интересни пещери събраха в Моутатал над 400 пещерняци от 21 страни (Австрия, Белгия, България,
Великобритания, Германия, Гърция, Испания,
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Италия, Люксембург, Румъния, Русия, Словакия,
Словения, САЩ, Турция, Унгария, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швейцария). В дните
на конгреса се проведоха няколко научни сесии
и II-рия Европейски симпозиум по опазване на
пещерите, които дадоха трибуна на мнозина от
присъстващите да докладват постиженията си в
изследването и опазването на пещерите от различни гледни точки – чисто научна или пещерняшка. Успоредно с това, както и на всички подобни събития на запад, а и не само, конгресният
център, разположен в сградите на местното училище даде покрив на разнообразни щандове за
продажба на спелеоложка литература, екипировка и какви ли не неща, свързани с нашето хоби.
Не отсъстваха и изложби, а местният киносалон
беше „превзет“ от представянето на изключително интересни фото и видео материали.
Известна част от времето ми беше ангажирано
с не дотам приятното, но необходимо участие в
двете заседания на Бюрото на Европейската федерация по спелеология, както и в Генералната
асамблея на същата, които така и не ми позволиха да се включа в работата на Комисията по опазване на пещерите, на която съм член. За щастие
Веско Дробенов, който също е неин член, участва активно в дискусиите, представяйки достойно
българските спелеозащитници. Успоредно с това
пред аудиторията на симпозиума по опазване, той
представи и нашумелият и извън Европа случай
„Деветашката“. За да не остана по-назад представих в секцията „Спелеология в чужбина“ от
научната сесия доклад на тема „Българо - китайско - гръцка експедиция „Гаогигонгшан’2011“
Юнан, Китай“, в който представих резултатите
от тази българска изява. Вероятно най-впечатляващите доклади в тази секция отразяваха проучването на най-дълбоката и най-дългата пещерна
системата в Германия „Рейзендинг - Шахтхьоле“
(-1059 м, дължина 16.200 м) и районът около
нея, международната експедиция Вуву - 2010 в
планината Наканаи, Папуа Нова Гвинея и евро
- африканската пещерна експедиция в Северна
Намибия.
Понеделникът беше последният ден на конгреса
и той бе посветен за провеждане на прониквания
в „Хьоллох“, няколко други пещери в района и
една теренна екскурзия. Българският отбор оба-

че предварди събитията и си организира посещение в туристическата част на пещерата - гигант
още на предишния ден. И така Веско, моята половинка Магда и моя милост, след кратък преход се озовахме в приемното къще на пещерата.
След като заплатихме по 20 швейцарски франка
на калпак, любезният гид ни заведе пред склада
за екипировка, където под аптекарски ред бяха
подредени десетки гащеризони, чифтове ботуши, каски „обзаведени“ с челник „Петцл дуо“, а
и ръкавици. Веднага ни стана ясно, че пещерата
не е осветена и влизането в нея става с предоставената от собственика екипировка. Проникванията в пещерата са разделени по време, а именно:
1.5, 3.5, 7 - 11, 12 - 13 часа, но са предвидени и
посещения за период от 2 - 3 дни с подземно бивакуване, посещения с цел тиймбилдинг, учебни
прониквания на деца. Цената на всяка услуга е
различна. Ние нахлупихме по една каска и без да
се маем влезнахме в пещерата. За час и половина
преминахме маршрута, които бе социализиран
чрез изсечени в скалата стълби. Слизахме и се
качвахме през засукани галерии, покрити изцяло
с първични подземни карстови форми. Покрай
нас протичаха ручеи, които вероятно понякога се
превръщаха в реки. По пътят си не видяхме образувания, но ако искахме да видим, трябваше да се
включим в една от групите, предвидени да проникват тук през следващия ден. Между другото,
поради падналият през последните два дни дъжд
и опасността от наводнения и затапвания, този
тур отпадна от екскурзионната програма. Какво
да се прави – „късмет“! Все пак, макар и съвсем екскурзионно, ние регистрирахме българско
проникване в една от най-дългите пещери в света и даже получихме сертификат, удостоверяващ
това. Преди нас обаче из „Хьоллох“ беше скитала значително по-навътре, живеещата в Цюрих
наша сънародничка Теодора Рудолф, бивш член
на пещерен клуб „Еделвайс“ - София, което вече
може да се брои като български актив.
Неделният ден беше все така облачен. Опитваше
се да прикапва, но тук там в небето се появяваше петънце синьо небе. Скалните откоси отразяваха слънчевите лъчи, които плахо пробождаха
облаците. След дъждовете, тревите завладели
склоновете сякаш бяха станали още по-зелени,
заедно с всичко наоколо, искаха да запечатат в

съзнанието ни траен спомен от долината на Моутатал. В този ден казахме „довиждане“ на това
приказно място и на хората, с които общувахме
и поехме обратният път – доволни и пълни с впечатления. Автор:Алексей Жалов
Международният симпозиум
„Човек и карст“ в Босна
и Херцеговина
Един от моторите на националната спелеология
е Ясминко Мулаомерович, който понастоящем
ръководи Центъра за карст и спелеология, базиран в Сараево. Кореспондирам си с Ясминко
от петнадесетина години – време, в което нееднократно се опитвах да насоча част от българските изследвания извън граница към неговата
родина. Два, три пъти даже получих покани да
се присъединим към техни сборове или експедиции. Уви, всичко това се случи във времето,
когато за да пътуваш в Босна и Херцеговина бяха
необходими визи, каквито можеше да се вземат
чак в Белград. Когато получих първото известие,
че през октомври 2012 год. в Междугорие ще се
проведе поредното издание на международния
симпозиум „Човек и карст“, мигновено реших,
че този път ще замина. От София до Мостар пътувах с влак. Само в едната посока това ми отне
26 часа. Пристигнах в Мостар малко преди отпътуването на автобуса за Междугорие - мястото
на събитието. За щастие там бях посрещнат и не
след дълго стоях под хотелския душ, опитвайки
се да сваля поне малко от натрупалата се попътна умора.
Симпозиумът се отвори в ранния следобед и
продължи през следващия петъчен ден. Покрай
представянето на докладите и разговорите не
беше трудно да разбера, че една от целите на
събитието е да събере спелеолозите от бивша
Югославия. Тя безспорно беше постигната, защото тук бяха пристигнали колеги от Сърбия,
Словения, Хърватска и Черна гора, между които
намерих и стари познати. В рамките на няколко
сесии бяха изнесени 27 доклада с разностранна
тематика и тежест - от строго научни до научно
- популярни. За мен по-интересни бяха онези от
тях, в които са говореше за пещери, но карстоложките ми „отвориха очите“ за други, не помалко важни за мен неща. Неусетно дойде вре-
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мето да презентирам и моята работа „Пещерата
Джин Донг край Тенчонг – най-дългата пещера
тип „лавова тръба“ в Китай“. Това бе единствената работа, третираща псевдокарста, което заедно с краткото филмче, показващо образуването на подобни пещери, любезно предоставено
ми от поляка Марчин Гала, привлече вниманието
на аудиторията и бе изслушано с голям интерес.
Продължих по темата вечерта, когато в рамките на прожекцията на фотоси и филми, показах
филма - импресия на К. Бонев, отразяващ нашата експедиция в Китай.
Краят на симпозиума се увенча с еднодневна
екскурзия из Динарския карст на територията
на Херцеговина, където е и Меджугорие, и на
съседна Хърватия. Нагледахме се на какви ли
не повърхностни карстови форми и най-вече на
невероятни по площ полета, надупчени от въртопни фунии, карстови извори и губилища. Найвпечатляващо, поне за мен, бе посещението на
феномените Червено и Модро езеро в околностите на гр. Имотски, Хърватска. И двата представляват негативни форми, които ми е трудно
да квалифицирам като въртопи или пропасти. И
двата имат достатъчно голям диаметър и дълбочина, а на дъната им има езера. Зашеметяващо е
Червеното езеро. Отворът на пропастта е овален.
Диаметърът му по направление северозапад югоизток е 420 м, а в посока североизток - югозапад 370 м. Денивелацията е 528 м, като дълбочината на надводната част е 241 м, а на подводната
част (измерено с робот) е 287 м, както се казва на
пещерняшки сленг – пълен шаш.
По-късно посетихме карстовият извор край пещерата „Печ“ на Млини. Водата изтича от приказен пещерен отвор с височина не по-малко от 20
м. На въпроса какво има навътре ми казаха, че не
знаят. След като споделих мнението, че там има
голяма дупка, знаещи ми отговориха, че едва ли е
толкова дълга щом реката, изтичаща от пещерата
не идвала от далеко - губела се под земята само
на четири км от мястото. Рекох им, че според мен
тук има поне 4 - километрова пещера, която ако
искат можем заедно да проучим...
Вечерта пийнахме за здраве в „международна“
компания. Не посмях да прекалявам, защото часът на отпътуването ми беше 6 сутринта. След 24
- часово пътешествие по вече познатият марш-
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рут достигнах Родината – доволен и предоволен.
Автор:Алексей Жалов
На Конгрес в Крим
Отново сме на път. „Нива“-та е тесничка за четирима ни, но ние сме решени да изтърпим неволите на едно далечно пътуване. Крайната точка
е град Бахчисарай в южната част на Кримския
полуостров, където ще се състои ХХI-ият конгрес на Украинската спелеоложка асоциация. За
да се доберем до Бахчисарай ни бяха необходими
почти два дни – все пак от София до там бяха
почти 1 500 км, а „бойната“ скорост на „Нива“-та
не надвишаваше 90 км в час.
След едно преспиване пристигнахме в туристическа база „Прибой“ или нещо такова, регистрирахме се, платихме таксите за участие и се настанихме в хотелчето. В ранния следобед конгресът беше открит. За разлика от България, той
следваше европейската традиция да съчетава няколко дейности: така нареченото общо събрание
на организацията, презентации на експедиции и
проекти, състояли се в периода между двата конгреса (включително кино и фото прожекции),
прониквания в пещери, теренни екскурзии и разбира се, достатъчно време за неформално общуване. В паузите хората се трупаха пред щанда с
пещерна литература или екипировка Вечерята,
бе полята с по бутилка портвайн, което развърза
езиците и създаде атмосфера, в която бързо намерихме нови приятели.
През следващият ден презентациите продължиха. Когато дойде нашият ред, представих резултатите от двегодишните изследвания на пещерите на Атон. Той не само, че беше посрещнат с
интерес, но се появиха и двама желаещи да се
включат. След обяда повечето от нас се отправихме на екскурзия към средновековния пещерен
град и крепостта Чифут Кале! В следобедните
часове, та чак докато се стъмни, скитахме из района и разглеждайки неговите забележителности, сякаш се потопихме в повратната история
на Крим. Една частица от нея вероятно ще ви
направи съпричастни към нея и ще обогати познанията ви. Това е Успенският мъжки манастир
– едно забележително място като местоположение и святост. Манастирът е една от най-почитаните православни светини на Крим и някога е

носил името „Кримска лавра“. Счита се, че по
време на преследването на иконопочитателите
във Византия през VII век, в скалната ниша на
каньона Мариям Дере, гръцки монаси преселници са построили църква, която нарекли „Успение Богородично“ и успоредно с това издълбали
в скалите наоколо 13 килии, където да живеят.
Легендата разказва, че под успенската скала се
явила чудотворната икона на Света Богородица Одигитрия. Казва се още, че незнайно чудо
я пренесло там от монастира Сумела във византийския град Трапезунд (днес Трабзон). Продължихме нататък към пещерния град. „Гвоздеят на
програмата“ беше посещението на една отскоро
открита и експонирана забележителност в района - изкопаният в скалите кладенец Тик - Кую.
През 1998 год. местните пещерняци случайно
попадат на зид, закриващ входа на легендарния
кладенец. В продължение на три години те разчиствали пътят напред, като това време са били
извадени 2.5 тона глина и камъни. Откритието
обаче надминало всякакви очаквания. Те попаднали на уникална хидротехническа система за
събиране на вода.
Наистина не бяха виждал подобно нещо. В скалата бе изкопан 120-метров наклонен тунел с
изсечени в основата му стъпала. Краят му опираше във 30-метров вертикален кладенец, по
чиито стени бяха изсечени водещи надолу спираловидни стълби. На дъното имаше просторна
площадка, няколко съединени помежду си водни
басейна и издълбана в скалата ниша, наподобяваща олтар.
Традиционният банкет започна в осем. Преди
него Асоциацията връчи годишните призове
на изявени в едно или друго направление нейни членове. Нататък всичко дойде по редът си
– хапка, пийка, лаф и разбира се – танци, в които
българският отбор активно се включи. Сутринта
се включихме в екскурзия към Ай Петри. Ай Петри е масив с площ около 300 км2, който се
намира в южната част на Крим, високо над Ялта.
Най-високата му точка е 1346 м н. в. Във високата си част масивът е образуван от варовици с дебелина достигаща 600 м. Пещерообразуващите
фактори са благоприятни, за което свидетелстват
известните досега 524 повърхностни карстови
форми. Най-дълги сред изследваните пещери се

явяват изворната пещера „Узунджа“ – над 1500
м, „Чьорная“ -1260 м и откритата наскоро втора
водна пещера „Байдар - Чокрак“, която е над 2
км. Пропастите преобладават, като най-дълбоките там са: „Каскадная“ (-400 м), „Севастополская“ (-200 м.) и „Пастушая“ (-180 м.)
Ние се задоволихме с това да походим из района
и да посетим туристически пропастта „Геофизическа“ и „Трехглазка“ („Триоката“). Първата от
тях много наподобяваше нашенската „Гарваница“ край Горско Сливово. В 30-метровия цилиндричен отвес, който имаше значително по-малък
диаметър, беше инсталирана спираловидна метална стълба, която въвеждаше в къса, но достатъчно красива в крайната си част хоризонтална
галерия. Встрани от нея започваше втори отвес.
В „Триоката“ така и не влезнахме докрай, защото нямаше кой да ни отвори вратата, водеща до
единствената й голяма зала.
Щом се прибрахме в Бахчисарай, стегнахме набързо багажа и „побягнахме“ към Одеса, където
чрез приятели бях уредили да ни водят из прочутите одески катакомби. Века и Таня ни чакаха
в Усатово – селцето, под което се намират 200
- километровия т. нар. усатовски участък на катакомбите. За тях са изписани тонове хартия и
затова ще се огранича с лафа на шопа, когато за
първи път в живота си видял камила: „Те такова животно нема“. Все пак следва да кажа, че за
съществуването на катакомбите тук има две причини: това, че районът около Одеса е изграден
от черупчестите варовици и че те са прекрасен
строителен материал. Бурното строителство на
Одеса в началото на ХIХ век е станало причина
за разкриването на подземни каменоломни за добив на т. нар. понтийски варовик. Според един от
най-ревностните изследователи на одеските лабиринти - Костантин Пронин тяхната теоретична дължина е 2.5 хиляди километра, но досега в
рамките на десетки експедиции спелеолозите са
успели да картират само 1.7 хиляди километра
подземни галерии!
Колко ли километра сме могли да преминем през
трите часа под Усатово не знам, но със сигурност
мога да кажа, че Таня ни развеждаше там сякаш
беше у дома си – явно беше прекарала там достатъчно много време. Позапотени седнахме да
пием по кафе и после отново поехме по пътя към
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дома. За нас Жорж, Теодора, Ваньо и моя милост
това пътешествие беше интересно, а и полезно –
казвам го от позицията на нашата гледна точка.
Автор:Алексей Жалов
Пътуване до земите на Фригия
Асоциацията за пещерни изследвания в Ескишехир, под патронажа на Турската федерация
по спелеология, стана организатор и домакин на
Първият балкански и Шести национален симпозиум по спелеология. Речено - сторено. Провеждането на форумите беше насрочено от 15 до 18
ноември, а всичко свързано със събитието беше
широко разгласено не само на Балканите, но и в
Западна Европа. На 14-ти ноември Китен, Яна
Йовева, съпругата ми Магда и аз потеглихме с
китеновото „Пежо“ за Ескишехир. Пътят дотам
(900 км) изминахме бързо и късно след полунощ
се озовахме в крайната точка на пътешествието. Въпреки късната доба бяхме посрещнати от
председателя на асоциацията и турската федерация Селчук Джамбек. Гостоприемният домакин
ни настани в апартамент, който местна пещернячка любезно беше преотстъпила за нашего
брата...
Симпозиумът започна с три пленарни доклада,
сред които беше наместен и моят, в който представих на тема „Какво представлява Европейската федерация по спелеология?“ Последва почивка, през която похапнахме дружно, а и вкусно в
близкия студентски стол. След обяда стартира и
първата сесия на симпозиума. В следващите два
дни се проведоха още три сесии, като за цялото време бяха изнесени общо 24 доклада. Част
от докладите представяха научни изследвания и
бяха представени основно от карстолога Корай
Тьорк и спелеоложката група към Национална
геоложка служба на Турция. Други бяха посветени на проучването на пещери, картирането, организацията на експедиции, опазването и въобще
цялата гама от пещерняшки дейности. Колегите
от Тунис ни разказаха за най-новите си открития
в „Пещерата на Мината“, унгарците говориха
за 100-годишната история на археологическите
проучвания на техните пещери, а ние споделихме проучванията на пещерите около българския
манастир „Георги Зограф“ на Атон. Всичко беше
прекрасно организирано, подредено и интересно,
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като за нас чужденците щеше да бъде перфектно,
ако повечето от докладите не бяха изнесени на
турски език.
Програмата включваше и посещението на три
различни по вид и трудност пещери. Яна и Китен се записаха за проникване в 120-метровата
пропаст „Mayıslar“, но през първият ден в списъка останаха само техните имена и ходенето така
и не се състоя. Вторият опит се оказа сполучлив,
но след направеното от нашите хора лобиране
сред турските колеги. Магда и аз се присъединихме към екскурзията за запознаване със забележителностите на Ескишехир. Вечерите прекарахме
всички заедно в заведението „Лос Амигос“, чийто собственик бе един от спомоществователите
на симпозиума. Е, нито бирата, нито мезетата, не
бяха безплатни, но мястото и атмосферата си ги
биваше.
В следобедните часове от последният ден на симпозиума се проведе годишната организационна
среща на Турската федерация по спелеология, а
след нея се състоя и заключителният купон, на
който се натанцувахме славно. Въпреки късното
лягане се наложи да станем рано в неделя. Селчук беше обещал да ни заведе на Къзлъкая или
още Градът на Мидас – една от най-известните
културни забележителности на областта, свързана с историята на антична Фригия.
Фригия е гръцкото име на древна държава в западна и централна Мала Азия (днешна Турция),
простираща се на изток от Ексишехир. Градът
на Мидас (на турски Мидас Шехри), е известен
с изобилието си от скално - изсечени гробници
и други паметници. Той се намира на около деветдесет километра югоизточно от Ескишехир,
близо до град Чифтелер. Проведените там разкопки показват, че районът е бил заселен още
в праисторическо време. Градът просперира и
процъфтява, когато в района са се заселили фригийците. Градът е бил изоставен временно по
време на персийските нашествия и възстановен
някъде през началото на VI век. Този втори по големина фригийски град е оцелял до идването на
римляните през III век след Христа, а след това
е бил изоставен. Поселението е развито на две
нива - по-ниска част, разположена в подножието
на скалния масив и горна част, която се намира
на заравнената част на изградения от вулкански

туфи хълм. Скално - изсечените паметници са
най-различни - фасади, ниши, гробници, щерни,
стъпаловидни структури. Най-големият и найвпечатляващ паметник е фасадата на Мидас, която се вижда от далеч. Той е оформен в скалите,
има височина и широчина 17 метра, и имитира
профила на къща с двускатен покрив. По идеално подравнената скална повърхност има геометрична украса – многочислени многоъгълни
форми, които приличат на лабиринт. В горната
лява част на скалата е запазен фригийски надпис
с дължина почти 4 метра.
В скалите видяхме прокопани няколко водосъбирателни съоръжения, включващи тунели и
водохранилища. Встрани от основния скален
комплекс стърчеше пирамидалното възвишение
Къркьоз, което бе изцяло надупчено от изкустве-

но изсечени стаи, зали, гробници и други подобни структури с неясно, поне за нас, предназначение. Според археолозите, то е било създадено
и използвано в елинистичния период, римско
време и по-късно Византия. Гледахме с любопитство и удивление всичко, което природата и
най-вече хората бяха сътворили тук. Само мъгливото време и това, че същия ден трябваше да
поемам обратният път към дома, ни попречиха
да останем там по-дълго, за да можем напълно
и подробно да разгледаме този забележителен
паметник.
В късния следобед тръгнахме към България - доволни от видяното и преживяното.
Автор: Алексей Жалов
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КАРТИРАНИ пещери

Mapped caves.

Скален манастир Света Троица
(Ечащата пещера, Пеещата пещера, Балкан тарлъ
маараси).
с. Троица. м. Троишки боаз. (Осмарски колонии).
Шуменски пещерен район№ 107.
№ 1229. Районен № 107 006. дължина (28 м),
денивелация (+1 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата е разположена в Троишкия боаз на 3 км. северозападно от с. Троица в местността „Осмарските колонии“ в близост до хижа Букаците. Дълбокият Троишки
боаз се врязва в южния склон на Шуменското плато. От
запад е ограден със стръмните склонове на Четика баир
и Бобата, на изток граничи със склоновете на Кортулука
- някъде скалисти, другаде гористи и сипейни. Северната
част на боаза е ограничена от Мамил баир, който го разделя на западна долинна част - Манастир боаз или Балкан - тарль - боаз, през която протича р. Троишка, и на
източна - Коджа - кирез - боаз. На северозападно долът
постъпенно се стеснявя, а по-късно преминава в просторна поляна - местността Осмарски колонии. Тя попада в
южната периферия - част на Шуменското плато. Според
районирането на карста (по В. Попов) попада в Шуменски пещерен район № 107.
За достигане до Троишкия скален манастир, най-лесния
достъп е като се тръгне от с. Троица. Хваща се черен път
северно от селото. Той минава покрай варница и помпена станция и завива на запад. На северозапад постепенно
долът се стеснява и по-късно преминава в широка поляна
- местността Осмарски колонии. Тук се намира хижа „Букаците“, която може да служи като изходен пункт за посещение на скалните манастири както в Троишкия, така
и в Осмарския боаз. Отклонявайки се от пътя в източна
посока се преминава през Троишка река и се изкачва по
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левия скат по маркирана пътека до подножието
на скалния венец. До входа си стига по дървена
стълба, монтирана на скалата.
Описание:
Дървена стълба висока 5 м прави достъпа лесен
до скалния манастир. Той е разширен и дообработен в естествената пещера Входът му е със
западно изложение. Той има неправилна форма
и размери; ширина 4.15 м и височина 3.75 м.
Той има две основни отделения. Южното е почти квадратно с приблизителни размери 4х4 м и
представлява църква. Има доста добре оформена апсида и ниша в ляво от нея. Западната част
на църквата е била ограничена с дървена стена,
обособяваща малко отделение с размери 3x3 м.
Отделението е уникално с това че е било разделено на два етажа. Разделителната преграда била
дървена и разположена хоризонтално. За това се
съди по запазените жлебове. Всяко едно от така
обособените помещения е притежавало по един
самостоятелен прозорец с добре обработени и
профилирани ръбове. На пода в долното помещение е издълбано гробнично корито. Северно
от входа на църквата е разположено отделение с
размери 3x8 м. То е отворено на запад. Някога се
е състояло от две части – северна, тясна и ниска,
и южна висока до 3 м. По стените и пода се срещат доста жлебове, както и естествена пукнатина
в скалата пресича цялата църква. Прозореца на
лявото помещение с приблизително правоъгълна
форма и размери; ширина 1.55 м и височина 2.55
м. Прозорецът на църквата има пещерообразна
- неправилна форма и размери; ширина 2.67 м
и височина 3.65 м. До него има още две малки
прозорчета.
Духовият живот на манастира частично е отразен
в скални графики и изображения. В близост до
входа на църквата е издълбан надпис „...писах аз
граматик Андрея в месец апреля...“ В страни от
него е дадено в лигатура собственото име „Стойо“ или „Стоян“. На същата стена има изображения на брадва, символизираща мъченичество и
елен - символ на самота и уединение. Наблизо са
открити изображения на човешка фигура и кръст
- универсалният християнски знак за вечен живот, а в правоъгълна рамка е изписана думата
„Амин“. Общата дължина на Троишкия скален
манастир е 28 м при денивелация от +1 м.
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История на проучването:
Сведения за Ечащата пещера дава чешкия изследовател Карел Шкорпил (1895 - 1944). Той
е първият проучвател на скалните манастири и
църкви в България, включително и на тези по
Шуменсконто плато. Той прави и първата скица
на пещерата. Преодолявайки изключителните
трудности на терена, той обхожда голям брой
от тях и описва местоположението, размерите и
характерните им особености. Троишкия скален
манастир, както и останалите скални манастири, църкви и монашески килии, разпръснати по
склоновете на Шуменското плато, се свързват
с развитието на исихазма, религиозно учение,
което проповядва „чисто християнство“, необходимост от единение между човека и бога в
отшелничество и мълчание. Самият цар Иван
Александър (1331 - 1371 г.) през 1360 год. е принуден официално да признае исихазма. Пещерата е известна на местното население от незапомнени времена. Тя е известна и на пещерняците от
региона и някои пещерни клубове от страната.
Старата и карта е направена от Б. Маринов от ПК
„Галата“ Варна на 21.03.1966 г. Съвременната и
карта е съставена от З. Илиев забеждащ ГКПБ,
К. Стоичков - ПК „Хеликтит“ София и Т. Тотев
ПК „Змеюва дупка“ Трявна на 13.10.2012 г. по
време на проведената в района и организирана
от САК „Хадес“ Шумен експедиция „Хан Крум скални църкви, манастири и килии“ 2012.
За описанието са използвани материали от книжката Скални манастири по Шуменското плато
- издание на Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ 2001 г.
Монашеска скална килия Подковата.
Населено място: с. Осмар. Община
Велики Преслав.
Местност: Осмарски боаз.
(Манастирска долина).
Планинска единица и масив: Южния склон
на Шуменското плато.
Област и район: Дунавска хълмиста равнина,
Шуменски пещерен район № 107.
Вид скала, възраст: Долнокредни(неоком) мергелни варовици.

Цел на прокопаването: С религиозно значение.
Свързани са с развитието на исихазма, религиозно учение, което проповядва „чисто християнство“, необходимост от единение между човека
и бога в отшелничество и мълчание
Свързващо звено със спелеологията и пещерното
дело: Използвани са естествени пещери и ниши
образувани във варовика.
Обща дължина и денивелация: 7 м, +1.70 м.
Местонахождение и достъп:
Скалната килия Подковата е разположена в Осмарския боаз на 2.5 км северно от с. Осмар в
скалите на Костадинов дол. Османският боаз
представлява тясна, дълга повече от 2 км долина
през която протича Осмарска река. От изток долината е оградена от стръмните и на места скалисти склонове на Четика баир, а от запад - от
полегатите и гористи склонове на Кочовския дял
на Шуменското плато. На север Осмарският боаз
се разширява ветрилообразно. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Шуменски
пещерен район № 107.
От с. Осмар се тръгва по коларски път в северна
посока Пътят следва извивките на Осмарската
река. След около 2 км пътят постъпено завива
надясно и навлиза в гориста местност. Оттук. на
около 500 м напред, пред погледа се разкриват
трите основни масива, където са разположени
пещерните скални църкви. Пътят отвежда до
малка полянка, където има каптаж и чешма, а над
тях смесена широколистна и иголистна гора. Поема се по тясна лъкатушеща пътека и сред сравнително стръмно изкачване се стига до канара с
елипсовиден, наподобяващ очертанията на око,
отвор в горната и част. Тя е известна с имената
Окото или Халката. В нейната по-ниска част се
разкрива и Костадиновия скален манастир. В източна посока се отделя тясна пътечка по която
първоначално се слиза, а след това след стръмно
изкачване се достига до друга единична скала.
В нея е издълбана скалната църква Диреклията.
Продължава се по пътеката и не след дълго се
достига до друга скала н която е изсечена монашеската килия. Подхода към нея е от западната
страна по тясна изсечена в скалата пътечка. За
придържане е поставено метално въже служещо
за парапет.

Описание:
Входът през който се влиза има северозападно
изложение и неправилна форма. Размерите му
са; ширина 1.40 м и височина 1.50 м. От него
се попада в обширна скална килия с формата на
подкова. Пред нея има хубавооф ормена площадка. Основния и вход е с пещерообразна форма и
гледа на юг. Неговите размери са; ширина 3.40
м и височина 2.45 м. Някога и двата отвора са
затваряни с дървена преграда, Свидетелство за
това са издълбаните жлебове в стените и множество кръгли дупки разположени по ръба на тавана. От килията се отваря величествена гледка
към Осмарската долина. Самата килия е дълбока
5 м и достига ширина до 3.70 м. Височината на
свода е 2.45 м, но на места има понижения. В
западната част на килията при самия и вход има
вдълбани в скалата две характерни ниши. В дъното и има изсечена скамейка и два улея на стената в дъното и. Нейната обща дължина е 7 м
при денивелация от +1.70 м
История на проучването:
За килиите и скалните манастири в района сведения дава чешкия изследовател Карел Шкорпил
(1895 - 1944). Той е първият проучвател на скалните манастири и църкви в България, включително и на тези по Шуменсконто плато. Скалните
манастири, църкви и монашески килии, разпръснати по склоновете на Шуменското плато, се
свързват с развитието на исихазма, религиозно
учение, което проповядва „чисто християнство“,
необходимост от единение между човека и бога
в отшелничество и мълчание. Самият цар Иван
Александър (1331 - 1371 г.) през 1360 год. е принуден официално да признае исихазма. Килията
е известна на местното население от незапомнени времена. Картата и е съставена от З. Илиев
завеждащ ГКПБ, К. Стоичков - ПК „Хеликтит“
София на 13.10.2012 г. по време на проведената
в района и организирана от САК „Хадес“ Шумен
експедиция „Хан Крум - скални църкви, манастири и килии“ 2012.
Килията.
(Селитрата, Иласала маара, леса маара).
с. Хан Крум. м. Калугер боаз (Аджемоглу
канара)
Шуменски пещерен район № 107.
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№ 1230. Районен № 107 007. дължина (38 м),
денивелация (+5 м).
Местонахождение и достъп:
Скалният манастир „Килията“ е разположен северно от с. Хан Крум в местността Калугер боаз,
дол фуниевидно отворен на юг, а на север се стеснява. От изток е ограден от скалистия език на
Развой или Сърт маара, а от запад от източните
склонове на Кортулука, платовиден дял спускащ се на юг от централната част на Шуменското плато. Тя попада в южната периферия - част
на Шуменското плато. Според районирането на
карста (по В. Попов) попада в Шуменски пещерен район № 107.
Подхода към скалният манастир се осъществява,
като се навлезе в Калугер боаз от юг. При движение по асфалтовия път, от с. Хан Крум към с.
Троица има възможност за отклонение вдясно
след края на овощната градина. Коларски път
отвежда на север до долната южна граница на
Калугер боаз в местността Калугер чешма. Продължава се на север, посока скалните венци на
Калугерската пещера по маркиран горски път.
След достигане до местността Орта бурун пътя
се раздвоява, в дясно са отклонява за Калугерската пещера, а в ляво за скалния манастир „Килията“. Намира се на източния склон на Кортулука
срещу Калугерската пещера и е на почти едно и
също ниво с нея.
Описание:
Тази скална обител е разположена в силно издаден скален масив от дребнозърнест варовик, наречен Аджемоглу канара. Във вътрешността му
има голяма суха пещера Иласала маара или Леса
маара, в която е вграден и манастирът. Достъпът
до там е труден. Обителта отвсякъде е обградена
с гъсти храсти от келяв габър, шипки, бръшлян,
примесен с отделни дървета:дъб,клен,габър.
Сред тях са пръснати скални отломъци. В северната стена на Аджемоглу канара, на около 4 м
височина има голям вертикален отвор, който е
бил използван за вход. При отвора има запазени
4 стъпала, издялани в скалата. До вътрешността се стига по дървена стълба висока около 5 м.
Входът има издължена и неправилна форма, той
има северно изложение и размери; ширина 0. 85
м и височина 4.32 м. Килията има оригинална

и интересна вътрешна архитектура. В средата
и се издига плътна скална маса с гладки стени,
наподобяваща колона, която условно разделя вътрешното пространство на няколко отделения.
В северното отделение на Килията се намира
триделна църква, в която се влиза направо от
стъпалата. Дълга е около 12 м и широка около 5
м. Източната олтарна част на църквата включва
полукръгла апсида с релефно профилирана дъговидна горна част. Вляво от нея има по-малка
еднотипна ниша. Тя се намира приблизително
на 0,70 м. от пода. Дълбока е 0,40 м, висока 1 м
и широка 0,70 м. Вляво от нея през скална цепнатина - прозорец навлиза светлина. Той също
като входа има северно изложение и неправилна
форма. Размерите му са; ширина 0.80 м и височина 3.80 м. В средата на пода на апсидата личи
квадратна дупка с вписан в нея кръгъл отвор за
престолен камък. Ясните правоъгълни очертания на отделението пред апсидата, наподобяващи каменна рамка и наличието на отвори в стените говорят за съществувал някога иконостас.
Ако се приеме, че църквата притежава три сектора, то най-западният е вкопан в скалата. Пред
него има отклонение в южна посока, чрез което
се осъществява връзка с останалата част на пещерата. Тя притежава и южно отделение. Някога то е било разделено на две части (източна и
западна) посредством дървена преграда. Източната му част се е свързвала чрез тесен проход с
олтарната част на църквата. В югоизточния ъгъл
на отделението се открива естествена скална
пукнатина - прозорец, Той има южно изложение
и неправилна форма. Размерите му са; ширина
0.40 м и височина 1.18 м. през него навлиза слаба
светлина. Тази част на пещерата е дълга 6 м. и
широка 2,50 м. Тя е дообработвана за да придобие правилни правоъгълни очертания. Другата
част на отделението се осветява от
Отвор - прозорец,разположен в югозападния му
ъгъл. Той има южно изложение и неправилна
форма. Размерите му са; ширина 0.80 м и височина 1.80 м. Под него е изсечена малка каменна
скамейка. В западното отделение, което също
има връзка с църквата в пода му са издълбани
правоъгълни корита, изглежда използвани за
гробове. Отвън, на около 5 м западно от входа на
килията е изсечена изкуствена пещера. Нейният
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вход е широк, а таванът и неправилен. Размерите
и са 5х4 м. Нивото и е с 4 м по-ниско от това на
скалната църква. В дъното и също има изсечена
скална скамейка. Тази пещера е част от скалния
комплекс и се предполага, че е служила за складово помещение. Общата дължина на скалната
обител е 38 м при положителна денивелация от
+5 м.
История на проучването:
Сведения за Килията дава чешкия изследовател
Карел Шкорпил (1895 - 1944). Той е първият проучвател на скалните манастири и църкви в България, включително и на тези по Шуменсконто
плато. Преодолявайки изключителните трудности на терена, той обхожда голям брой от тях и
описва местоположението, размерите и характерните им особености. Скалната църква Килията, както и останалите скални манастири, църкви
и монашески килии, разпръснати по склоновете
на Шуменското плато, се свързват с развитието
на исихазма, религиозно учение, което проповядва „чисто християнство“, необходимост от
единение между човека и бога в отшелничество
и мълчание. Самият цар Иван Александър (1331
- 1371 г.) през 1360 год. е принуден официално
да признае исихазма. Пещерата е известна на
местното население от незапомнени времена. Тя
е известна и на пещерняците от региона и някои
клубове в страната, Старата и карта е направена
от Б. Маринов от ПК „Галата“ Варна през 1966
г. Съвременната и карта е съставена от К. Стоичков, А. Андонова - ПК „Хеликтит“ София и М.
Мирчева - САК „Хадес“ Шумен на 12.10.2012 г.
по време на проведената в района и организирана
от САК „Хадес“ Шумен експедиция „Хан Крум скални църкви, манастири и килии“ 2012.
За описанието са използвани материали от книжката Скални манастири по Шуменското плато
- издание на Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ 2001 г.
Катаракциите. с. Миланово. мах. Ръжища. м.
Конските дупки. (Подмолите). Врачански пещерен район № 203.
Лакатнишки пещерен подрайон. № 2938. Районен №: 203 426.
Дължина (23.80 м), денивелация (+5 м)
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Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива във високата
част на така наречените Лакатнишки/Милановски/Осиковски скали. Входа и се вижда ясно от
гара Лакатник (най-големия от групата входове
в дясно и малко по-високо разположени от Ръжишката пещера). Тя отстои на около 2 км северно от Гара Лакатник, на около 1.4 северно км
от ресторанта Пещерата и на около 500 м южно
от махала Ръжища. Според класификацията на
пещерните райони в България (по В. Попов) тя
попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон.
Изходен пункт може да са и двете независими
пътеки от Лакатник водещи към Алпийска поляна. След Алпийска поляна се хваща пътеката за
Паметника. От село Миланово и махала Ръжища до паметника води асфалтиран път. Входа на
пещерата се забелязва добре от паметника. Той
отстои на около 200 м североизточно от паметника. За достигането му се хваща пътечка която
за кратко навлиза в борова гора и следи ръба на
скалните венци. Слиза се по пътека в характерно
деренце, продължава се по дерето и се траверсират внимателно скалите в ляво от дерето. Слиза
се около 30 м до основата на скално издадено
скално ребро. Следва стръмно изкачване до достигане на входа на пещерата.
Описание:
Входът на пещерата е с размери; ширина 5.70 м
и височина 4.60 м, той има южно изложение и
почти триъгълна форма. Веднага от входа се попада в обширна зала с размери; дължина 8. 90
м, ширина 7.40 м и височина 3.30 м. Пода и е
покрит с глина, на места има локвички от капчуци. Забелязват се влаголюбиви растения, също
така има и дребни и едри камъни нападали от
свода на пещерата. В дясната част има късо и
тясно разклонение. В ляво има дълбок подмол
в стената, а над него във височина къса и тясна
галерия. В Северния край на залата има комин
висок 8 метра. Също така в северния и край е образуван малък лабиринт от тесни ходове, някои
от които задънват в непреодолими стеснения и
наслаги. По стените и свода се забелязват дребни
повлеци. Пещерата е суха и топла. Поради големия си вход обаче със сигурност се влияе силно
от външната температура на въздуха. Общата и
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дължина е 28.80 м при денивелация от +5 м.
История на проучването:
Пещерата е отдавна известна на местното население и на пещерняците, Първата и карта е направена от Иван Халков и Мартин Трантеев през
1979 г. Поради объркване в документацията тя
е прекартирана на 17.06.2012 г. от Константин
Стоичков ПК „Хеликтит“ и Маргарита Мирчева
САК „Хадес“ Шумен.
Кошера. с. Карлуково. м. Павелското.
Каменополско - Карлуковски пещерен
район 206. № 4331
Районен № 206 342. Дължина (11.80 м),
денивелация (-25 м).
Местонахождение и достъп:
Входа на пропастната пещера Кошера се разкрива в плитко пропадане в северната част на
местността Павелското. Тя отстои на около 1.3
км източно от разклона за на шосето водещо към
Националния пещерен дом и на около 2 км североизточно от с. Карлуково. Според районирането
на карста (по В. Попов) попада в Каменополско
- Карлуковски пещерен район № 206. Карлуковски пещерен подрайон. Западен Предбалкан.
Най-удобен изходен пункт е разклона водещ за
Националния пещерен дом на шосето свързващо
Карлуково с Луковит. Хваща се характерен черен
път който се отделя в източна посока и отвежда
до местността Павелското. Върви се около 400
метра и се хваща ляво отклонение на пътя водещо в северна посока. Подминава се каменист
въртоп с № 1174 - пещерата Мерилото. Веднага
след това се свива л източна посока и се върви
по черен път. Подминава се и въртопа с входа на
пропастната пещера Черни връх № 4333. Пътя
пресича редки горички и леко изкачва възвишението. Върви се още около 400 метра като се
подминават последователно входовете на пропастните пещери Бучалото № 3182 и Дълбоката № 1610. Веднага след Дълбоката пътя прави
дъга на север, като се изкачва плавно. След изкачването в ляво от пътя се разкрива каменистия
въртоп на Йовичина цепка № 4332. От него се
тръгва без път сред рядка гора в северозападна
посока и на около 30 - 40 м в същата посока се
разкрива каменисто пропадане в което е и входа

на пропастната пещера.
Описание:
Входът се разкрива в каменисто пропадане. Неговите размери са 1.30х1.60 м. От него в дълбочина се отделя постепенно разширяващ се отвес
с дълбочина 21 м. Дъното е наклонено и от него
се попада на тесен меандър. В северозападна
посока галерията е възходяща, пода е покрит с
глина и камъни и завършва в комин висок 9 м. В
посока юг - югоизток продължението на меандъра е с размери; ширина средно 0.60 м и максимална височина 9 м. Веднага под отвеса има праг
дълбок 4 м. Меандъра завършва в непреодолимо
стеснение. Пещерата е влажна и прохладна. Нейната дължина е 11.80 м при денивелация от -25
м.
Необходим инвентар:
За екипирането на отвеса и прага са нужни: 35 м
въже, 4 стоманени или лентови примки, 5 карабинера с муфа, 1 планка.
Техническо описание:
Закрепванията се организират на скални халки
около входа. До дъното спускането е в близост
до стената. На дъното има стар спит за екипиране на прага, което може да стане с остатъка от
въжето използвано за входния отвес.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна. Но при проверка
в ГКПБ не е открита подробна документация и
карта. Тя е картирана на 16.04.2012 г. от Х. Христов, З. Илиев и А. Андонова и К. Стоичков - ПК
„Хелектит“ София, по време на традиционния
есенен сбор „Иван Вазов“, организиран от ПК
„Хелектит“ София.
Опушената ниша. г. Лакатник. м. левия географски бряг на р. Петренска.
Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5473.
Районен № 203 759. Дължина (102.45 м), денивелация (+4.90 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на около 2 км северозападно от гара Лакатник. Нейните входове се разкриват в основата на не висок скален венец, на левия
географски бряг на р. Петренска, Западна стара
планина. Според районирането на карста (по В.

107

108

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. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре
срещу течението на р. Петренска. След около 30
метра има мост над реката. Пресича се по него
и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви
в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората
се достига до Голям отвор в основата на скален
венец. Този отвор се вижда добре още от моста
при водослива на реките. Това е и главния вход
на пещерата.
Описание:
Главният вход на пещерата се разкрива в основата на не висок скален венец. Той има почти пещерообразна форма и размери: ширина 3.70 м на
височина 3.70 м. Има югозападно изложение. До
него се достига по стъпала. Попада се в широко предверие. В североизточна посока се отделя
възходяща и постепенно стесняваща се галерия.
На осмия метър по основната ос в лявата част на
галерията има иманярски трап, а в дясно прагче
от +0.60 м. От това място в дясно - източна посока се разкриват няколко разклонения. По основната ос - север - североизток пещерата продължава още 16 м, като постепенно се стеснява и
задънва в наслаги. Малко преди да се стесни профила и в дясно - югоизток се разкрива също така
постепенно стесняващо се възходящо разклонение с каменист под дълго около 10 м. В широкото пространство преди него могат да се видят и
едни от редките образувания в тази пещера - два
доста стари сталактона и дребни сталагмити и
сталактити. Голяма част от дължината си пещерата набира от плетеница от галерии развиващи
се в посока изток - югоизток - югозапад. Тези галерии са предимно тесни и отвеждат до другите
входове на пещерата. Веднага след разклона има
галерия, която връща по пукнатина към изхода.
Тя е тясна и в края си непреодолима и излиза
на повърхността под формата на непреодолима
цепка. Малко преди крайното стеснение в тавана

се разкрива тесен комин висок 2 - 3 м. В източна
посока продължава криволичеща тясна галерия,
която преди края се разклонява. Тя отвежда чрез
серия от тесняци на друг широк и висок вход.
Височина 6 м и ширина 8 м. Предверието му е
светло и блокажно. От него чрез къса и тясна галерия се излиза на още един вход, разположен в
между двата гореописани. Пещерата има и къс
горен етаж в който се влиза от четвърти вход разположен на около 4 м над основата на венеца, до
който се достига сравнително лесно. От него се
попада в галерия под формата на фурна, дълга
над 7 м и завършваща с непреодолимо стеснение. Преди края и в пода и има две тесни дупки,
които комуникират с долния етаж на пещерата.
В пещерата не са правени биоспелеологични и
климатични изследвания. Нейната обща дължина е 102.45 м при денивелация от +4.90 м.
История на проучването:
Изключително странно е, че на тази известна и
леснодостъпна пещера до сега в ГКПБ не е попадала карта и документация. Опит за документиране е направено по време на експедицията на
ПК „Под ръба“ Церово през пролетта на 2008 г
с главни картировачи М. Колева и В. Дробенов
– ПК „Хеликтит“ София. Поради липса на време картата обаче не е довършена. Новата и карта
е направена по време на практика по картиране
на курс за пещерняци 2011 - 2012 на ПК „Хеликтит“ София. Тя е изготвена на 04.03.2012 г от
екип в състав К. Стоичков, Н. Баров, С. Чернев,
С. Парушев, З. Илиев и М. Мирчева САК „Хадес“ - Шумен.
Токмак Хасан маара. с. Хан Крум.
м. Калугер боаз.
Шуменски пещерен район№ 107.
№ 5874. Районен № 107 051 дължина (13.50 м),
денивелация (-1 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата е разположена северозападно от с.
Хан Крум в т.н. Калугер боаз (Манастирски дол).
Калугер боаз представлява долина фуниевидно
отворена на юг, а на север се стеснява. От изток
е оградена от скалистия език на Развой или Сърт
маара. А от запад от източните склонове на Кортулука платовиден дял, спускащ се на юг от цен-
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тралната част на Шуменското плато. Тя попада в
южната периферия - част на Шуменското плато.
Според районирането на карста (по В. Попов)
попада в Шуменски пещерен район № 107.
Входовете на пещерата са разположени в невисок
скален венец намиращ се северозападно и високо над селото. За да се достигне до нея се тръгва в северна посока по черен път, който достига
Калугерската чешма в началото на Калугерския
дол. От там се върви по широк черен път, който
постепенно се изкачва към платото. Пътя следва
долината. Постепенно се навлиза в гора. За около
0.30 ч. Се достига до заравненост с разклон. От
разклона се хваща маркирана пътека в западна
посока и по нея се достига до платото Кортулука. Веднъж достигайки платото се тръгва на юг
- югоизток, като се следи ръбът на самото плато.
Няма пътека и се върви в редка гора. Трябва да се
достигне до началото на Калугер боаз, там където скалните венци правят завой на запад. Слиза
се под венците и се тръгва в основата им в западна посока. Не след дълго се достига до много
характерно място, където се появява тераса на
самите скали на около 3 метра над основата им.
Може да се забележи и почти заличено от времето каменно стълбище. Входът на пещерата е
разположен на самата тераса. Ориентир може да
е и малка скална килия разположена на 20 метра
след входа на пещерата. Това може да е ориентир
ако бъде подминат входа. До пещерата може да
се достигне и ако се предприеме изкачване без
пътека от района на Калугер чешма, но склона е
стръмен и доста обрасъл с дървета и храсти.
Описание:
Пещерата има два входа. Единия е обширен и
през него се влиза в нея, другия е недостъпен от
вън и отстои на около 5 м от основата на скалния
венец. Главния вход е разположен на скална тераса и не се вижда от пътеката под венците. До
него се достига по изсечено каменно стълбище.
Входът има размери: широчина 5.40 м и височина
3.70 м. Той е с неправилна форма и югозападно
изложение. Попада се в широко и светло предверие. Подът е покрит с едри и дребни камъни
нападали от свода на пещерата. В лявата част на
предверието се разкрива тясно и ниско разклонение което след завой комуникира с входната част.
Следва кратко понижение на свода и ново уши-

рение. Средната ширина на галерията е 5 м при
височина достигаща до 3 м. Постепенно галерията стеснява и прави завой на югоизток. Достига
се до втория вход от който се открива гледка към
селото. Той е с югоизточно изложение, неправилна форма и размери: ширина 1.40 м и височина
2 м. Пещерата е суха, липсват вторични образувания. В цялата пещера се наблюдават следи от
интензивно мразово изветряне. Над самият вход
личи и голяма разломна пукнатина. Не си личи
да е доиздълбавана. Нейната дължина е 13.50 м
при денивелация от -1 м.
История на проучването:
Сведения за пещерата са получени от местни
хора. Тя е показана от Ахмед Осман от с. Троица.
Той разказва, че има сведения, че пещерата е била
в миналото е била използвана за скривалище на
местни обирджии, които след като направили редица грабежи се укривали доста дълго в нея преди да бъдат заловени. Картата и е съставена от К.
Стоичков - ПК „Хеликтит“ София и М. Мирчева
САК „Хадес“ Шумен на 12.10.2012 г. по време
на проведената в района и организирана от САК
„Хадес“ Шумен експедиция „Хан Крум - скални
църкви, манастири и килии“ 2012.
Хан Крумовски скален манастир
(Калугерската пещера, Стълбената пещера,
Мердевенли маара, Запетайката).
с. Хан Крум. м. Калугер боаз (Калугерска
скала, Калугер - канара - дюзю).
Шуменски пещерен район№ 107.
№ 5879. Районен № 107 052.
дължина (24.60 м), денивелация (+4. 30 м).
Местонахождение и достъп:
Скалният манастир е разположен северно от с.
Хан Крум в т.н. Калугер боаз (Манастирски дол).
Калугер боаз представлява долина фуниевидно
отворена на юг, а на север се стеснява. От изток е оградена от скалистия език на Развой или
Сърт маара. а от запад от източните склонове на
Кортулука платовиден дял, спускащ се на юг от
централната част на Шуменското плато. В горната част на стръмния склон, ограждащ боаза
от изток,се намира обширен скален венец. Той
е известен под името Калугерска скала (Калугер
- канара - дюзю). В нейната почти отвесна стена
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се намира Калугерската пещера (Стълбената пещера или Мердевенли маара). Повечето местни
хора я знаят под името „Запетайката“, тъй като
входът отдалеч погледнат наподобява знака запетайка. Тя попада в южната периферия - част
на Шуменското плато. Според районирането на
карста (по В. Попов) попада в Шуменски пещерен район № 107.
Входовете на скалния манастир се виждат ясно
от самото село. За да се достигне до него се тръгва в северна посока по черен път, който достига
Калугерската чешма в началото на Калугерския
дол. От там се върви по широк черен път, който
постепенно се изкачва към платото. Пътя следва
долината. Постепенно се навлиза в гора. За около 0.30 ч. Се достига до заравненост с разклон.
Няколко табели обозначават пътя. Хваща се пътека която пресича гората в югоизточна посока.
Излиза се на голо и скалисто място. Пътеката
се стеснява и постепенно слиза до основата на
скалния венец в който е разположена пещерата скален манастир. Вървейки в основата се достига до изсечени в скалата стъпала. По изсечена в
скалата каменна стълба се достига до входа. Има
и поставен парапет от метално въже за придържане и по-голяма сигурност.
Описание:
Каменната стълба започва на около метър от
основата на скалата. Тринадесет стъпала отвеждат до малка скална площадка, от която се
завива наляво. В дясната част на площадката е
разположена плитка ниша. Втората половина от
стълбата има още около петнадесет стъпала, на
места заличени от времето. От лявата страна на
стъпалата има издялана ограничителна каменна
стена, висока до 1,60 м. От шестото стъпало е
имало вратичка, за която съдим по жлебовете в
скалата. Входът на пещерата е с южно изложение и размери; височина 4.60 м и ширина 2.60 м.
От него се попада в обширна пещера. Забелязва
се, че допълнително е разширена и дооформена
с груб остър инструмент, който е оставил ясно
видими следи по стените. В нея са обособени
три отделения. Източното представлява църква, дълга почти 7.60 м и широка между 4 и 6 м.
До нея се достига след изкачването на всечени в
скалата стъпала. Входът към църквата е широк
около 2 м и висок 2.16 м. Ясно си личат жлебо-
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ве от двете страни използвани за закрепването
на врата. В най западната част има прозорче
гледащо към предверието. Подът е гладък, но
се виждат на места издълбавания. Сводът е изсечен на височина 3.10 м. В най-източната част
има добре очертана и изгладена апсида с цилиндричен свод, дълбока около 1,50 м. Вляво от нея
има издълбана ниша. От вътрешната страна на
апсидата са издълбани две симетрични ниши. За
съществуването на иконостас се съди от жлебовете по пода, по стените и по тавана. Църквата се
осветява от два, естествени, допълнително оширени отвора - прозорци в южната стена. Местните жители са поставили икони и нишите са
покрити с кърпи. В дясно веднага до вратата има
всечена тясна скамейка за сядане. Средното отделение (предверие) е с размери дължина 6.30 м
и ширина 3,60 м. То започва от входа на пещерата. На север предверието завършва с издълбана
в скалата четириъгълна ниша, дълбока около 3
м. Тя е с правоъгълна форма. Забелязват се множество жлебове и вдълбавания както в нея, така
и в предверието на пещерата. Третото (западно)
отделение е с квадратна форма,с размери ширина 3.40 м и дължина 3.20 м. Височината на свода
е 2.18 м. На южната стена има два различно големи отвора с неправилна форма, които го осветяват. Около тях личат жлебове в скалата, което
показва, че някога са били затваряни с дървени
капаци. На западната стена в скалата е изсечена
четириъгълна ниша с дълбочина 1,50 м. и ширина 1,70 м. На места по стените се забелязват
издълбавания и жлебове. Личат си и множество
съвременни надписи и опушвания. Общата дължина на скалната обител е 24.60 м при положителна денивелация от +4.30 м.
История на проучването:
Сведения за Калугерската пещера дава чешкия
изследовател Карел Шкорпил (1895 - 1944).
Той е първият проучвател на скалните манастири
и църкви в България, включително и на тези по
Шуменсконто плато. Той прави и първата скица
на пещерата. Преодолявайки изключителните
трудности на терена, той обхожда голям брой
от тях и описва местоположението, размерите и
характерните им особености. Хан Крумовския
скален манастир, както и останалите скални манастири, църкви и монашески килии, разпръс-

нати по склоновете на Шуменското плато, с е
свързват с развитието на исихазма, религиозно
учение, което проповядва „чисто христянство“,
необходимост от единение между човека и бога
в отшелничество и мълчание. Самият цар Иван
Александър (1331 - 1371 г.) през 1360 год. е принуден официално да признае исихазма. Пещерата е известна на местното население от незапомнени времена. Тя е известна и на пещерняците от
региона и някои софийски клубове, но в ГКПБ
до сега не е постъпвала картна документация.
Съвременната и карта е съставена от К. Стоичков - ПК „Хеликтит“ София и Д. Накев САК „Хадес“ Шумен на 14. 10. 2012г. по време на проведената в района и организирана от САК „Хадес“
Шумен експедиция „Хан Крум - скални църкви,
манастири и килии“ 2012.
За описанието са използвани материали от книжката Скални манастири по Шуменското плато
- издание на Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ 2001 г.
Костадинов скален манастир. с. Осмар.
м. Осмарски боаз. (Манастирска долина).
Шуменски пещерен район № 107.
№ 5880. Районен № 107 053 дължина (30.40 м),
денивелация (+1 м).
Местонахождение и достъп:
Скалният манастир е разположен в Осмарския
боаз на 2.5 км северно от с. Осмар в скалите на
Костадинов дол. Османският боаз представлява тясна, дълга повече от 2 км долина през която протича Осмарска река. От изток долината
е оградена от стръмните и на места скалисти
склонове на Четика баир, а от запад - от полегатите и гористи склонове на Кочовския дял на
Шуменското плато. На север Осмарският боаз се
разширява ветрилообразно. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Шуменски
пещерен район № 107.
От с. Осмар се тръгва по коларски път в северна
посока Пътят следва извивките на Осмарската
река. След около 2 км пътят постъпено завива
надясно и навлиза в гориста местност. Оттук. на
около 500 м напред, пред погледа се разкриват
трите основни масива, където са разположени

пещерните скални църкви. Пътят отвежда до
малка полянка, където има каптаж и чешма, а над
тях смесена широколистна и иголистна гора. Поема се по тясна лъкатушеща пътека и сред сравнително стръмно изкачване се стига до канара с
елипсовиден, наподобяващ очертанията на око,
отвор в горната и част. Тя е известна с имената
Окото или Халката. В нейната по-ниска част се
разкрива и Костадиновия скален манастир. До
него може да се достигне и по маркирани пътеки идващи от Шуменското плато и свързани със
съседните населени места, както и от хижа Букаците.
Описание:
Входът на манастира е разположен на 10 - 12 м.
от основата на скалата. До него води изградена
желязна стълба, монтирана към скалата. Входът
на скалната обител е с правоъгълна форма, със
южно изложение, Неговите размери са; ширина
1.10 м и височина 1.50 м. От него се попада в
скалната църква, която е с размери; 4.50х 4 м.
Височината на свода е 2.83 м. В средата на източната част е изсечена апсида с диаметър 2 м и
дълбочина 1.70 м. Пред нея има стъпало високо
0.50 м. В горната част на апсидата има изсечени
две ниши. От двете и страни също има две по-големи всечени в скалата ниши. В южната страна
на църквата е изсечена и скамейка за сядане с височина до 0.50 м и широка около 0.26 м. В крайната и част на височина около 0.80 м над нивото
и е разположен вход водещ до малко отделение
наподобяващо килия. То е дълго 1.50 м и широко
2.60 м. Височината на свода е 1.50 м. По стените
личат вдълбани жлебове. Личи си, че отделението е затваряно с дървена врата. Южната му част
достига до прозорец с размери 1.50 м ширина и
височина 0.83 м.
В северната част на църквата има квадратен отвор, който отвежда в просторно отделение. При
самия отвор са закрепени 3 метални - самоделни камбани. Помещението е с неправилна форма. В най-северната му част може да се види
издълбан трап, който вероятно е бил използван
за гроб. Напречно през помещението минава
скална пукнатина. Тази част, която минава през
пода на помещението е допълнително разширена и използвана за гробното корито. В западната част на помещението е оформена също така
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скална скамейка висока 0.50 м и широка 0.60 м.
В южната част има всечен в пода улей отвеждащ
до отвор в скалата - прозорец с неясно предназначение. Свода в тази част на скалния манастир
достига височина до 3.20 м. В южната стена са
изсечени три ниши в които са оформени прозорци с различна форма и размери от които влиза
слънчева светлина. В източната част има изсечен
отвор, който комуникира със скалната църква.
Пред него има полукръгло стъпало. В близост
има още едно вдълбаване, което е служило или
за гробно корито или за склад за припаси. Неговите размери са; дължина 1. 60 м, ширина 0.80 м
и дълбочина 0.68 м. В скалната църква има запазени незначителни фрагменти от стенописи. На
много места в стените си личат вдълбавания и
жлебове. Общата дължина на скалната обител е
30.40 м при денивелация от +1 м.
История на проучването:
Предполага се, че скалния манастир носи името на Константин „цар и самодържец на всички
българи“, управлявал по време на Второто българско царство, когато Велики Преслав е бил важен духовен център. Сведения за Костадиновия
скален манастир дава чешкия изследовател Карел Шкорпил (1895 - 1944). Той е първият проучвател на скалните манастири и църкви в България, включително и на тези по Шуменсконто
плато. Той прави и първата скица на пещерата.
Костадиновия скален манастир, както и останалите скални манастири, църкви и монашески килии, разпръснати по склоновете на Шуменското
плато, с е свързват с развитието на исихазма, религиозно учение, което проповядва „чисто христянство“, необходимост от единение между човека и бога в отшелничество и мълчание. Самият
цар Иван Александър (1331 - 1371 г.) през 1360
год. е принуден официално да признае исихазма.
Пещерата е известна на местното население от
незапомнени времена. Тя е известна и на пещерняците от региона и някои софийски клубове,
но в ГКПБ до сега не е постъпвала картна документация. Съвременната и карта е съставена
от З. Илиев завеждащ ГКПБ, К. Стоичков - ПК
„Хеликтит“ София и Т. Тотев ПК „Змеюви дупки“ Трявна на 13.10.2012 г. по време на проведената в района и организирана от САК „Хадес“
Шумен експедиция „Хан Крум - скални църкви,
манастири и килии“ 2012.

Бълхарника. с. Миланово. мах. Ръжища.
м. Конските дупки. (Подмолите).
Врачански пещерен район № 203.
Лакатнишки пещерен подрайон. № 5930.
Районен №: 203 821.
Дължина (13.53 м), денивелация (+1.60 м)
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива във най-високата част на така наречените Лакатнишки/Милановски/Осиковски скали. Тя отстои на около 2
км северно от Гара Лакатник, на около 1.4 северно км от ресторанта Пещерата и на около 500 м
южно от махала Ръжища. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район №
203. Лакатнишки пещерен подрайон.
Изходен пункт може да са и двете независими
пътеки от Лакатник водещи към Алпийска поляна. След Алпийска поляна се хваща пътеката за
Паметника. От село Миланово и махала Ръжища до паметника води асфалтиран път. Входа на
пещерата се забелязва добре от паметника. Той
отстои на около 180 м североизточно от паметника. За достигането му се хваща пътечка която
за кратко навлиза в борова гора и следи ръба на
скалните венци. Слиза се по пътека в характерно
деренце и в отсрещната му страна съвсем отчетливо се забелязва входа на пещерата.
Описание:
Входът на пещерата е с размери; ширина 7.70 м
и височина 2.40 м, той има западно изложение и
форма на полуелипса. Попада се в широко предверие от което пещерата се разделя на два къси
клона. Северния - левия е с дължина 8.30 м. Развива се в източна посока. Малко след третия метър има стеснение с размери 0.86х1.75 м. Следва
уширение и пещерата задънва в наслаги. Пода е
покрит със суха глина. Тази част на пещерата се
използва за леговище на Лисици (Vulpes vulpes)
и има наличие на бълхи от там произлиза и името на пещерата. Дясното разклонение е 3.40 м.
Разклонението завършва с прагче високо 1.60
м след което галерията задънва н основна скала и повлеци. Между двата клона на пещерата
има тясна свързваща галерия дълга около 1.50 м.
В предверието ясно си личи остатъците от старо огнище. Вероятно пещерата е използвана от
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местните овчари за пладнуване на животните. В
пещерата са забелязани и единични екземпляри
прилепи. Нейната дължина е само 13.53 м при
денивелация от +1.60 м.
История на проучването:
Пещерата е отдавна известна на местното население и на пещерняците, но в ГКПБ до сега не
е постъпвала документация. Тя е картирана на
17.06.2012 г. от Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ и Здравко Илиев завеждащ ГКПБ.
Капките. с. Миланово. мах. Ръжища.
м. Конските дупки. (Подмолите).
Врачански пещерен район № 203.
Лакатнишки пещерен подрайон. № 5931.
Районен №: 203 822.
Дължина (10 м), денивелация (+3 м)
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива във най-високата част на така наречените Лакатнишки/Милановски/Осиковски скали. Тя отстои на около 2
км северно от Гара Лакатник, на около 1.4 северно км от ресторанта Пещерата и на около 500 м
южно от махала Ръжища. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район №
203. Лакатнишки пещерен подрайон.
Изходен пункт може да са и двете независими
пътеки от Лакатник водещи към Алпийска поляна. След Алпийска поляна се хваща пътеката за
Паметника. От село Миланово и махала Ръжища до паметника води асфалтиран път. Входа на
пещерата не се забелязва от паметника защото е
под ръба на скалните венци. Той отстои на около
100 м североизточно от паметника. За достигането му се хваща пътечка която за кратко навлиза
в борова гора и следи ръба на скалните венци.
Слиза се по пътека в характерно деренце. От дерето се тръгва в обратна посока към паметника,
но в основата на скалните венци. Подминава се
характерна ниша и след нея се попада на входа
на пещерата.
Описание:
Входът на пещерата е с размери; ширина 3.70 м и
височина 1.50 м, той има югоизточно изложение
и неправилна форма. От втория метър пещерата
представлява малка зала с размери; дължина 5 м,
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ширина 5 м и височина 2.40 м. Пода е покрит
с глина и дребни камъни. Забелязват се и влаголюбиви растения в привходните части и във
вътрешността. По пода се забелязват и малки
локвички. По стените има мъхове, а във вътрешността дребни сталактити, дендрити и повлеци.
Пещерата е влажна. В северозападния и край на
височина около 2.60 м се отделя късо възходящо
разклонение, което преминава в непреодолимо
стеснение. Неговата дължина е 3.37 м. Пещерата
е с незначителни размери; дължината и е 10 м
при денивелация от +3 м.
История на проучването:
Пещерата е отдавна известна на местното население и на пещерняците, но в ГКПБ до сега не
е постъпвала документация. Тя е картирана на
17.06.2012 г. от Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ и М. Мирчева САК „Хадес“ Шумен.
Сипея. с. Миланово. мах. Ръжища.
м. Конските дупки. (Подмолите).
Врачански пещерен район № 203.
Лакатнишки пещерен подрайон. № 5932.
Районен №: 203 823.
Дължина (14 м), денивелация (+3.42 м)
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива във високата
част на така наречените Лакатнишки/Милановски/Осиковски скали. Входа и се вижда ясно от
гара Лакатник (най-ляво разположения от групата входове в дясно и малко по-високо разположени от Ръжишката пещера). Тя отстои на около 2 км северно от Гара Лакатник, на около 1.4
северно км от ресторанта Пещерата и на около
500 м южно от махала Ръжища. Според класификацията на пещерните райони в България (по В.
Попов) тя попада във Врачански пещерен район
№ 203. Лакатнишки пещерен подрайон.
Изходен пункт може да са и двете независими
пътеки от Лакатник водещи към Алпийска поляна. След Алпийска поляна се хваща пътеката за
Паметника. От село Миланово и махала Ръжища до паметника води асфалтиран път. Входа на
пещерата се забелязва добре от паметника. Той
отстои на около 180 м североизточно от паметника. За достигането му се хваща пътечка която
за кратко навлиза в борова гора и следи ръба на
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скалните венци. Слиза се по пътека в характерно
деренце, продължава се по дерето и се траверсират внимателно скалите в ляво от дерето. Слиза
се около 30 м малко над основата на скалата се
разкрива входа на пещерата. Той може да бъде
забелязан и от паметника.
Описание:
Входът на пещерата е с размери; ширина 5 м
и височина 4.50 м, той има южно изложение
и форма на полуелипса. Веднага от входа има
скално стъпало високо метър. Преминаването
е в ляво, защото точно в улея има растящи големи шипкови храсти. Изкачва се глинест сипей и се попада в светло предверие. В ляво се
разкриват няколко къси и тесни разклонения,
които са леговище на Лисици (Vulpes vulpes)
и има наличие на бълхи. По централната си ос
пещерата е дълга 8.40 м. В дясно също има две
тесни и непреодолими разклонения. Пещерата
завършва с непреодолими стеснения и в двете страни. Пода е покрит с дебел пласт суха
глина. По стените и свода липсват вторични
пещерни образувания. Като цяло пещерата е
топла и суха. Нейната дължина е 14 м при денивелация от +3.42 м.
История на проучването:
Пещерата е отдавна известна на местното население и на пещерняците, но в ГКПБ до сега
не е постъпвала документация. Тя е картирана
на 17.06.2012 г. от Константин Стоичков ПК
„Хеликтит“ и Маргарита Мирчева САК „Хадес“ Шумен.
Тройката. с. Миланово. мах. Ръжища.
м. Конските дупки. (Подмолите).
Врачански пещерен район № 203.
Лакатнишки пещерен подрайон. № 5920.
Районен №: 203 833.
Дължина (15.84 м), денивелация (+2.80 м)
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива във високата
част на така наречените Лакатнишки/Милановски/Осиковски скали. Входа и разположен
в една от скалните кули в близост до пътеката
свързваща Ръжишката с Паметника.
Според класификацията на пещерните райони
в България (по В. Попов) тя попада във Вра-
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чански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон.
Изходен пункт може да са и двете независими
пътеки от Лакатник водещи към Алпийска поляна. След Алпийска поляна се хваща пътеката за
Паметника. От село Миланово и махала Ръжища
до паметника води асфалтиран път. Ако се идва
по пътеката от Лакатник и Ръжишката пещера
пещерата трябва да се търси след последния остър завой на пътеката преди паметника веднага
след каменни стъпала поставени за удобство на
пътеката. В дясно от нея се издигат скални кули
и пещерата се разкрива на около 20 м в основата
на най-близката до пътеката кула.
Описание:
Пещерата има два входа. Главният и вход е с
размери; ширина 2 м и височина 3.20 м, той има
източно изложение и неправилна форма. В предверието ниско в дясно има тясно разклонение,
което прави връзка с другия вход на пещерата
разположен в ляво от главния. Дължината на
това разклонение е 8 м, като размерите на втория вход са; ширина 0.80 м и височина 0.50 м.
От предверието се качва прагче високо 1 метър
и се попада на диаклазна галерия широка 0.40 м
и висока 2.30 м. Тясната част е дълга около 2 м.
Попада се на малка заличка. Пещерата до този
момент се развива в Северозападна посока. От
заличката галерията свива в северна посока. Изкачва се още едно прагче около метър и галерията постепенно започва да се стеснява. Пещерата
задънва в непреодолимо стеснение. Пода е покрит със суха глина и дребни камъни. На места
се забелязват дребни повлеци и сталактити, както и дендрити. Пещерата е суха и топла. Забелязани са единични екземпляри прилепи. Нейната
дължина е 15.84 м при денивелация от +2.80 м.
История на проучването:
Пещерата е отдавна известна на местното население и на пещерняците, но в ГКПБ до сега не
е постъпвала документация. Тя е картирана на
01.07.2012 г. от Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ и Здравко Илиев завеждащ ГКПБ.
Пограничната. с. Банкя. м. Десния географски бряг на р. Ябланица.
Сливнишки пещерен район 301.
№ 5933. Районен №: 301 042.
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Дължина 18.70 м, денивелация +6.20 м.
Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в основата на
нисък скален венeц на левия географски бряг на
река Ябланица на около 50 метра преди гранита
Република Сърбия. Според класификацията на
пещерните райони в България (по В. Попов) тя
попада в Сливнишки пещерен район № 301.
За достигане до пещерата се тръгва от центъра
на селото в западна посока. Подминава се големия басейн и се продължава по уличка със стари къщи. Улицата свършва с къща разположена
почти на самата граница. Свива се пред къщата
и се достига до реката. Тръгва се по десния географски бряг на реката срещу течението и. В
ляво се забелязват ниски скални венци. Входа на
пещерата трябва да се търси в основата им. Около входа скалата е покрита с бръшлян.
Описание:
Входа на пещерата е с размери; ширина 6 м и
височина 2.75 м. Той има западно изложение и
неправилна пещерообразна форма. Веднага след
предверието следва стеснение. Ясно си личи, че
някога пещерата е била заключвана със врата,
има останала в лявата страна бетонна стеничка.
На около 2 м от входа има стеснение с размери;
1.17х1.15 м. Веднага след стеснението се попада
на уширение. Галерията прави завой в южна посока. Средните размери на галерията са; ширина
2 м и височина 3.20 м. В ляво в привходните части има късо разклонение - подмол. На завоя във
височина се разкрива комин висок 6.20 м. Има и
две също така къси разклонения. В крайната си
част пещерата се разделя на две. На нивото на
пода има тясно разклонение - подмол, което вероятно отвежда на повърхността. По основната
си ос пещерата продължава възходящо и задънва
в непреодолимо стеснение. Пода на пещерата е
покрит с пясък. Пещерата е суха и топла. Вероятно в миналото е била изключително красива,
но всичките и образувания са изпочупени, а по
стените има стотици надписи. Пещерата е силно
замърсена от отпадъци привнесени от вън. Вероятно е била използвана и от граничарите, личи,
че е била електрифицирана. Самата пещера е и
нагледен пример за вандализъм и замърсяване.
Нейната обща дължина е 18.17 м при денивела-
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ция от +6.20 м. В нея не са провеждани климатични и биоспелеологочни изследвания.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местното население. Основната причина да не е известна на
пещерняците и да не е картирана е, че се намира в гранична зона. Пещерата е локализирана и
проучена от И. Чичев от ПК „Вертикал“ Перник.
Основното и проучване и картиране е извършено
на 01.07.2012 г. от К. Стоичков – ПК „Хеликтит„
София и Ф. Стоянов ПК „Пещерняк“ София.
Име: Бункер - Бл - 1.
Населено място: с. Беледие хан.
Местност: Крива река.
Планинска единица и масив: Западна Стара
планина.
Област и район: Старопланински район, Безденски район № 205.
Вид скала, възраст: Юрски варовици.
Цел на прокопаването: Воненно фортификационно съоръжение.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Съоръжението е изградено
във варовиков масив, убежище на прилепи от вида: Голям Подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum).
Обща дължина и денивелация:
11 м, -2.60 м.
Местонахождение и достъп:
Бункерът е разположен северно от с. Беледие
хан. Труден за откриване!
Описание:
Входът не се вижда от никаде защото е разположен на сравнително равно място. Около входа
има храсти. Започва с вертикална част около 2
м. Бункера ина Т образна форма. От предверието
се попада в сравнително широко пространство.
По пода има множество боклуци и остатъци от
стара печка. Има също така стари паянтови пейки и маса. По пода има малки купчинки гуано.
Бункера е обежище на единични екземпляри
прилепи от вида Голям Подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum).
История на проучването:
Бункера е показан от местен жител, по време на
теренен обход в района през 2007 г. Картиран е
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от К. Стоичков, Ж. Петров и В. Иванов през месец септември 2012 г.
Иманярската. г. Лакатник. м. Рагьово лице.
Врачански пещерен район № 203.
Лакатнишки пещерен подрайон.
№ 5938. Районен № 203 833.
Дължина 25.60 м,
денивелация 5.20 м (-3.20 м; +2 м).
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата са разположени на около
1.5 км северозападно от г. Лакатник. Той се разкрива в местността Рагьово лице която е част от
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 г. Лакатник. По въжения мост
зад гарата се пресича Искъра и шосето. Тръгва се посока Своге и разклона за Губислав. Не
след дълго в дясно на склона започва стръмна и
тясна пътечка, която отвежда в посока Алпийска
поляна. По нея се набира денивелация, като значително се разширява. След като се набере денивелация тя става по-полегата. Навлиза в гора
и не след дълго в ляво от пътеката се появяват
не високи скални венци. Достига се до изоставена варница в ляво от пътеката. След около 50
метра пътеката свива в западна посока. Следва
ново разклонение в дясно и извива посока Алпийска поляна. В ляво от нея има стръмен склон,
а не след дълго отново се появяват скални венци.
Преди да се появят скалните венци се поема по
стръмния и обрасъл с рядка гора склон. Изкачването е неприятно по сипеи от дребна фракция.
Върви се в близост до скалните стъпала в дясно. Излиза се на открито място. Ориентир за пещерата е единственото по голямо дърво в местността над скалните стъпала и венеца. Входа се
разкрива в основата на ниско скално стъпало и е
труден за откриване.
Описание:
Входът на пещерата неправилна форма и размери
0.80х0.70 м. Той е с южно изложение. От него се
попада в ниско предверие. Пода е покрит с пръст
и дребни камъни. Галерията се развива в северна
посока. На около 3 метра след входа се попада

на низходящ участък и малко прагче. Попада се
на широка до 2.10 м и висока до 3.60 м галерия.
Пода е покрит с глина има и дребни камъни. В
лявата и страна се отделя възходящо разклонение - комин, дълго около 2 м и с височина 5.50
м, което задънва в непреодолими стеснения. По
галерията се преминава под скално мостче, и се
попада на възходящ участък Преодолява се праг
от 1.60 м под който има късо и задънващо в наслаги разклонение. Галерията отново става низходяща и криволичи в посока север - изток. Постепенно се стеснява и задънва в наслаги и основна
скала. В крайните си части пещерата е влажна.
По свода се забелязват еврозионни кобета, както
и дребни сталактити, повлеци и дендрити. Пещерата е топла и сравнително суха. Забелязват
се множество изкопи и издълбавания свидетелство от иманярска дейност, както и боклуци оставени от иманярите. Нейната дължина е 25.60 м
при денивелация от 5.20 м (-3.20 м); (+2 м). В нея
биоспелеологични и климатични изследвания не
са извършвани.
История на проучването:
Пещерата е известна вероятно отдавна. Тя е открита при теренен обход от Н. Каменов от ПК
„Черни връх“ София. Точната й карта е съставена
18.11.2012 г. от З. Илиев завеждащ ГКПБ и М.
Мирчева САК „Хадес“ Шумен.
Рошавата. мах. Драговци. Сливнишки пещерен район 301.
№ 5934. Районен №: 301 043.
Дължина 13.50 м, денивелация +2 м.
Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в основата на невисок скален венeц. Тя отстои на около 1.1 км северно от разклона на главното шосе за махалите
Драговци и Бежанци. Според класификацията на
пещерните райони в България (по В. Попов) тя
попада в Сливнишки пещерен район № 301.
За изходен пункт към пещерата може да се използва шосето, свързващо гр. Брезник с гр. Трън.
На около 1.5 км след село Филиповци по посока
гр. Трън в дясно от шосето се отделя път за махала Драговци. По този път се достига до махалата. Тръгва се по черен път, който се отделя в
северна посока и я свързва със съседната махала
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Бежанци. Почти веднага след като се излезе от
населеното място трябва да се пресече реката. В
ляво (западна посока) се забелязват високи скални венци. Това са така наречените „Мазни скали“. След махалата се излиза на ливади, които
се пресичат. След това има стръмно изкачване.
Достига се до главния път. Той минава над високите скали на левия географски бряг на реката.
Точно там тя оформя живописно каньонче. Върви се около 50.60 метра по равното и преди пътя
да завие трябва да се изкачи малко възвишение в
ляво от пътеката. Следва слизане от около 20 м.
Достига се до нова заравненост. Ако се обърнем
към склона от който сме слезли в ляво се виждат не високи скални венци. Входа на пещерата
трябва да бъде търсен там. Понеже е доста обрасло и няма точни ориентири пещерата е доста
трудна за откриване.
Описание:
Входа има триъгълна форма и размери; ширина
3.50 м и височина 4 м. Той е с южно изложение.
От него в североизточна посока се отделя ниска
и сравнително тясна галерия, която постепенно
се снишава. Следва тесняк с размери 1.11х0.90
м. Пода е покрит с ръбести камъни. След седмия метър се попада в уширение, като се изкачва
малко прагче образувано от нападали големи камъни. Уширението е с размери; дължина 4 м, ширина 2.30 м и височина 2 м. Пещерата завършва
със стеснение в наслаги и камъни. В крайната си
част е влажна, по стените се забелязват дребни
образувания, натеци, повлеци, сталактити и петльов гребен. Също така единични екземпляри
прилепи и пещерни щурци. Пещерата има незначителни размери, нейната дължина е 13.50 м при
денивелация от +2м.
История на проучването:
Пещерата е открита при теренен обход от К. Стоичков - ПК „Хеликтит“ София. Тя е проучена и
картирана от К. Стоичков и М. Христова, членове на ПК „Хеликтит“ София на 12.08.2012 г.
Друмо (Скорпи). г. Лакатник. м. Римският
друм.
Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон.
№ 5937. Районен № 203 832. Дължина 11 м.

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата са разположени на около
1 км западно от г. Лакатник. Той се разкрива в
местността Римския друм или Друмо намираща
се в средната част на масива Градището, който е
част от 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 г. Лакатник. По въжения мост
зад гарата се пресича Искъра и шосето. Тръгва се посока Своге и разклона за Губислав. Не
след дълго в дясно на склона започва стръмна и
тясна пътечка, която отвежда в посока Алпийска
поляна. По нея се набира денивелация, като значително се разширява. След като се набере денивелация тя става по-полегата. Навлиза в гора
и не след дълго в ляво от пътеката се появяват
не високи скални венци. Входа на пещерата се
разкрива в основата на един от тези венци. Той
е лесно забележим и отстои на около 3 метра в
ляво от пътеката.
Описание:
Входът на пещерата има издължена пещерообразна форма и размери 2.05х2.70 м. Той е
със североизточно изложение. Предверието е
широко, свода е опушен, а по пода има едри и
дребни камъни. Постепенно свода се снижава и
на третия метър галерията преминава в тесняк
с размери 0.79х0.92 м. Галерията се развива в
югозападна посока, като почти до края запазва
тесните си размери. Към средата на пещерата в
лявата стена на галерията се забелязва тясно и
непреодолимо разклонение. Пещерата завършва
също така с непреодолимо стеснение. Подът е
покрит с камъни и суха глина. Като цяло пещерата е суха. По стените и свода рядко се забелязват
белезникави повлеци, сталактити и дендрити.
Забелязани са и единични екземпляри прилепи.
Забелязват се също така и Скорпиони от вида
Еuscorpius carpaticus. Размерите на пещерата са
незначителни само 11 м В нея биоспелеологични
и климатични изследвания не са извършвани.
История на проучването:
Пещерата е известна вероятно отдавна на пещерняците от различните клубове. При проверка в главната картотека на БФС бе установена,
че липсва картна документация. Точната й карта
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е съставена 17.11.2012 г. от Ц. Валерианова, И.
Петров и К. Стоичков членове на ПК „Хеликтит“
София.
Монашески - скални килии Момина
скала 1 - 2
Населено място: с. Троица. Община Велики
Преслав.
Местност: Момина скала, (Дикили таш,
Мамил таш).
Планинска единица и масив: Южния
склон на Шуменското плато.
Област и район: Дунавска хълмиста равнина,
Шуменски пещерен район № 107.
Вид скала, възраст: Долнокредни (неоком) мергелни варовици.
Цел на прокопаването: С религиозно значение.
Свързани са с развитието на исихазма, религиозно учение, което проповядва „чисто християнство“, необходимост от единение между човека
и бога в отшелничество и мълчание
Свързващо звено със спелеологията и пещерното
дело: Използвани са естествени пещери и ниши
образувани във варовика.
Дължина и денивелация:
Момина скала 1
3.40 м, +3 м.
Момина скала 2
6.20 м, +1.70 м.
Местонахождение и достъп:
Скалните килии са разположени в северната
част на Троишкия боаз. Местните наричат тази
част на боаза Мамил баир. На стръмния склон
на баира се откроява самотна скала с издълбани
в нея килии. Тази скална кула се нарича Момина
скала или (Дикили таш, Мамил таш). Тя е висока 15 метра и си личат ясно 4 килии. Две от тях
са в основата на скалата съответно в северната
и южната страна и две има на височина, които
са недостъпни. Момина скала е разположена в
южните склонове на Шуменското плато. Според
районирането на карста (по В. Попов) попада в
Шуменски пещерен район № 107.
За достигане до Момина скала най-лесния достъп е като се тръгне от с. Троица. Хваща се черен
път северно от селото. Той минава покрай варни-
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ца и помпена станция и завива на запад. Маркирано отклонение в дясно отвежда стръмно към
подножието на Момина скала. За достигането до
нея се хваща обрасла пътечка която води до самата скала.
Описание:
Скална килия Момина скала 1.
Входът е с четвъртита форма и северозападно
изложение. Неговите размери са; ширина 4.70 м
и височина 2 м. Размерите на килията са; дълбочина 3.40 м, ширина 4 м и височина малко над
2 м. До самата килия се достига по всечени в
скалата стъпала с различна височина. В дъното
и на височина 0.50 м над пода е вдълбана ниша
с размери; дълбочина 0.50 м, ширина 0.70 м и
височина малко 1 м. В дясно, в горния край на
нишата, е имало надпис - монограм на Св. Богородица. От него са останали само няколко букви. Според Керел Шкорпил мястото е ползвано
за параклис, посветен на Светия Дух (от Света
Троица). В стените при самия вход се забелязват
няколко вдълбани в скалата жлеба.
Описание:
Скална килия Момина скала 2.
Входът е с неправилна форма и югоизточно изложение. Неговите размери са; ширина 4.60 м и
височина 2.50 м. Размерите на килията са; дълбочина 2.80 м, ширина 6.90 м и височина малко
над 2 м. До самата килия се достига след сложно
изкачване по почти заличени от времето жлебове
в скалата. Тя отстои на около 3.40 м от основата
на скалата. Вътрешността и е просторна. В северозападната и част има изсечени в скалата скамейка и ниша. Скамейката е широка 0.40 м. Нишата е с дълбочина 0.40 м, ширина 0.90 м и височина 0.90 м. Лявата и част представлява ниша
с множество вдълбавания в стените и жлебове.
Завършва с дълбока естествена пукнатина.
На височина около 8 м над основата на скалата
в южната и стена са всечени още две доста подълбоки килии, като едната от тях е скална църква, но те са недостъпни, без алпийска техника и
не са документирани!
История на проучването:
Сведения за Калугерската пещера дава чешкия
изследовател Карел Шкорпил (1895 - 1944). Той
е първият проучвател на скалните манастири и
църкви в България, включително и на тези по
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Шуменсконто плато. Скалните манастири, църкви и монашески килии, разпръснати по склоновете на Шуменското плато, се свързват с развитието на исихазма, религиозно учение, което проповядва „чисто християнство“, необходимост от
единение между човека и бога в отшелничество
и мълчание. Самият цар Иван Александър (1331
- 1371 г.) през 1360 год. е принуден официално
да признае исихазма. Килиите са известни на
местното население от незапомнени времена.
Те представляват спелестологични обекти. Съвременната им карта е съставена от З. Илиев завеждащ ГКПБ и К. Стоичков - ПК „Хеликтит“
София и Т. Тотев ПК „Змеюви дупки“ Трявна на
13.10.2012 г. по време на проведената в района
и организирана от САК „Хадес“ Шумен експедиция „Хан Крум - скални църкви, манастири и
килии“ 2012.
Йовичина цепка. с. Карлуково. м. Павелското.
Каменополско - Карлуковски пещерен район
206. № 4332
Районен № 206 343. Дължина 10 м, денивелация -5 м.
Местонахождение и достъп:
Входовете на пещерата се разкриват в плитко
пропадане в северната част на местността Павелското. Тя отстои на около 1.3 км източно от
разклона за на шосето водещо към Националния
пещерен дом и на около 2 км североизточно от с.
Карлуково. Според районирането на карста (по
В. Попов) попада в Каменополско - Карлуковски
пещерен район № 206. Карлуковски пещерен
подрайон. Западен Предбалкан.
Най-удобен изходен пункт е разклона водещ за
Националния пещерен дом на шосето свързващо
Карлуково с Луковит. Хваща се характерен черен
път който се отделя в източна посока и отвежда
до местността Павелското. Върви се около 400
метра и се хваща ляво отклонение на пътя водещо в северна посока. Подминава се каменист
въртоп с № 1174 - пещерата Мерилото. Веднага
след това се свива л източна посока и се върви
по черен път. Подминава се и въртопа с входа на
пропастната пещера Черни връх № 4333. Пътя
пресича редки горички и леко изкачва възвише-

нието. Върви се още около 400 метра като се подминават последователно входовете на пропастните пещери Бучалото № 3182 и Дълбоката №
1610. Веднага след Дълбоката пътя прави дъга
на север, като се изкачва плавно. Въртопа на пещерата трябва да бъде търсен на около 50 - 60
метра след разклона в ляво от пътя. Въртопа е
характерен и каменист и не е обрасъл. С черна
боя е изписан и № 4332.
Описание:
Входовете на пещерата представляват множество
карни жлебове с дълбочина около 5 м свързани
посредством тесни ходове и цепнатини. Голяма
част от тях са трудно преодолими или има само
слухова връзка между тях. Входовете са разположени в южната част на въртопа. Входовете са 5
на брой, като от изток на запад се редят по една
основна пукнатина. От най-източния стъпаловидно се слиза до тясна галерия задръстена с камъни. Към тази част на пещерата се връзва още
един вход от който може да се влезне чрез отвес
от около 5 м който е тесен. Галерията преминава в непреодолимо стеснение, което има слухова
връзка с останалите части на пещерата. В тях се
влиза също посредством тесни отвеси с максимална дълбочина 5 м. В тази част на пещерата
пода е покрит с влажна глина и камъни. Срещат
се и тесни и непреодолими разклонения. В найзападната част пещерата завършва с непреодолимо стеснение. Усеща се слабо въздушно течение.
Дължината и денивелацията и са незначителни.
10 м; -5 м.
Необходим инвентар:
За екипирането на отвесите са нужни: 10 м въже,
2 стоманени или лентови примки, 2 карабинера с
муфа, протектори.
Техническо описание:
Закрепванията се организират на скални халки
около входовете. До дъното спускането е до стената. Ако има места където трие въжето е добре
да се сложат протектори.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна. Но при проверка
в ГКПБ не е открита подробна документация и
карта. Тя е картирана на 16.04.2012 г. от К. Стоичков, З. Илиев и А. Андонова и Х. Христов - ПК
„Хелектит“ София, по време на традиционния
есенен сбор „Иван Вазов“, организиран от ПК
„Хелектит“ София.
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Дъждовната, гр. Ракитово. м. Лепеница
Велинградски пещерен район (405).
№ 5914. Районен № 405 012. Дължина 16 м, денивелация -2.34 м.
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира във Велишко - Виденишки
дял на Западните Родопи Според районирането
на карста (по В. Попов) попада във Велинградския пещерен район № 405. Административно е
разположена на териоторията на община Ракитово.
До пещерата може да се достигне както от Велинград, така и от Ракитово. Използва се пътя за
пещера Лепеница. Като входа на пещерата е разположен точно срещу входа на Лепеница.
Описание:
Пещерата има два входа. По-удобен за проникване е западно разположения вход. Той има неправилна форма и размери; височина 1 м и ширина
1.50 м. Също така той има южно изложение. От
него се отделя в северна посока ниска галерия.
Пода е покрит с влажна глина и пясък. Галерията
е леко възходяща, като на 2 метра от входа има еврозионно кубе и свода достига до 2 м височина.
Следва стеснение и прагче дълбоко около 1 м. В
ляво и дясно на това място се отделят две разклонения. Дясното е възходящо, около 3 м и задънва
в непреодолимо стеснение. В лявото след като се
преодолее праг висок 1.50 м и стеснение с размери; 0.40х0.70 м по постепенно разширяваща се и
криволичеща галерия се достига до другия вход
на пещерата, който е с западно изложение, неправилна форма и размери височина 1.60 м и ширина 0.60 м. Преди излизането на входа има и тесен
и непреодолим вход - прозорец. На мястото където е разклона има образувано и скално мостче.
В цялата пещера се забелязват по стените стари
корозионни нива. От разклона се продължава по
централната ос още 3 м и се достига до завой на
изток. Веднага след завоя галерията продължава
още 3 м и задънва в наслаги от пясък и глина.
Често през годината на това място се образува
плитко езеро, което заема крайната част на пещерата. Самата пещера е влажна и прохладна. Вторични образувания липсват. Общата и дължина
е 16 м при денивелация от -2.34 м. В голямата
си част пещерата е разкрита след разкопаване
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на наслагите от ракитовските пещерняци. В нея
климатични и биоспелеологични изследвания не
са извършвани.
История на проучването:
Пещерата е разкопана през лятото на 2011 г основно от Н. Врабчев. Точната и карта е съставена
от Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София
и Веселка Проданова СД „Суткя“гр. Ракитово на
01.04.2012 г.
Лисичи улей. с. Разбоище. м. Дракула.
Безденски пещерен район 205.
№ 5927. Районен №:205 048.
Дължина 13 м, денивелация +3.70 м.
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в средната част
на висок скален венец разположен на около 1 км
югозападно от крайните къщи на село Разбоище
на десния долинен - географски склон на река
Дракула. Входът може да бъде забелязан и от
пътя идващ от село Чепърлянци. Според класификацията на пещерните райони в България (по
В. Попов) тя попада в Безденски пещерен район
№ 205.
Изходен пункт за достигане на пещерата е центъра на село Разбоище. Хваща се първата пряка
след центъра ако се върви по посока към Разбоишкия манастир. Върви се около 400 по криволичещи улички между къщите и след като свършат къщите се излиза на обширно място вероятно служило за пасище. Започва полегат хълм с
гора. Тръгва се без пътека в югодзападна посока,
като се пресича гората. Излиза се на платовидна
заравненост като се държи същата посока - ориентировачно азимут 247º. Върви се до достигането до ръба на висок скален венец. За ориентиране може да служат и иманярски изкопи. Търси
се обход за слизане там където венеца свършва.
Слиза се стръмно в основата на венеца и се върви до достигането на характерен обрасъл улей в
самия венец. Улея не е труден за изкачване, но
трябва да се внимава при дъждовно и мокро време. По улея се достига и до входа на пещерата.
Пещерата е трудна за откриване!
Описание:
Входът и е с размери; височина 2.25 м и ширина 4.20 м. Той има северозападно изложение и
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четвъртита - пещерообразна форма. От него се
отделя в югоизточна посока галерия с максимална дължина 13 м. Височината на свода се запазва като на входа до седмия метър, след което
рязко се издига до 7 метра височина. Ширината на галерията достига до 4.40 м. Пещерата е
суха и в поради малката си дължина в нея цари
сумрак. Пода има интересен релеф с множество
издигания и падове - стари корозионни нива. В
крайната си част има два бели синтрови натека,
както и комин висок над 4 м от нивото на високо
корозионно ниво. Задънва в непреодолимо стеснение. В пещерата са забелязани купчини гуано
свидетелство, че се използва за местообитание
на прилепи. Също така е и леговище на Лисица
(Vulpes vulpes). От там произлиза и името и. По
стените има издраскани надписи, свидетелство,
че в миналото е посещавана често. Дължината и
е 13 м при денивелация от +3.70 м.
История на проучването:
Пещерата е известна на част от местното население. Тя е локализирана от Андрей Христов бивш
член на ПК „Еделвайс“ София. Изследвана и картирана е от К. Стоичков - ПК „Хеликтит“София
и А. Христов на 13.04.2012 г.
Котлите. с. Разбоище. м. Котлите.
Безденски пещерен район 205.
№ 5926. Районен №:205 047.
Дължина 31.70 м, денивелация -3.90 м.
Местонахождение и достъп:
Главният вход на пещерата се разкрива на левия
географски - долинен склон на река Дракула.
Той отстои на около 1.5 км от началните къщи на
село Разбоище и се ситуира в близост до природната забележителност водопада Котлите. Според
класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада в Безденски пещерен район № 205.
Изходен пункт за достигане на пещерата е разклон който се отделя в южна посока от шосето
свързващо селата Туден и Разбоище. Разклона е
на около 900 м преди село Разбоище. Отделя се
черен път, който води до Букоровския манастир.
От манастира се поема по пътеката за водопада
Котлите. по нея се върви около 600 метра и се
слиза до връхната точка на водопада. Пресича се

дерето на реката, която образува водопада и се
изкачва не високо хълмче от лявата от другата
страна на дерето. Попада се в рядка борова гора.
Входа на пещерата трябва да се търси от северната страна на склона съвсем близо до пътеката.
Входа е голям и не може да бъде объркан.
Описание:
Основния вход през който се влиза в пещерата
се разкрива във високата част на левия географски - долинен склон на река Дракула. Входът има
пещерообразна форма и размери; височина 2.20
м и ширина 4 м. Той е със северно изложение.
От него се попада в широко предверие. Пода е
покрит с дебел пласт суха глина. В лявата сена
има тясно, късо разклонение, което преминава в
непреодолимо стеснение. В предверието има и
голям иманярски трап. Веднага след входа височината на галерията достига около 4 м височина. Забелязват се и тесни комини в свода. Следва
рязко снижаване на свода, което достига 0.50 м.
Веднага след това се излиза във втора заличка.
В лявата и стена на височина малко над 3 м се
разкрива тесен вход - прозорец от който прониква слънчева светлина. В дясната стена на залата
се разкриват тесни входове водещи към вътрешността на пещерата. Следва завой на югозапад
и стеснение. Дължината на тесняка е 2 м при
ширина средно 0.55 м и височина средно 0.40 м.
След стеснението се попада в последната заличка на пещерата. В нея има множество задънващи
разклонения. Повечето задънват в непреодолими
стеснения, а едно от тях отвежда отново на повърхността. Някои от тях връщат чрез тесняци
обратно към предишната зала и входа и в този
участък се е образувал тесен лабиринт от галерии. Височината на свода в централната част на
заличката достига максимална височина 1.80 м.
Като цяло пещерата е сука и прашна. На места се
забелязват дребни вторични образувания. Общата и дължина е 31.70 метра при денивелация от
-3.90 м считано от по-високо разположения вход
- прозорец. В нея биоспелеологични и климатични изследвания не са извършвани.
История на проучването:
Пещерата е известна на част от местното население. Тя е локализирана от Ивайло Богомилов
от Драгоман, сведения за нея дава и Андрей
Христов бивш член на ПК „Еделвайс“ София.
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Изследвана и картирана е от К. Стоичков - ПК
„Хеликтит“ София и А. Христов на 25.03.2012 г.
Крайпътна 1
Населено място: с. Влахи
Планинска единица и масив: Пирин
Област и район: Вихренско - Синанишки
Вид скала: кристалинни шисти
Цел на прокопаването: Воненно съоръжение –
залагане на взрив с цел взривяване на пътя
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Съоръжението не изградено във варовиков масив
Обща дължина: 7 м.
Местонахождение и достъп:
Галерията се намира на 490 м юго - западно с.
Влахи вляво от пътя към гр. Кресна
Координати WGS 23°13’27. 89“И 41°44’21.
43“С
Описание:
Ходът е с трапецовидна форма и отвор отвор
(1.40 х 2.20 ). Вероятно е бил изцяло зазидан, но
сега от преградата беше останала само 40-сантиметрова стеничка. Нататък следва галерия с дължина 7 метра с направление 145 гради, средна
височина 1.11 и широчина варираща от 2 до 1.20
метра. Профила на напречното сечение е трапецовиден във вариации.
История на проучването:
Галерията е забелязана по време на теренен обход в района през 2012 г. Картирана е от А. Жалов и М. Стаменова на 1-ви януари 2012 г.
Параклисчето 1
Населено място: с. Влахи
Планинска единица и масив: Пирин
Област и район: Вихренско - Синанишки
Вид скала: кристалинни шисти
Цел на прокопаването: Воненно съоръжение –
залагане на взрив с цел взривяване на пътя
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Съоръжението не изградено във варовиков масив.
Обща дължина: 6.50 м.
Местонахождение и достъп:
Галерията се намира на 490 м юго - западно с.

Влахи вляво от пътя към гр. Кресна
Описание:
Входът й е почти зазидан. Следва галерия с дължина 6.50 м направление 145 гради имаща средна височина 0.90 м. Широчината варира 1.30 и
1.80 м, а профила е трапецовиден. Назована е
„Параклисчето“ заради стоящият отпред малък
мраморен параклис.
История на проучването:
Галерията е забелязана по време на теренен обход в района през 2012 г. Картирана е от А. Жалов и М. Стаменова на 1-ви януари 2012 г.
Крайпътна 2
Населено място: с. Влахи
Планинска единица и масив: Пирин
Област и район: Вихренско - Синанишки
Вид скала: кристалинни шисти
Цел на прокопаването: Воненно съоръжение –
залагане на взрив с цел взривяване на пътя
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Съоръжението не изградено във варовиков масив.
Обща дължина: 6.50 м.
Местонахождение и достъп:
Галерията се намира на 490 м юго - западно с.
Влахи вляво от пътя към гр. Кресна
Описание:
Входът на „Крайпътна 2“ е полузазидан. Следва галерия с дължина 6.70 м. и направление 145
гради. Средната широчина е около 2 метра, а височината не надвишава 0.90 м.
Регистрран е 1 екз. спящ прилеп, но купчинка
прилепно гуано подсказва, че в други периоди
галерията е местообитание на повече екземпляри.
История на проучването:
Галерията е забелязана по време на теренен обход в района през 2012 г. Картирана е от А. Жалов и М. Стаменова на 1-ви януари 2012 г.
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Шаманската пещера. с. Карлуково. м. Скравенишки валог.
Каменополско - Карлуковски пещерен район
206. Районен № 206....
Дължина 400 м, денивелация -11.60 м.
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в западната част
на местността Скравенишки валог. Той отстои на
около 2.7 км източно от с. Карлуково и на около
700 м от разклона Карлуково - Румянцево, в посока с. Румянцево.
Според районирането на карста (по В. Попов)
попада в Каменополско - Карлуковски пещерен
район № 206. Карлуковски пещерен подрайон.
Западен Предбалкан.
След разклона се върви по шосето за село Румянцево около 500 м. В дясно се отделя черен
път който води до селскостопански площи и
горичка. В горичката започва добре оформено
дере по което ако се върви се достига до входа
на пещерата. Реално дерето свършва с няколко
къси прага и там където се пресича с друго дере
е добре оформения вход на пещерата.
Описание:
Дерето свършва с каскада дълбока около 3 метра, която отвежда под свода на силноерозирало
скално мостче. Входа му е с издължена и неправилна форма и размери; височина 2.90 м и ширина 1.10 м. Пода е покрит с едри камъни. От другата страна на скалното мостче се включва второ
дере. В лявата страна – североизток се разкрива
и същинския вход на пещерата. Той е с триъгълна форма и размери; ширина 1.20 м и височина
0.50 м. От него в североизточна посока се отделя
галерия, която в първите 5 метра представлява
преса с размери; ширина 1.40 м и височина 0.40
м. Пода е покрит с дебел пласт пръст и растителни остатъци и често тази част е леговище на Лисица. След петия метър височината на свода значително се вдига до 1.40 м височина. Достига се
до два последователни прага. Първия е с дълбочина 0.75 м, а втория 2.50 м. Втория праг се преодолява на камина, като изкачването за по къси
хора е трудно и за по-лесно преминаване може да
се постави алпийска стълбичка. Пода е покрит с
речни камъни. Височината на галерията достига
над 4 м. Постепенно галерията преминава в те-

сен и висок меандър, като на тридесетия метър
след входа на пещерата се попада на подземната
река. На това място галерията прави характерен
завой на югоизток. Реката излиза от непреодолимо стеснение. Малко след това е и първото езеро
в пещерата, което се избягва от дясно по суха галерия. Слиза се нов праг от - 2.30 м, като може
да се върви и по различните корозионни нива.
Реката е разлята и не надвишава върха на ботушите. Галерията е зигзагообразна и прави завои
последователно на изток и на юг. Забелязват се
и две къси разклонения покрити с дебел пласт
глина. На тези места и ясно си личат следите от
наводнение и покачване на водата, като клечки
и клони има закачени до самия таван на галерията. Това прави пещерата опасна за проникване
при обилни валежи или снеготопене! По стените и свода се забелязват натеци и сталактити. На
седемдесетия метър се достига до второто езеро
в пещерата. То е т образно като на противоположната му страна се отделя възходящо разклонение, дълго над 10 м, което завършва с комин.
Продължението е по течението на реката в източна посока. Дълбочината на езерото е около
0.70 м и на места се търсят плитчини в краищата
му или се преминава на камина над дълбоките
места. Последователно галерията прави няколко
резки завоя на север и на изток като се преминават още 3 езера. Пода е покрит основно с речни
камъни - валуни и рядко с напластявания от глина. Срещат се често вторични пещерни образувания. Средната височина на галерията е около 3 м
при ширина 1 - 1.20 м. След втория рязък завой
на север галерията отново добива ориентация
югоизток. Преминават се още две езера и на 230
м от началото на пещерата се попада и в единствената по-широка зала на пещерата; ширина 4
м, височина 4.30 м и дължина 6 м. На това място
се забелязват също така множество красиви образувания, като най-характерни са сталагмитите,
има и много красиво и характерно скално мостче върху което са изникнали красиви сталагмити. Реката изчезва в лявата страна на галерията в
тесен сифон. От тук следва тясна част; ширина
около 2.10 м и височина 0.95 м. Тази част е дълга
20 м. Веднага след това се излиза на висока галерия, като следва рязък завой на югозапад и след
това дълго езеро и отново завой на юг. Последна-
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та част изобилства от натеци и красиви вторични образования. Следва нов завой на юг и още
един на югоизток. Крайната част е ориентирана
в южна посока и има още две езера. Малко преди
края има множество комини във височина като и
се увеличават глинестите наслаги. На места височината на свода надвишава 7 м. Крайното езеро е
дълбоко и преминава в сифон. То е преминато от
Алексей Жалов (Добави кога и как!) и пещерата
е свързана в система с Енчова дупка и Скравеника. Общата дължина на пещерата е малко над
400 м при денивелация около -12 м. Пещерата е
изключително интересна и ако се привърже чрез
картировка с останалите ще надвиши 800 м дължина. В крайната част понякога има възможност
за наличие на СО2.
История на проучването:
Пещерата е открита от Д. Ангелов СПК „Академик“ София през месец април 1997 г. по време на
пролетния сбор на СПК „Академик“ София. Тя е
картирана, но картната документация така и не
постъпва в ГКПБ. Посредством гмуркането на
крайния сифон в Енчова дупка тя е привързана
към системата Скравеника - Енчова дупка от А.
Жалов – ПК „Хеликтит“ София. Новата и карта
е съставена по време на пролетния сбор на ПК
„Хеликтит“ София в периода 14 - 15.04.2012 г.
от екип в състав Ц. Валерианова, И. Петров, К.
Стоичков ПК „Хеликтит“ София и Д. Попова ПК
„Черни връх“ София.
Бански суходол. № 21. гр. Банско. циркус Бански суходол.
Вихренско - Синанишки пещерен
район№ 402. Вихренски пещерен подрайон.
№ 5936. Районен № 402 046.
Дължина 12 м, денивелация -11 м.
Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната част на
циркуса „Бански суходол“ във връхната част на
циркусното възвишение, в близост до входовете
на системата БС №9 - 11. Тя отстои на около 4 - 6
часа път от гр. Банско и на около 45 минути път
от лагера в циркуса, разположен на 2300 м. н. в.
Според класификацията на пещерните райони в
България (по В. Попов) тя попада във Вихренско
- Синанишки пещерен район № 402, Вихренски
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пещерен подрайон.
От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е
маркирана с каменни пирамидки. Тя се изкачва
с постоянен 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 голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в
западна посока. Върви се по билото на стръмно
възвишение на границата с клека. Достига се до
заравнение 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. Вдясно се забелязват
големите сипеи, спускащи се от „Кончето“, които запълват голям валог. Държи се посока чист
запад като се изкачва ново възвишение. Подминават се последователно входовете на БС № 45
А - Б и БС № 1. Следва ново стръмно изкачване и
се излиза на билна заравненост. Следва още едно
кратко изкачване и се достига до входа на БС №
15. Следва хоризонтално траверсиране в основа
та на скални венци и слизане по сипей. Посоката
е все още е запад. Достига се последователно до
входовете на БС № 12 и 10 а веднага след това и
на БС № 9. Следва Ново изкачване и се поема в
посока югоизток, като се изкачва възвишението
над БС № 9. Входа на пещерата трябва да се търси във връхната, най-югоизточна част на циркусното възвишение.
Описание:
Входът на пещерата се разкрива във въртоп с
кръгла форма и размери 7.30х6.60 м. Той е полегат от северната си страна и от там се влиза в
него, докато от южната страна е отвесен с дълбочина 6 м. Входа на пещерата се разкрива в югозападната страна на въртопа. Той е с размери;
ширина 3.20 м и височина 1.90 м. Формата му е
неправилна и има североизточно изложение. От
него се отделя силно низходяща галерия дълга
около 6 м. Пода е покрит с големи камъни. На
третия метър във височина се отделя комин,
който излиза на повърхността чрез друг вход на
пещерата с размери 1.60х2.70 м. В дълбочина галерията се стеснява и за да се продължи трябва
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да се вадят камъни. Усеща се въздушно течение.
Пещерата е перспективна за разчистване. Има
вероятност да е по-високо разположен вход към
системата Бански суходол № 9 - 11, която е и
най-дълбоката пропастна пещера в района (-265
м – информация от 2012 г). Пещерата е суха и
студена. Навсякъде по стените се забелязва интензивно мразово изветряне.
История на проучването:
Пещерата е открита и проучвана през в периода
1978 - 1988 г. от пещерняците от СПК „Академик“ София, но картна документация в ГКПБ
не е постъпвала. Новата и карта е направена на
04.09.2012 г. от К. Стоичков ПК „Хеликтит“ София и П. Бакалов СПК „Академик“ София по
време на експедицията „Бански суходол“ 2012 г.
Бански суходол. № 77. (К2) гр. Банско. циркус
Бански суходол.
Вихренско - Синанишки пещерен район№
402. Вихренски пещерен подрайон. № 5935.
Районен № 402 168.
Дължина 10 м, денивелация +4.40 м.
Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната найвисока част на циркуса „Бански суходол“ в основата на скален венец намиращ се почти на излизането на главното било, под връх Кутело 2.
Входът на пещерата е разположен на 2875 м. н.
в. Той може да бъде забелязан и от лагера при добра видимост, ако се използва оптична техника.
Според класификацията на пещерните 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 каменни пирамидки. Тя се изкачва
с постоянен 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 голям и дълбок въртоп. Достига се
снежника във високата част на циркуса. Неговата големина варира през годините. Пресича се
по дължина снежника и трябва да се търси тясна
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пътека над характерни тъмни скали образуващи
скални стъпала над снежника. По тях е по-лесно да се върви и да се избегнат огромните сипеи
спускащи се от подножието на Кутело. Пътеката
постепенно набира денивелация, като се изкачва
в югоизточна посока. Покрай нея могат да бъдат
забелязани метални колове от някогашните ски
съоръжения. По тази пътека се излиза на характерна премка разделяща Суходола със съседния
(по източно разположен циркус, Палашица). От
премката отново се изкачва склона в южна посока. Последователно се минава покрай входовете
на БС №33 и БС №68 (моля провери номерата на
дупките – при мен няма схема!!!). След БС №69
входът на пещерата вече се следи постоянно на
стената в южна посока образувана от двата върха
Кутело 1 и 2. Пресича се голям по площ сипей
и изкачвайки се към стената пътят вече се избира индивидуално, тъй като ясно очертана пътека
нагоре вече няма.
Описание:
Входът на пещерата се разкрива основата на скален венец. Той има неправилна форма и размери;
Височина 1.40 м и ширина 0.90 м и има северозападно изложение. От входа в югоизточна посока се отделя възходяща галерия с дължина над 7
м. Пода е покрит с камъни. На около 3.50 м има
праг висок 1.60 м. След него следва стеснение. В
западна посока се отделя късо (~2 м) възходящо
разклонение. По основната ос зад стеснението
има уширение което преминава в непреодолимо
стеснение. Пода е покрит с едри камъни. Пещерата е суха лишена от образувания. В нея не се
отбелязва въздушно течение. Пещерата силно се
влияе от външните метеорологични условия поради малките си размери; дължина около 10 м и
денивелация от +4.40 м.
История на проучването:
Пещерата е проучена и документирана от И.
Петров – ПК „Хеликтит“ София и Т. Каркиев –
ПК „Черни връх“ София на 30.09.2012 г. по време
на експедицията „Бански суходол“ 2012 г.
Дудини дупки. г. Черепиш. с. Люти брод. м.
Левия географски бряг на р. Искър.
Врачански пещерен район №203. Згориградски пещерен подрайон.

№ 4944. Районен № 203 737. Дължина 30 м, денивелация +2 м.
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на левия географски бряг на
р. Искър. Попада в обсега на Врачанската планина, Западен Предбалкан. Според класификацията
на пещерните райони в България (по В. Попов)
тя попада във Врачанския пещерен район № 203,
Згориградски пещерен подрайон.
Изходните пунктове за достигане до пещерата
могат да бъдат гара Черепиш или с. Люти брод.
По къс и безопасен е втория случай. Тръгва се
по шосето в посока манастира и след преминаването през първия тунел и при достигането на
характерен голям завой се търси пътечка вдясно.
Същата води до жп моста на река Искър. Пресича се линията и се слиза по сипей до достигането
на характерна скала. Входовете на пещерата се
разкриват в нейната основа.
Описание:
Пещерата има 7 входа, като само 3 от тях се използват за влизане. Пещерата е същинска плетеница от галерийки, които комуникират помежду
си и излизат на повърхността. Най-южно разположения вход е с размери; ширина 4.10 м и височина 2.90 м. За да се влезне през него в пещерата се изкачва праг висок 1.80 м. Преди прага
в дясно има къса и тясна свързваща галерийка с
другата част на пещерата. След прага се попада
на площадка. В северна посока се отделя късо

разклонение дълго около 5 м. Паралелно със
свързващата галерия на нивото на площадката
има широка свързваща галерия по която се излиза на другия по-широк и висок вход; 5.9х0х6.20
м със светло предверие. В предверието в северната му част има няколко тесни разклонения които комуникират с останалата - същинска част
на пещерата. В нея се влиза през третия вход
който е с размери; ширина 2.25 м височина 0.44
м. Всичките входове на пещерата са с югоизточно изложение. До входа се достига след изкачване на праг от 2 м. Попада се на „фурна“ дълга 2
м. Следва разширение и галерия развиваща се в
северна посока. Към нея се пришиват две леви
изключително тесни разклонения от предверието на пещерата. В дясно има и 4 тесни входове
тип прозорец. Пода е покрит със суха глина и камъни. Липсват вторични пещерни образувания.
Пещерата е суха и прашна. Заради проходния си
характер в нея се завихрят въздушни течения и
поради малките си размери е изложена почти изцяло на външното влияние на климата. Общата й
дължина е 30.00 м при денивелация +2 м.
История на проучването:
Проучена и картирана по време на регионална
пещерна експедиция „Черепищ. 2007“ организирана от ПК „Стрешеро“ - Враца. Картата и не
постъпва в ГКПБ обаче и тя е прекартирана на
19.08.2012 г. от К. Стоичков - ПК „Хеликтит“
София, З. Илиев завеждащ ГКПБ и М. Мирчева
– САК „Хадес“ Шумен.
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