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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 нашия клубен, а и не само, годишник. Седемнадесетият
клубен годишник обаче е нещо много специално! Защо
ли? Защото освен всичко останало е юбилеен и си поставя
скромната цел да отрази пътят на пещерния клуб в годините от неговото основаване през 1963 г. до днес. Да
драги читателю, през късната есен на изминалата
2013 година пещерен клуб „Хеликтит“, а в близкото минало „Иван Вазов“ навърши почетната
50-годишна възраст! Нека ни е честита! Нека
клубът да продължи да крачи уверено в бъдното и с гордост носи факела запален от неговите
създатели!
Няма съмнение, че както винаги, в годишника са намерили отражение и делата ни през
юбилейната година. Разбира се, сбъдването
на делата, а по-нататък и отразяването им са
плод от усилията на не един клубен член. Да
се славят имената на всички. Нека благодарим
и на всички автори, редактори, преводачи, оформители, които на пожали време и сили за събирането на годишника. Защото в противен случай
единственото спелеоложко периодично издание в
България нямаше да го има. То ще продължава да
бъде единствено, докато други пещеролюбиви български пещерняци, не запретнат ръкави и не последват примерът ни.
А ние хеликтиците, нека продължим да пишем,
без да се колебаем, че това е верният път, защото
именно писмената отразяват случилото се и го
съхраняват за онези, които идват след нас!
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ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ
ПЕЩЕРЕН КЛУБ
„ХЕЛИКТИТ“
Алексей Жалов

50 YEARS CAVING CLUB
”HELICTIT” - SOFIA
Alexey Zhalov
The beginning is ordinary – on
18th December 1963 tourist
and alpinist members from the
Touristic Society ”Ivan Vazov”
– Sofia gathered and decided to
establish a caving section to the
society. For the first president of
the new caving club is elected
Georgi Arnaudov, for secretary
– Petko Vekilov and responsible
for the study and sports activity
is Dimitar Ilandjiev.
With the coming of spring, in
1964, the beginners-cavers get
down to work as explorers of
the underground world. The first
steps are shy, but people from the
club take part in some national
expeditions and quickly join the
caver’s community, united in the
structure of the National Commission for Caving. From the
very beginning the club members are very keen in discovering new caves. The most active
one is Dimitar Ilandjiev, who
already reveals at that time his
passion as one of the pioneers
in the exploration of the caves
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Началото е обикновено! На 18-ти декември 1963 год.,
туристи и алпинисти от туристическо дружество „Иван
Вазов“ - София се събират и решават да учредят пещерен
клуб към дружеството. За първи председател на клуба е
избран Георги Арнаудов, за секретар - Петко Векилов, а за
завеждащ учебно спортната дейност - Димитър Иланджиев. С идването на пролетта 18-та, все още прохождащи
пещерняци „запретват ръкави“ и поемат пътя на изследователите на подземния свят. Първите стъпки са плахи,
но участвайки в редица национални експедиции хората от
клуба бързо се приобщават към пещерняшката общност
от състава на Републиканската комисия по пещерно дело.
Слабостта им обаче е откриването на нови пещери. Найактивен в това отношение е Димитър Иланджиев, който
много по-рано изявява своята страст - той е пионер в проучването на пещерите „Понора“, „Голямата Балабанова“ и
„Малката Балабанова“ край с. Комщица. През следващите години клубът проучва пещери около Белоградчишко,
Монтанско, Ловешко като най-важното сред неговите открития е пропастта Яме-3. Нейните изследователи дават
доказателства, че дълбочината й е 307 м, което й отрежда
първо място сред най-дълбоките пещери в България. За
съжаление, по различни причини, този факт и до днес не
е получил потвърждение!
Гордост за клуба е, че в неговите редици е инж. Павел
Петров - един от основателите на Българското пещерно
дружество и изявен пещерен изследовател от зората на
организираното пещерно движение в България. Под неговото ръководство вазовци работят в района на карстовия извор „Глава Панега“ с надеждата да открият път към
предполагаема голяма пещерна система.
Още първите стъпки на клуба биват оценени по достойнство от ръководителите на родното пещерно дело и той
бива удостоен със званието „образцов пещерен клуб“.
Той е заслужил това, не само като клуб откривател, но и
защото сред членовете му има и новатори, които предла-

гат нови способи за изваждане на пострадали от пропаст
и универсален „колан“ за скално катерене и спускане.
Съзидателният си характер пещерняците демонстрират
подемайки инициативата и отдавайки доброволен труд за
изграждане на хижа „Люляка“ край с. Беледие хан.
През 1966 год. Д. Иланджиев прави първия си опит да се
спусне в легендарната „Благова яма“ край Етрополе, но
успява да достигне само 55 м дълбочина. През 1967-68
год., с помощта на В. Гяуров и други пещерняци от клуба,
той преминава 100-метровата граница.
Следващите години бележат постепенно спадане и дори
застой на клубната дейност. Положението се влошава
след 1975 год., когато по време на изследването на „Граничарската пропаст“ край с. Комщица, загива трагично
Янчо Маноилов. До 1980 год. клубът съществува фиктивно. Но тогава започва и съживяването. То става възможно
благодарение на 4-ма „нашественици“, идващи от друг
софийски клуб. Това са Боян Трантеев, Веселин Мустаков, Ивайло Иванов и Димитър Дишовски. Първият от
тях бива избран за председател, а учебната дейност е поверена в ръцете на Мустаков. Нещата потръгват и клуба

“Ponora”, “Goliamata Balabanova” and “Мalkata Balabanova” near vill. Komstitza,
Sofia region. The next years the
club studies caves around areas of Belogradchik, Montana,
Lovetch, and the most important
discovery is the abyss Yame-3,
Vidin region. Their explorers
give evidence that its depth is
-307 m, which puts it on the first
place among the deepest caves
in Bulgaria. Unfortunately, due
to different reasons this fact is
not confirmed yet!
The club is proud of the fact,
that his member is eng. Pavel

Републикански курс, с. Карлуково - 60-те години на XX век.
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Petrov – one of the founders
of the Bulgarian Caving Society, an active cave explorer
from the dawn of the organized
caving movement in Bulgaria.
Under his leadership the Ivan
Vazov’s cavers work in the region of the karst spring ”Glava
Panega” with the hope to find
a way to reach a supposed big
cave system. Even the first steps
of the club are recognized by the
leaders of the Bulgarian caving
movement and the caving club
”Ivan Vazov” was awarded with
the title “Model Caving Club”.
Our club has deserved this title not only as a club-explorer,
but because among its members
are innovators, who offer new
methods for saving injured from
an abyss and invent a new belt
for rock climbing and descending. This creative orientation of
the cavers is demonstrated also
by the initiative to give volunteer labor for building a hut
”Liyliaka” near vill. Belidie
han, Sofia region.
In 1966 D. Ilandjiev makes his
first attempt to descend in the
legendary ”Blagova Yama”
near the town of Etropole, but
reaches only -55 m in depth.
In 1967-68, with the help of V.
Gyaurov and other cavers from
the club, he passes the limit of
-100 m.
The next years reveal gradual
descend and even stopping of
club’s activity. The situation
is worsened after 1975, when
during the exploration of the
abyss “Granicharskata” near
vill. Komstitza tragically dies
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стремглаво влиза в релсите и намира място сред водещите в страната, приемайки името „Хеликтит“. Само за две
години биват проучени и картирани над 150 обекта, като
сред тях е и 1 100-метровата пещера „Седларката“. Покъсно хеликтитци захващат систематичното проучване на
Карлуковския карстов район, което продължава и до днес.
Там, в резултат на усилен труд се осъществяват едни от
най-мащабните и интересни открития като най-съществени от тях са тези в „Задъненка“, „Стублешка яма“, прословутата „Банковица“. Клубът взима участие в Републиканските спортно-технически прегледи, където демонстрира
завидна подготовка. Но явно това не е достатъчно, за да
задоволи изследователските амбиции на пещерняците.
Под вещото ръководство на завършилите Минно-геоложкия университет Ивайло Иванов и Кирил Данаилов те
извършват поредица от научни изследвания с практическа стойност в различни карстови райони - индикаторни
опити, геофизични проучвания, геодезични замервания.
Част от резултатите са докладвани на международни конференции. През 1989 год. много от клубните членове са
достигнали апогея на своето развитие! Затова решават да
се поразшетат извън страната и да изпитат възможностите
си в по-дълги, дълбоки и сложни пещери извън България.
Стартът е направен в „Алтайская“ - Русия (-240 м), после идва пропаста „Емилио Комичи“ (-747 м). През 1995
год. хеликтитци достигат дъното на пропастта „Киевская“
(-990 м) в Узбекистан. Същевременно изявени членове на
клуба намират място в национални експедиции в чужбина
- основно в Албания и Китай.
Успоредно с това не само продължават, но се задълбочават и разширяват пещерните проучвания. Клубни членове се включват в проекта за инструментално заснемане с
цел съставяне на компютърна карта на пещерата „Темната
дупка“ край гара Лакатник. Започват проучванията на карстовите райони около Черепишкия манастир, Стража планина, Равненско-Клокотишкото плато, Бегличкия дял на
Врачанската планина, масива Църни камък, Голяма планина. Клубът се присъединява към проекта за проучване
на циркуса Бански Суходол в Пирин. Настойчивостта на
„ръчкачите“ дава плодове - открити и изследвани са десетки нови пещери като по-големите от тях са „Студената пещера“ и „Говора на водата“. В този период клубът последователно печели призови места в националния конкурс
за най-голямо откритие на годината „Инж. Р. Радушев и П.
Трантеев“ през 2000 и 2002 год.
Наред с изследователската дейност, продължава ежегодното организиране на пещерни курсове, което да осигури
прилив на „нова кръв“ в клубните редици и провеждането

Републикански курс, с. Карлуково - 60-те години на XX век.
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Yancho Manolov. Until 1980
the club exists only in paper.
After that time starts its revival,
which became possible thanks
to 4 “invaders”, coming from
other Sofia club – Boyan Tarnteev, Veselin Mustakov, Ivailo
Ivanov and Dimitar Dishovski.
Boyan Tranteev was elected as
a Chairman, and the study activities were given in the hands
of V. Mustakov.
Due to its rapidly growing activity the club becomes one of
the leading clubs in the country,
accepting the name “Helictit”.
Just after two years of work are
explored and mapped over 150
sites, among them – the 1100 m
long cave “Sedlarkata”. Later
the Helictitians undertake a
systematic research of the Karlukovo karst region, which continues until now. There, as a result of intensive work are realized some of the most important
and interesting discoveries – in

на пролетни и есенни лагери. През 1996 год. се бележи
началото на издаването на клубен бюлетин, който в последствие бива трансформиран в годишник! Горди сме,
но същевременно и тъжни, че пещерен клуб „Хеликтит“
- София все още е единствения български клуб, който има
печатен орган и вече е издал 17 поредни книжки. Издателската дейност обаче не се ограничава с това! Издаден е
още „Сборник с материали от националната конференция
по спелеология“ - инициирана и организирана от клуба,
книжките „Пещерите на Стража планина“, „Пещерите на
Равненско-Клокотишкото плато“. Чрез създадената през
2003 год. интернет страница, дейността на клуба става
достояние на обществеността и пещерното братство в
пределите на България и извън нея.
В годините напред продължава диренето, проучването и
документирането на нови пещери в различни краища на
родината. Акцентът е върху Карлуковския район, но хеликтитци бележат трайно присъствие във Врачанската
планина, включително лакатнишката „Темната дупка“.
Успехите са закономерни! Те идват с откриването на новите части на пещерата „Банковица“, чието изследване
продължава и до днес, пропастта „Хеликит 2006“, новите
части в пропастта „Яворец“, продължението на „Стрешерска яма“, пещерата „Трифалосна“, откриването на новите
части в „Темната дупка“ край Лакатник, както и пропастта
„Мижишница“ и „Диневата пещ“. К. Стоичков инициира
интензивното изследване на пещерите в Краището като
на картата на този малко познат и слабо проучен район
се появяват десетки нови пещери. Същевременно той полага и началото на клубните спелестологични проучва-

Пролетен лагер-сбор
ПК Хеликтит 2001
година
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ния. След радостта от големите открития в „Банковица“,
най-щастливите мигове на хеликтитци вероятно са свързани с пробивите в пещерната система „9-11“ на Бански
Суходол. Упоритостта и усилията на клубовете-организатори на експедициите там - „Академик“ и „Хеликтит“
– София, както и на всички участници прогресивно биват
възнаграждавани. Най-съществен напредък обаче беше
отбелязан през 2013 год., когато системата „прескочи“
300-метровата дълбочинна граница и вече уверено заема
5 място сред най-дълбоките български пещери. Благодарение на Ив. Алексиев и Тр. Василев, клубът осъществи и
първите си пещерно-водолазни проучвания. Хеликтитци
се включват активно и в прояви, организирани в България
от федерацията и други пещерни клубове, като с това дадоха своя принос към всеобщото проучване на пещерите у
нас. Отделно от това, клубът съвместно с Биологическия
факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, Института по
микробиология и Геологическия институт при БАН участва в изпълнението на проекта „Mикробно разнообразие в
българската пещера „Магурата“ и опазване на уникалните
скални рисунки“, финансиран от Националния фонд за научни изследвания. Извършеното е съществено, но един от
най-впечатляващите резултати е инструменталното картиране на пещерата и съставянето на нейна 3-измерна карта.
Клубни членове, под ръководството на инж. К. Данаилов,
работят и за инструменталното заснемане на входната
зала на „Деветашката пещера“, която е и най-голямата по
площ пещерна зала в страната. Колкото и да ни се иска,
тук е невъзможно да се изброят всички райони и отделни
пещери, които са били обект на проучване през годините
от основаването на клуба, както и имената на всички проучватели. Важно е обаче да се знае, че усилията и труда
на хеликтитци са се материализирали чрез съставянето на
пълна документация на 456 пещери, като известна част от
тях е на пещери и пропасти, проучени в чужбина и основно в Албания, Гърция, Киргизстан, Китай и Сърбия.
Една от приоритетните дейности на клуба е опазването на
пещерите и не малко е направено в тази насока. За съжаление, повечето инициативи се случват пост фактум, когато
клубни членове са се натъкнали на нередности и търсят
начин да ги отстранят. Важна крачка към решаването на
проблеми от такъв характер е създаването към клубния
сайт на интерактивната база с данни „Застрашени пещери“. Включихме се в акции за почистване на пещери и
карстови райони - Лакатник, Боснек, Карлуково, Ракитово.
Клубни членове участваха активно в националните екологични сборове „Картали“. Няколко клубни членове са стожери на Комисията по опазване на карста и пещерите при

the caves “Zadanenka”, abyss
“Stubleshka”, the famous cave
“Bankovitza”. The club takes
part in the National sports and
technical reviews, where its
members demonstrate excellent
preparation. Obviously this is
not enough to satisfy the exploration ambitions of the cavers.
Under the skilful leadership of
graduates of the Mine-Geological University Ivailo Ivanov
and Kiril Danailov the club undertakes scientific studies with
practical meaning in different
karst regions – water-tracing
experiments, geophysical studies, geodesic measures. Part of
the results is reported to international conferences.
In 1989 many of the club members have reached their peak
of their caving development!
That is why they decide to get
busy outside of the country and
look for possibilities to examine
themselves in longer, deeper
and complex caves outside Bulgaria. The start is made in the
cave “Аltayskaya” - Russia
(-240 m), then comes the abyss
“Еmilio Comichi” - Italy (-747
m). In 1995 the Helictitians
reach the bottom of the abyss
“Кievskaya” (-990 m) in Uzbekistan. At the same time some
influent members of the club
find place in national expeditions abroad - mainly in Albania and China. In parallel are
continued and enlarged home
cave explorations. Club members take part in the project for
instrumental surveying with the
aim to create a computer map
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of ”Temnata dupka” cave near
the railway station Lakatnik,
Sofia region. A beginning of
explorations is put in the karst
regions around Cherepish monastery in the river Iskar gorge,
Strazha mountain, the plateau
Ravna-Clokotish, Beglik part of
the Vratza mountain, the massive Tzurni kamak, Goliama
planina. The club joins the
project for exploration of the
circus Banski Suhodol in Pirin
mountain. The persistence of the
hard-working cavers gives results – discovered and explored
are tens of new caves and the
most interesting are the caves
“Studenata” and “The Talk of
the Water”. In this period the
club consequently is among the
winners in the national competition for the most important

БФСп, а В. Дробенов и А. Жалов участват и в дейността
на комисията по опазване на пещерите към Европейската
федерация по спелеология.
Едва ли е възможно да се пропусне международната дейност. В последните години тя е изключително интензивна и e насочена в три области – организиране и участие в
изследователски експедиции; участие в прояви със спортно-техническа насоченост и познавателна насоченост;
участие в спелеоложки сборове, конференции, конгреси и
научни форуми.
В първата група се вписват прояви, обхващащи Албания,
Гърция, Киргизстан, Китай и Сърбия - места, където бяха
направени пионерски открития. Спортните спускания
се ограничават с експедицията в Проватина - Гърция, но
„туристически“и учебни посещения в малки и големи
дупки се осъществяват в Гърция, Косово, Македония, Румъния, Турция, Сърбия, Словения, Словакия, Унгария,
Украйна, Франция, Черна гора, Чехия и Швейцария.
През 2000 год. и 2002 год. клубни членове участват в
„Международен младежки лагер“ в немските Алпи, Германия.
Дълъг е списъкът на спелеофорумите, в които са участвали клубни членове и където са представяни доклади на
клуба и косвено на българското пещернячество. Посетени са всичките шест Балкански пещерни сбора, няколко
годишни срещи на гръцките спелеолози, Европейските
спелеофоруми във Великобритания, Испания, Италия, Ун-

Есенен лагер-сбор ПК Хеликтит 2003 година. Фото А. Жалов
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гария, Франция, конгреси на Румънската и Украинската
спелеоложки общности, конференции в Русия, Сърбия,
Турция, Босна и Херцеговина!
И все пак нищо не се случва само. Зад всичко изброено
стоят имената на хора - някои от които са водели четата, а
други са изпълнявали ролята на мравки-работнички. Едва
ли е възможно да се посочат всички, които по един или
друг начин са допринесли за израстването и развитието
на клуба в неговата 50-годишна история, но преди всички
следва да се изтъкнат имената на председателите - Георги Арнаудов, Любомир Ангелов, Марин Маринов, Боян
Трантеев, Венко Мустаков, Веселин Дробенов, Живко
Петров, Иван Петров. Безспорно трябва отново да споменем името на Д. Иланджиев, както и на някои от по-изявените „мотори“ на клуба в лицето на Веселин Мустаков,
Кирил Данаилов, Ивайло Иванов, Николай Свещаров, Димитър Дишовски, Алексей Жалов, който се вля в редиците
на хеликтитци едва през 1995 год. и разбира се на момчетата от „по-младата“ генерация Яни Макулев, Константин
Стоичков, Константин Касабов, Петър Димитров (Папи),
Венцислав Иванов. . .
Много сме - силни сме, скандираха някога. През изминалите години клубът никога не бил многоброен, но е бил
относително силен, за да извърши множество смислени
дела, които да защитят доброто му име, а и да са в полза
на родното пещернячество.
Зад изнесените факти и данни не става нито дума за трудностите, болките и усилията, които са го съпътствали по
пътя му, нито пък за радостите му, когато е вървял напред
или разочарованията, когато не е успявал да постигне желаното толкова бързо и лесно, колкото му се е искало. Каквото и да се каже, тези неща са неизбежни, но важното е,
че въпреки трудностите и превратностите на времето клуб
„Хеликтит“ - София го има и неговите предишни и настоящи членове посрещат 50-годишния му юбилей с горно
вдигната глава.
За многая лета хеликтитци!

caving event of the year “Eng.
R. Radushev and P. Tranteev”
in 2000 and 2002.
Parallel with the research activity, the club continues to organize annually training cave
courses, which ensures the
flow of “new blood”, as well
as carrying out of spring and
autumn camps. 1996 marks
the beginning of preparation
of a club bulletin, later transformed in an year-book! We are
both proud and sad, because
the club “Helictit” – Sofia still
is the only Bulgarian caving
club, which has its own annual
magazine and already issued
17 serial books. The publishing
activity is not limited with this!
There are published also “Proceedings of materials from the
national conference of speleology” – initiated and organized
by the club, the books “Caves
of Strazha planina”, “Caves of
Ravna-Klokotish plateau”.
In 2003 the club creates its own
internet-page, which helps for
the promotion of club’s activity to the public and the cave
brotherhood in Bulgaria and
abroad.
Through the years continues
the searching, exploring and
documenting of new caves in
different parts of the country.
The accent is put on the region
of Karlukovo, but Helictitians
have stable presence as explorers in the Vratza mountain,
including the cave “Temnata
dupka” near Lakatnik. The success is fully deserved! It comes
with the discovery of the new
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parts in the cave “Bankovitza”, which study continues nowadays, the abyss “Helictit 2006”, the
new parts of the abyss “Yavoretz”, the continuation of the abyss “Steresgerska yama”, the cave
“Trifalusnata”, the opening of new parts in “Temnata dupka” cave near Lakatnik, as well as the
abyss “Mizhishnitza” and “Dineva pesht”.
К. Stoichkov initiates an intensive research of the caves in the region Kraishteto and as a result
on the map of this little known and weakly studied region appear tens of new caves. At the same
time he put the beginning of club’s spelestological researches. After the joy of the big discoveries in the cave “Bankovitza” - Karlukovo, probably the happiest moments for Helictitians are
connected to the breakthroughs in the cave system “9-11” of Banski Suhodol, Pirin mountain. In
this way the persistence and efforts of the clubs-organizers of these expeditions - “Аcademik”
and “Helictit” – Sofia, as well as to all participants, are rewarded. The most important progress
is seen in 2013, when the system “jumped over” -300 m depth and is already the 5th deepest
among the Bulgarian caves.
Thanks to the efforts of Iv. Aleksiev and Tr. Vasilev, the club carries out its first cave-diving researches. The Helictitians actively participate in activities, organized in Bulgaria by the Federation and other cave clubs, which is a contribution to the general study of caves in our country.
What is more, the club together with the Faculty of Biology – Sofia University “St. Kl. Ochridski”, the Institute of Microbiology and the Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences, participates in the project “Microbe Diversity in the Bulgarian cave “Magurata” and
Protection of Unique Rock Pictures”, financed by the National Fund for Scientific Researches.
Many things were done, but one of the most impressive results is the instrumental surveying of
the cave and creating of its 3-D map. Club members under the leadership of eng. K. Danailov,
work also for the instrumental surveying of the entrance hall of the cave “Devetashka”, which is
the largest cave hall in the country.
No matter how we wish, it is not possible here even to count all regions and separate caves,
which are studied through the years since the foundation of the club, as well as the names of all
researchers. It is important to know, that the efforts and work of all Helictitians have became
reality through the completion of full documentation of 456 caves and part of them are caves and
abysses from abroad – generally in Albania, Greece, Kyrgyzstan, China and Serbia.
One of the priority activities of the club is the protection of caves and many things are done
in this direction. Unfortunately most initiatives happen post factum, when club members have
revealed problems and look for ways to solve them. Important step to the decision of such problems is creating of a site, linked to the club’s site with interactive data-base “Caves in Danger”.
We take part in actions for cleaning caves and karst regions – Lakatnik, Bosnek, Karlukovo,
Rakitovo. Club members participate actively in the national ecologic camps “Kartali”. Some
club members are also active members of the Commission for Karst Protection to the Bulgarian
Federation of Speleology and V. Drobenov and A. Zhalov take part in the activity of Commission
for Cave Protection to the FSE (European Federation of Speleology).
It is not possible to miss the international activity of the club. During the last years it is very
intensive in three areas – organizing and participation in exploration expeditions; participation
in sports-technical initiatives; participation in speleological camps, conferences, congresses and
scientific forums. In the first group are activities in countries like Albania, Greece, Kyrgyzstan,
China and Serbia – places, where are made pioneer discoveries. The sport descendings are
limited to the expedition in Provatina – Greece, but “touristic” and study visits in small and big
caves are made in Greece, Kosova, Macedonia, Romania, Turkey, Serbia, Slovenia, Slovakia,
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Hungary, Ukraine, France, Montenegro Czech Republic and Switzerland. In 2000 and 2002
club members participate in the “International Youth Camp” in the Alps, Germany. It is a long
list of the speleoforums, in which take part club members and where are presented reports of the
club as part of the Bulgarian Caving Society in general. All 6 Balkan camps are visited, as well
as several annual meetings of the Greek cavers, the European speleoforums in Great Britain,
Spain, Italy, Hungary, France, congresses of the Romanian and Ukrainian speleological societies, conferences in Russia, Serbia, Turkey, Bosnia and Herzegovina! And nothing happens by
itself! Behind all above mentioned stay the names of people – some of them are leaders of the
band, some – in the role of ants-workers. It is not possible to mention all, who in one or other
way are contributed to the growth and development of the club in its 50-years history, but first of
all it is necessary to point the names of the Chairmen of the club – Georgi Arnaudov, Liubomir
Angelov, Marin Marinov, Boyan Tranteev, Venko Mustakov, Veselin Drobenov, Zivko Petrov, Ivan
Petrov. Without any doubt we should mention the name of D. Ilandjiev, as well as some of the
most famous ”engines” of the club like Veselin Mustakov, Kiril Danailov, Ivailo Ivanov, Nikolay
Svestarov, Dimitar Dishovski, Alexey Zhalov (who joined the club in 1995) and of course – the
names of the boys from the “younger” generation – Yani Makulev, Konstantin Stoichkov, Konstantin Kasabov, Petar Dimitrov (Papi), Ventsislav Ivanov…
We are many – we are strong! – says an old slogan. In the previous years the club never has
many members, but it was relatively strong and capable for many reasonable actions, which can
defend not only its good name, but also are useful to the Bulgarian caving in general. Behind the
mentioned facts and data there is no word of the difficulties, pain and the efforts, which keep the
club to go on the way of caving, with all the joy of successful work and disappointments, when it
is not possible to achieve the wished so quickly and easy, as it is wanted. Whatever to say, these
things are inevitable, but the important things is that in spite of the difficulties, ups and downs of
the time, club “Helictit” – Sofia is present today and its members meet its 50th anniversary with
proudly head up.
Long live, Helictitians!
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ПРОУЧВАНИЯТА НА
КЛУБ „ХЕЛИКТИТ“ НА
ПЕЩЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Константин Стоичков

The exploration of Club “Helictite” of the Bulgarian caves
Konstantin Stoichkov
During the 50-th years of the
existence of Caving Club “Helictite” two generations of its
members had discovered, explored and surveyed in the territory of Bulgaria more than
400 caves. The author describe
chronologically and from area
to area the cave exploration of
the club. Among them are some
of the longest and deepest Bulgarian caves as: Banski suhodol
9-11 cave system (-307 m), Yavorec (-197 m), Temnata doupka
Cave (~ 8 km), Bankovitza (~ 4
km), Zadunenka (1 150 m), Sedlarkata (1100 m) etc.
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Правейки ретроспекция на изследванията и картираните
пещери в страната от членовете на пещерен клуб „Хеликтит“ (в миналото „Иван Вазов“) може ясно да се види, че
през всичките години от развитието му една от основните
цели на клуба е била проучването на пещерите в страната.
През последните години, търсейки в Главната картотека
на пещерите в България материали постъпили от пещерния клуб, доста често се натъквам на интересни карти от
„старото време“, които сякаш бяха потънали в небитието.
Така в клубната попаднаха карти отразяващи проучванията на близки и далечни райони, но впечатление прави
и схематичността с която нашите предци са изследвали
район след район. Най-интересната находка е първата
карта на пещерата Кенова дупка при гара Бов направена
от Димитър Иланджиев още през 1960-та година. Дали
авторът погрешно и изписал годината на проучване или
още тогава се е зараждала идеята за пещерния клуб никой
не може да каже. Безспорен обаче е фактът, че през всичките 50 години от съществуването на клуба поколенията
пещерняци преминали през него са проучили и документирали близо 400 пещери и пропасти в страната. Много
от тях се плод на систематичният подход но проучване,
който е приложен например при изследванията около с.
Карлуково. С тази статия ще се опитам да направя, хронология пещерните проучвания по по години и райони с
надеждата да дам по-голяма прегледност и яснота за изследователския ентусиазъм. Не случайно и в основата си
ПК „Хеликтит“ е клуб на изследователи.
Активната експедециона дейност започва веднага след
основаването на пещерния клуб през 1963 г. Клубните
членовете обаче са слабо теоретически и практически
подготвени, което налага участието им курс за значката
„Пещерняк“. През 1964 г. Ив. Кирилов завършва курса за
младши инструктори по пещерно и става първия член на
клуба с такава квалификация. През 1964 г. представители
на клуба за първи път взимат участие в Републиканския

сбор край с. Карлуково, а така също и в редица
прояви на Понора, Парниците, Хайдушката пропаст, района на с. Карлуково. През същата година
са проведени няколко експедиции в района на с.
Търговище – Белоградчишко, където бива открита и картирана, най-дълбоката за тогава пещера в
България –Яме-3 (-307 м). В периода 1964-1966
г. изследвания на пещери се провеждат основно
в района на селата Търговище, Върбово и Репляна. Двигатели на тази дейност са пещерняците
Димитър Иланджиев, Иван Кирилов, Георги Арнаудов. От това време датират и първите по-големи открития на клуба. Темната дупка при село
Търговище - дължина 276 метра, Яме 3, пропаст-

ната пещера Шамак при село Комщица -дължина 170 метра и дълбочина – 50 метра. За отбелязване е, че Димитър Иланджиев е откривател
на Змейова Дупка над село Бистрец-Врачанско,
първи прави изследвания в пещерата Понора
при село Чирен и изследва Балабановите пещери
при село Комщица. По това време обаче избухва
и скандала свързан с определянето на дълбочината на пропастната пещера Яме 3. Интересното
в случая е, че и до ден днешен тази мистерия не
е разбулена. Проучена е и Хайдушката пропаст
в близост до гр. Берковица. По предложение на
пещерния клуб, през 1967 г. се подема инициатива за строеж на заслон край с. Беледие хан. Така
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постепенно благодарение на ентусиазма на клубните
членове, заслона се превръща в малка уютна хижа с
името „Люляка“ и която дълги години служи за база за
тренировки. Проучени са и малките пещери в района
на хижата. През 1969 г. клубът се заема с изследването
на района на Златна Панега. С помощта на ветерана в
пещерното дело и един от основателите на Българското пещерно дружество инж. Павел Петров пещерняците работят близо година в района, но биват открити
само две малки галерии, едната от които с дължина 20
м завършваща с малко езеро.
След 1970-та година изследванията на пещери са пренасочени Предбалкана и по-точно към района на селата Ъглен, Бежаново, Садовец, Тученица, Пелишат, Бохот, Бресте и Хлевене. Тук най-много пещери са проучени по поречието на река Вит при село Ъглен. По
дълги и интересни пещери проучени от този период
са; Очилата при село Ъглен- дължина 350 метра, Разбитица при село Тученица – дължина 145 метра, Гинината дупка при село Садовец – дължина 501 метра
и др. За първи път е обърнато внимание и на пещерите
в Краището където са проучени пещери в землищата
на селата Горно Раково, Горна врабча и Смиров дол.
По това време след изследователите се открояват имената на Христо Цветков, Ангел Трайков, Стоян Иванов, Чавдар Недялков и др. Освен в гореспоменатите
райони проучвания се извършват и край село Камен
бряг (Вървището), село Васильово (Мечата дупка),
село Люти брод (Двуетажната пещера), село Превала (Янина чука) и др. Един от големите успехи през
този период е и проучването на пропастта „Благова
яма“ край Етрополе. В средата на 70-те години започва период на застой и упадък на клуба. Той остава без
квалифицирани пещерняци.
През 1975 г. при проява край с. Комщица, вследствие
на трагичен инцидент в „Граничарската“ пропаст загива клубния член Янчо Маноилов. Следва разследване, съдебен процес, присъди, което на практика спира
дейността на клуба. Тогавашният секретар на клуба
– Николай Петров и Георги Георгиев – отговорник по
учебно спортната дейност правят множество опити
да възстановят клуба, но все безуспешни. Смъртният
случай от 1975 г. слага траен черен отпечатък върху
името на пещерния клуб към Туристическо дружество
„Иван Вазов“. След този период основен район за проучване става Карлуковския карстов район, който и до
ден днешен е основно място за проучване и където
традиционно клубът провежда пролетния и есенния
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лагер сбор.
Активната изследователска дейност на клуба се
възстановява в периода 1982 – 1983 г. Картирани
са множество пещери и пропасти. Прекартирана е пещерата Седларката, вследствие, на което
дължината й бива ревизирана на 1100 м. Детайлно са проучени и картирани пещерите край село
Карлуково в местностите „Пладнището“, „Паволското“, „Задънен дол“, „Стубленски дол“ и
много пещери в района на „Глигора“ и „Провъртеника“. Клубът открива и продължение в пещерата Задъненка, с което нейната дължина достига
1150 м. През 1990 г. бива открита и „Стублешка
яма І“ (-72 м; 562 м), която след дългогодишна
работа става една от големите и може би най-интересната пещера в района. Започва усилена работа за преодоляване на стеснението на дъното
на пропастната пещера Банковица зад което се
чува вода. Постепенно започва да се развива и
научна дейност. Завършилите висшето си образование в МГУ „Св. Иван Рилски“ клубни членове – Ивайло Иванов и Кирил Данаилов ини-

циират създаване на пещерна секция към МГУ.
Съвместно с нея и катедрите „Хидро-инженерна
геология“ и „Геофизика“ ( гл. ас. К. Спасов и гл.
ас. П. Стефанов) клуба провежда редица научни изследвания. През 1987 г. са проведени геофизични изследвания на кухини в района на с.
Карлуково – местността „Пладнището“, а през
1988 г. се провеждат геофизични сеизмични изследвания на пещерата „Водната“ край с. Церово
за влиянието на близката кариера на пещерата.
Същата година в рамките на републиканската
експедиция „Бресте – Чудна“ се провеждат индикаторни опити в карстовия извор край с. Габаре. Всички изследвания са публикувани и докладвани на различни научни конференции по проблемите на карста и спелеологията. През 1991
г. са картирани са пещери и в района на селата;
Превала, Дряново, Струпец, Филиповци, Оплетня, Кунино, Камено поле, Забел, Ботуня, Бов, Сушица, Миланово, Губислав и др. Само в района
на с. Карлуково са проучени и документирани 45
пещери и пропасти. Водещите изследователи от
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това време са; Кирил Данаилов Веселин Мустаков, Румяна Мустакова, Боян Трантеев, Миладин
Соколов, Ивайло Иванов, Димитър Дишовски,
Николай Свещаров, Димитър Лефтеров, Илия
Вашев, К. Георгиев (Коце Лавината), Ганчо Славов, Свилен Делчев, Яни Макулев и др. Направена е нова карта на пещерата Ямките при село Раянци с дължина 358 метра и денивелация от -66
метра. След 1999-та година става смяна на поколенията в клуба. Въпреки това приоритетите не
се променят коренно. Съвместно с пещерняците
от ПК „Черни връх“ София започва прекартиране
и доизследване на една от най-дългите пещери в
България – “Темната дупка“ при гара Лакатник,
като за първи път прилага компютърно картиране с теодолит на пещерен обект. Координатори
на този проект са инж. Ясен Вучков ПК „Черни
връх“ София и инж. Кирил Данаилов.
След 2000-та година Алексей Жалов поема ини-
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циатива съвместно с по-младите членове на клуба се започват системни изследвания на пещери
в редица райони; Клокотиш-Равненското плато,
Милановското плато, Трънско, както и в района
на село Карлуково. През 2000-та година е картирана и изследвана съвместно с пещерняци от
СПК „Академик“ София Черепишката (Студената) пещера при гара Черепиш с дължина 632
метра. Отново клубни членове стават едни от
стожерите на изследването на карста в циркус
“Бански Суходол“, Северен Пирин и планината
“Славянка“. Съвместно с пещерняци от ПК „Витоша“ София и СПК „Академик“ София. Направен е пробив в пропастната система Бански суходол №9-11 и е достигната дълбочина от -125 метра. Пещерата е прекартирана детайлно. Започва
детайлното изследване на пиринския циркус
Бански суходол. Същевременно продължават и
изследванията в района на гара Черепиш, където

клубни членове картират над 20 пещери и пропасти. В Бегличкия дял на Врачанската планина
са открити и картирани 23 нови пещери. През
2002 г. Алексей Жалов, Константин Стоичков и
Магдалена Стаменова откриват пещера в района
на „Желенски дол“ край с. Церово, която бива
наречена с романтичното име „Говорът на водата“. След множество прониквания през водни
галерии и отвеси с водопади клубните членове
достигат денивелация от около –70 м, с дължина на галериите над 1000 метра, което превръща
пещерата в най-сложната в района. В планината
„Славянка“ е проучена и картирана водната пропастна пещера „Комарница“, дълга 130 метра
при денивелация от -56 метра. В края на 2004
година се правят две много важни открития, които също така ще останат в “писаната история“
на клуба и на пещерното дело у нас. Първо е в
карлуковската пещераа Банковица, където след
дългогодишно „ходене по мъките“ най-сетне е
преодоляна теснината на дъното й. Тесняка преминава Живко Петров като, след него се натъкна
на водна галерия с полусифони. Голямото откритие е направено и в лакатнишката Темна дупка.
То също е плод на дългогодишни усилия. След
преминаването на траверс на височина, за който е накован висящ парапет, Христо Стоянов и
Живко Петров се натъкват на неизследвани и
дълги нови части на пещерата. Започна картирането и детайлното изследване на новооткрития
участък, който е с дължина над 1000 метра и в
него се намират невероятни пещерни красоти
във вид на сталактити, хеликтити и арагонитни
кристали. Тези открития, системната работа на
клуба във всички аспекти на спелеологията както и приносът му към нейното развитие и популяризирането са осмислени чрез връчването на
клуба с отличието „Клуб на годината“ на Българската федерация по спелеология От този период
на време основни изследователи на пещери и
пропасти са; Живко Петров, Константин Стоичков, Алексей Жалов, Константин Касабов, Веселин Дробенов, Кирил Дикански, Милен Кръстев,
Павлин Димитров, Петър Константинов, Любен
Маринов, Катерина Богачева, Иван Петров, Илина Каменова, Христо Христов и др.
След кратък застой и отлив на членове на клуба
след 2005-та година щафетата за търсене и из-

следване на големи пещери и пропасти се поема Яни Макулев. Открити са нови части в пропастната пещера Яворец над с. Зверино. След
картирането й денивелацията и става -197 метра.
Паралелно с това започва детайлното преглеждане и документиране на пещери в района на гара
Лакатник. Освен множеството пещери без карти,
които са картирани основно в Петренски дол, е
направена и нова и детайлна карта на Свинската
дупка с дължина 362 метра. Клубни членове оглавяват прекартирането на Бориковската пещера
при село Бориково с дължина 470 метра. Правят
се изследвания и в района на селата Илинденци,
Миланово, Оплетня, Зелени град, Врабча и др. В
клуба влизат много нови хора. Част от тях изкарват националните квалификационни курсове за
картиране и научно-приложни методи. Това вдига нивото и квалификацията на клубните членове
и те на свой ред поемат доста изследвания в свои
ръце. Направен е и пробив във врачанската пещера Мижишница, където Яни Макулев, Христо
Стоянов, Павлин Димитров и Стоян Петков от
Сдружение „МОЕРПА“ достигат денивелация
над -200 метра. Клубни членове провеждат първия задочен курс по картиране в резултат, на който
е направена актуална карта на пещерата Душника край село Искрец с дължина 827 метра. Отново клубни членове се включват в прекартирането
на пещерата Колкина дупка в която са намерени
нови части и дълбочината и рязко нараства (след
2012 -та година надвишава -280 метра). Открити и документирани са две вулкански пещери в
източните Родопи, както и първата и единствена
за сега пропаст изцяло в лед в пиринския циркус
Бански суходол. Открития се правят и в района
на гара Черепиш, където пещерата Трифалосната надминава 200 метра дължина и е доказано,
че е в система със съседната пещера Езерото в
която също са намерени много нови участъци. В
близост до село Миланово е открита и картирана интересната водна пропастна пещера Семова
яма дълбока – 58 метра, както и пропастта „Хеликтит 2006“ в района на Барките в Стрешерския дял на Врачанската планина дълбока 60.20
метра. Започва и детайлното изследване на пещерите в община Драгоман, както и продължава
изследването на пещери в Трънско. Провеждат
се и редица изследвания в района на: Крачимир,
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Стакевци, Праужда, Малко Търново, Ракитово
и др. Картирана е и Сухата пещера при гр. Велинград с дължина 185 метра. Клубни членове се
включват в изследването и документирането на
скални манастири в южната периферия на Шуменското плато. След усилена работа в пещерата
Банковица, са картирани около 3000-метра нови
части, а там има още недокументирани галерии.
В пропастната система Бански суходол №9-11 е
направен нов пробив и е достигната дълбочина
над 300 метра, като картирането на новите части
основно е дело на Здравка Попова, Мирослава
Рударска, Венцислав Иванов и Антон Генков от
ПК „Черни връх“ София. Картирана е и Шаманската пещера при село Карлуково с дължина над
400 метра, където основни картировачи са Иван
Петров и Цветелина Валерианова. Открити са
нови части и в Диневата пещера при село Гинци.
Дейно се включват в изследването Яни Макулев,
Живко Петров, Стоян Брашнаров, Константин
Стоичков. Картировката на Диневата пещера е
дело на Мирослава Христова, като дължината на
пещерата в момента надвишава 800 метра. Клубни членове участват в проекта „Микробно разнообразие на пещерата Магура“. В проекта е залегнало прекартиране на пещерата и съставяне на
3-мерен модел. В рамките на проекта, ръководен
от Михаил Хаджитодоров, пещерата е прекартирана и са открити нови части, като дължината
и достига 3435 метра. В картировката участват
клубните членове; Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Иван Петров, Мирослава
Рударска, Мария Брашнарова, Стоян Брашнаров,
Здравка Попова, Венцислав Иванов, Десислава
Макулева, Яни Макулев и Антон Генков от ПК
„Черни връх“. Полигона в пещерата е направен
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посредством тотална станция благодарение на
инж. Кирил Данаилов и Николай Свещаров. В
рамките на съставянето на план са управление
на Деветашката пещера клубни членове под ръководството на инж. Кирил Данаилов съставиха
3-мерен модел на входната й зала, която се явява най-голямата по площ и обем пещерна зала в
България.
Клубни членове започват и леководолазни пещерни проучвания. Водещ в това начинание е
Иван Алексиев, който прави премиерно гмуркане в сифона на пещерата Врелото при село
Крачимир. По-късно там се гмурка и Трифон Василев като край на сифона не е достигнат. Трифон Василев гмурка крайния сифон на пещерата
Лепеница при Ракитово и намира продължение
много перспективно продължение. Членове на
членове на клуба започват документирането и на
не карстови пещери и изцяло спелестологични
(изкуствено прокопани галерии) обекти. Но изследването на карстовите пещери остава да бъде
приоритетно. В тази насока за постоянна бъдеща
и предстояща работа са набелязани много различни райони (Понор планина, Дупнивръшкия
дял на западна Стара планина, Предбалкана, Родопите и Пирин). Почти няма седмица в активния сезон когато не се правят проучвателни ходения в различни райони или приоритетни обекти
за изследване.
В клуба има тенденция да се правят систематични изследвания. Въпреки, че понякога нещата не
стават с темпото което ни се иска, има последователност и приемственост, което е едно от найважните неща един изследователски клуб да се
развива.
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ХЕЛИКТИТЦИ В ПЕЩЕРИ
НА ЧЕТИРИ КОНТИНЕНТА
Алексей Жалов

“Helictit” Members in Caves
on Four Continents
Alexey Zhalov
The article is a summary of the
international activities of SC
“Helictit”.
The first trip of the club abroad
is in the USSR, near Cheremshanka village, Altai Krai, in
1989. The goal of the expedition is Altayskaya Cave – the
longest cave in the Altai and the
most technically complex one in
Siberia, with a length of 1250 m
(currently 4400 m) and a depth
of –240 m. The expedition is
comprised of seven members –
K. Danailov (leader), S. Krasteva, G. Georgiev, D. Dishovski,
I. Vreskov, M. Sokolov and P.
Penchev from the Kazanlak Caving Club. During the expedition
the “Geofizicheskaya” chasm
(-135 m) was entered, as well. In
the autumn of the same year an
expedition to the „Abisso Emilio Comici“ chasm (–703 m) in
the Julian Alps, Italy, was conducted, comprised of A. Vasilev
(Bezmir), V. Mustakov, G. Georgiev, I. Ivanov, D. Dishovski, D.
Levterov (Pinko), I. Vreskov, K.
Danailov, M. Sokolov, R. Musta-

В живота няма нещо, което да не е свързано със силата
на волята ни. Всичко зависи от нея, но и от упоритостта и
постоянството ни. Може ли човек без силна воля да пази
диети, да тренира, да чете и усвоява новостите в живота?
Хората винаги си поставят определени цели. Те са близки
или далечни, големи или малки. Към тяхното осъществяване е насочена цялостната ни дейност. И разбира се
- силата на волята. Защото, който иска да постигне целите
си трябва да знае, че в повечето случаи сполуката не идва
веднага. Необходими са упоритост и постоянство. Напълно естествено е днес да не се задоволяваме с направеното
вчера. Новият ден е нова мярка. В нея се съдържа импулс,
откроява се непримирим човешки дух за постигане на
нови успехи. Събуденият стремеж към нови постижения
доказва силната воля, желанието човек да не спира в развитието си. Оттам идват и успехите.
Казаното дотук с най-голяма сила се отнася до пещерняКитай 1989 година
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kova and S. Krasteva .
In
1990
an
expedition was conducted to the
“Kievskaya”/“KILSI” chasm
(depth – 990 m), located on
the Karatau plateau in Uzbekistan, led by V. Mustakov
and with A. Vasilev (Bezmir),
G. Georgiev, N. Sveshtarov, E.
Petrov, D. Dishovski, K. Danailov, M. Sokolov, R. Mustakova, S. Krasteva, and I. Alexiev
(CC “Edelweiss”, Sofia) and
P. Penchev (CC “Orlovo gnezdo”, Kazanlak) as members.
In the same year Ivaylo Ivanov
took part in the second Bulgarian-Chinese cave expedition in
China as a specialist in hydrogeology.
In 1991, club members Iv.

28

ците. Залисани във възраждането на клуба, до средата на
80-те години пещерняците от клуб „Хеликтит“ едва ли са
си помисляли за пътешествия и експедиции извън България. Постепенно обаче клубът си стъпва на краката. Младата генерация неизменно заема челни места в организираните по това време републикански технически прегледи, по-опитните обикалят по-големите български пещери
и се появява желание да се пробват и извън страната – там,
където има по-дълги и дълбоки от родните пещери.
„Първата лястовичка“ идва през 1989 год., когато 7-членна клубна експедиция заминава за Новоросийск, Западен
Сибир, Русия (СССР) с цел да проникне в пропастта „Алтайская“. Ръководител на тази първа клубна изява зад границата е Кирил Данаилов, а в отбора са включени още С.
Кръстева, Г. Георгиев, Д. Дишовски, И. Вресков, М. Соколов и П. Пенчев от Казанлъшкия пещерен клуб. Ето какво
показва справката за пещерата: „Алтайская“ се намира в
Алтайския край, Семински хребет, Камишлински карстов
район, на т. нар. Метльовско плато. Тя отстои на няколко
километра от село Черемшанка. Дълбочината й е −240 м, а
дължината й тогава е 1 250 м (сега 4 400 м). Тя е най-дългата пещера в Алтай и технически най-сложната пещера
в Сибир. Била е открита през 1978 год. Проникването във
вертикалната част на пещерата е съпроводено с трудности, произтичащи от водата, която облива отвесите. Кирил
и Бреницата екипират, но до дъното достигат дедо Миле,
Ив. Вресков и казанлъчанина. В рамките на експедицията
се осъществява и проникване в пропастта „Геофизическа“
(-135 м).
Но апетитът идва с яденето и още през есента на същата

Леководолазна експедиция Матка 1995 г., Македония.

година хеликтитци поемат към пропастта „Абисо Емилио
Комичи“ (-703 м) в Юлийските Алпи, Италия. Отборът
е съставен от 9-ма: А. Василев (Безмир), В. Мустаков, Г.
Георгиев, И. Иванов, Д. Дишовски, Д. Левтеров (Пинко),
И. Вресков, К. Данаилов, М. Соколов, Р. Мустакова, С.
Кръстева. На 21 септември 1989 год. до дъното достигат
Весо, Ивайло, Киро и Пинко – целта на експедицията е
изпълнена!
Не минава година и клубните членове набрали опит,
сили и инерция решават да се пробват на още по-голяма
дълбочина. Къде точно ли - в пропастта „Киевская“ или
още „КИЛСИ“, намираща се на платото Кърктау в Узбекистан. Дълбочината й е 990 м и само 10 метра не й стигат, за да се впише сред най-дълбоките пропасти в света.
Както и да е, но успеят ли хеликтитци с това, ще е преодолян поредния дълбочинен рубеж. Експедицията ръководи
В. Мустаков и в нея участват още А. Василев (Безми), Г.
Георгиев, Н. Свещаров, Е. Петров, Д. Дишовски, К. Данаилов, М. Соколов, Р. Мустакова, С. Кръстева, както и колегите И. Алексиев от ПК „Еделвайс“ - София и П. Пенчев
от ПК „Орлово гнездо“ - Казанлък. До дъното успешно
достигат К. Данаилов, Евгени, С. Кръстева и И. Алексиев.
През същата 1990 год. Ивайло Иванов в качеството си на
специалист хидрогеолог взима участие във втората българо-китайска пещерна експедиция в Китай и допринася за
изпълнението на нейните комплексни задачи.
През следващата 1991 год. клубните членове Ив. Иванов и К. Данаилов отпътуват за Румъния, с което маркират
първото клубно участие в международна научна конференция по проблемите на карста и пещерите. През 1992

Ivanov and K. Danailov participated in an international
conference on the problems of
karst and caves in Romania.
1992 marked the beginning of
the involvement of club members in the long-term and systematic exploration of Albanian
caves – first by V. Mustakov,
followed by T. Toshev, K. Danailov, Y. Makulev, D. Lefterov
and others who, as early as the
following year 1993 took part
in the second national expedition there. In the autumn of the
same year V. Mustakov, K. Danailov, L. Arsov, G. Slavov, N.
Sveshtarov, D. Dishovski, M.
Sokolov and N. Simov, together
with colleagues from the Pleven club, organized yet another
national expedition to Albania,
resulting in the exploration and
surveying of the „Tsilikokave“
chasm – Albania’s deepest at
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Експедиция Мая Арапид 2005 г.

the time (depth 505 m) .
In 1995, A. Zhalov and G. Slavov attended the French Speleology School, where they participated in several entries into
various French caves. In the
same year, yet another national
cave expedition in Albania was
conducted under the leadership
of A. Zhalov, with the participation of club member Y. Makulev.
N. Simov (Blackie) was included in the staff of the Bulgarian
cave-diving expedition in Macedonia, where he participated
alongside A. Zhalov. Conducting national expeditions in Albania continued in 1996, with
the participation of K. Danailov, I. Ivanov and A. Zhalov .
Until 2001 there were no international activities, but over the
next two years several individ-
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год. се бележи началото на участието на клубни членове в
дългогодишното и систематично изследване на пещерите
в Албания. Първи повлича крак В. Мустаков, но неговият
пример е последван от Т. Тошев, К. Данаилов, Я. Макулев, Д. Лефтеров, които още през следващата 1993-та год.
взимат участие във втората национална експедиция там.
Есента на същата година В. Мустаков, К. Данаилов, Л. Арсов, Г. Славов, Н. Свещаров, Д. Дишовски, М. Соколов, Н.
Симов са в основата на поредната национална експедиция
в Албания. Като резултат от усилията на хеликтитци и колегите им от плевенския клуб приключва проучването и
картирането на пропастта „Циликокаве“ и с дълбочината
си от 505 метра тя става най-дълбоката пропаст в Албания
по това време.
През 1995 год. А. Жалов, който вече е приел клубно членство и Г. Славов участват в курс на Френското училище по
спелеология, в рамките на който осъществяват дузина прониквания в различни френски пещери. Тогава Ганчо прави
успешен траверс в прословутата пещерна система „Верно“
(-387 м, 32 км). През същата година се провежда поредната национална пещерна експедиция в Албания под ръководството на А. Жалов, но в нея участва друг клубен член
в лицето на Я. Макулев. На дневен ред идва и включването
на хеликтитци в пещерно-водолазната дейност. Тази чест
се пада на Н. Симов (Блеки) и той е включен в състава на
българската пещерно-водолазна експедиция в Македония.

Втори участник в тази изява е А. Жалов. Провеждането на
национални експедиции в Албания продължава през 1996
год. и хеликтитци в лицето на К. Данаилов, И. Иванов и А.
Жалов активно се включват в изпълнението на комплексната програма.
До 2001 год. по понятни причини международната дейност секва. През следващите две години следват няколко
индивидуални изяви като участието на К. Богачева и В.
Дробенов в младежкия курс по спелеология в Германия,
участието на А. Жалов в организирани от него експедиции
в Албания и Украйна (пещерата „Озерна“), посещението
на Б. Лилков в „Мамонтовата пещера“, САЩ.
Следва малко раздвижване и през 2003 год. 6-ма клубни
членове се включват в работата на първата балканска пещерна експедиция „Отрис“ в Гърция. А. Жалов, К. Стоичков, Л. Маринов, М. Стаменова, Ж. Петров, К. Касабов
проучват и картират 7 пещери, като само в пещера „Чуката“ (Тетрастома) са картирани почти един километър галерии. Същата година Г. Димитров, прониквайки в „Уинд
кейв“, разширява географията на проникването в североамерикански пещери. А. Жалов прави нещо подобно като
участва в националния сбор на гръцките спелеолози в Пелепонес.
Следващата 2004 год. бележи организирането на самостоятелна експедиция в Албания, но този път в населената с
етнически българи област Голо Бърдо, в източната част на
страната! Като резултат са проучени и картирани 7 пещери с обща дължина около 600 м. В експедицията участват
А. Жалов, Ж. Петров, К. Касабов, К. Стоичков, И. Бончева, Х. Христов, В. Дробенов. Есента на същата година М.

ual events took place: the participation of V. Drobenov and
K. Bogacheva in the the Youth
Speleology Course in Germany; A. Zhalov’s participation in
the expeditions to Albania and
Ukraine („Ozernaya” cave),
organized by him; B. Lilkov’s
visit in “Mammoth Cave”,
USA.
In 2003, A. Zhalov, K. Stoichkov, L. Marinov, M. Stamenova,
Z. Petrov and K. Kasabov took
part in the work of the first Balkan cave expedition “Otris” in
Greece, exploring and surveying 7 caves, of which just in the
“Chukata” (Tetrastoma) cave
almost one kilometer of galleries were surveyed. That same
year G. Dimitrov visited “Wind
Cave”, South Dakota, USA,
and A. Zhalov participated in
the National Greek Caver Convention in Pelepones.
2004 marks the organizing of
an independent expedition in
Eastern Albania in the Golo
Brdo region, populated by ethnic Bulgarians, by A. Zhalov,
Z. Petrov, K. Kasabov, K. Stoichkov, I. Bontcheva, H. Hristov
and V. Drobenov; seven caves
with a total length of about 600
m were explored and mapped
as well. In the autumn of the
same year, M. Stamenova and
A. Zhalov took part in the International Symposium on Karst
Protection in the town of Guca,
Serbia. At the end of the year
the famous “Lazarevska” cave
in Serbia was visited by an international expedition with the
participation of V. Drobenov.

8-ми общогръцки сбор.
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Пропастта Проватина - вход.

Стаменова и А. Жалов отпътуват за гр. Гуча, Сърбия, където взимат участие в Международен симпозиум за защита на карста. Известната „Лазаревска пещера“ в Сърбия е
обект на проучване от международна експедиция в самия
край на годината. За наша гордост В. Дробенов също дава
своят принос към изследването на най-дългата сръбска пещера.
През следващите 10 години клубът навлиза в период на
интензивна международна дейност. Част от изявите са на
отделни хеликтитци и са свързани с прониквания и посещения в пещери с познавателна и спортна цел. На втори
план са участията на клубни членове в различни по ранг
международни спелео форуми (конференции, симпозиуми, конгреси и сборове). На повечето от тях от името на
клуба са представяни доклади и презентации. С най-голям
принос към всеобщото проучване на пещерите са организираните от клуба проучвателни експедиции и участието
на наши членове в големи международни изяви с изследователски характер. Водещо място в първия тип изяви имат
проникванията в ледени пропасти в Швейцария, спускането в една от най-големите шахти в света „Проватина“,
участието на П. Димитров (Папи) в руско-българската експедиция в седмата по дълбочина пропаст в света „Сарма“ и
достигането му до дъното й (-1549 м), участието на Ив. Бусерски в експедиция „Вандима“, Словения. Участието ни
в научни форуми е осъществено основно от М. Стаменова
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и А. Жалов. По тяхна вина името на клуба намира място в
писмените материали на две световни и един европейски
конгрес, Европейския спелеофорум в Марбея, Испания и
четири регионални конференции. Кои са изявите, които
отразяват най-силно приноса на клуба към проучването на
чуждоземни пещери? За наша чест хеликтитец бе човекът,
който инициира и организира премиерните български експедиции на Атон, Гърция, Киргизстан и Китай, като освен
в тях клубни членове активно участват и в проучването на
пещери в Албания и Сърбия. Кратката равносметка в тази
насока за периода след 2004 год. е: проучени, картирани
и описани извън страната са над 90 пещери и пропасти.
Коментар едва ли е необходим!
Ако теглим чертата ще установим, че различни членове на пещерен клуб „Хеликтит“ са стъпили в пещери на
четирите континента: Европа, Азия, Африка и Америка.
Хеликтитци са били в пещерите на 19 европейски, 3 азиатски и по една африканска и американска страни. Много
е минало през главата на организаторите и участниците
във всички детайлно описани и маркирани експедиции и
пътувания. Но както бе написал някога известният в миналото автомобилен състезател Рихард фон Браухич: „Без
борба – няма победа“! Ако не беше така, нямаше за какво
да се пише тук и сега, нямаше с какво да се похвалим, а и
нямаше да правим това със заслужена гордост.
По-голяма пълнота и яснота за пътя на хеликтитци по пещерите на света и за действащите лица в международните
ни скитания ще намерите в долната таблица.

Over the next 10 years, the club
has had a lot of international
activities, such as entering and
cave visits for the purpose of
study and sport ¬– entries in
Swiss ice caves; descending
one of the biggest shafts in the
world – „Provatina“; P. Dimitrov (Papi)’s participation in
Russian-Bulgarian expedition
to the seventh deepest chasm
in the world, „Sarma”, and
reaching bottom (–1549 m); Iv.
Buserski’s participation in the
Slovenian “Vandima” expedition – as well as participation
of club members in various international caving forums (conferences, symposia, congresses
and conventions), mainly by
M. Stamenova and A. Zhalov
in the European speleoforum
in Marbella, Spain and four regional conferences. Club members initiated and organized the
premiere Bulgarian expeditions
to Mount Athos, Greece, Kyrgyzstan and China; in addition
to that, club members were actively involved in the study of
caves in Albania and Serbia.
For the period after 2004 over
90 caves and abysses abroad
have been studied, surveyed
and described.
In all, members of „Helictit” Caving Club have been in
caves on four continents: Europe, Asia, Africa and America. “Helictit” members have
been in caves in 19 European,
3 Asian and one African and
American country, and all visits
are described in detail.

Кирил Данаилов - експедиция Китай 2013 година.
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Година Държава

Цел

Участници

Русия

Проникване в пропастта „Алтайская“ и „Геофизическа“

1992

С. Кръстева, Г. Георгиев,
Д. Дишовски, И. Вресков, М. Соколов
А. Василев, В. Мустаков, Г. Георгиев,
Проникване в „Абисо Емилио Ко- И. Иванов, Д. Дишовски, Д. Левтеров,
Италия
мичи“
И. Вресков, К. Данаилов, М. Соколов, Р.
Мустакова, С. Кръстева
В. Мустаков, А. Василев,
Проникване в пропастта
Г. Георгиев, Н. Свещаров, Е. Петров, Д.
Узбекистан
„Киевская“ (КИЛСИ)
Дишовски, К. Данаилов, М. Соколов, Р.
Мустакова, С. Кръстева
Китай
Нац. експедиция „Юнан“
Ив. Иванов
Междунар. конференция „Байле
Румъния
Ив. Иванов, К. Данаилов
Херкулане“
Албания
Нац. експедиция „Велечик“
В. Мустаков

1993

Албания

Нац. експедиция „Тети“

Албания

Нац. експедиция „Циликокаве“

Франция

Квалификационен курс

Г. Славов, А. Жалов

Албания

Нац. експедиция „Кожня“

Я. Макулев

1989

1990
1990
1991

1995

Т. Тошев, К. Данаилов, Я. Макулев,
Д. Лефтеров
В. Мустаков, К. Данаилов, Л. Арсов,
Г. Славов, Н. Свещаров, Д. Дишовски, М.
Соколов, Н. Симов

Македония Нац. водолазна експедиция „Матка“Н. Симов
1996

Албания

Нац. експедиция „Драгомири“

К. Данаилов, И. Иванов, А. Жалов

2000

Албания

Конференция
„Шкодра във вековете“

А. Жалов

2001

САЩ

„Мамонтова пещера“

Б. Лилков

2002

Германия

Младежки спелео курс

К. Богачева, В. Дробенов

Албания

Първа експедиция „Голо Бърдо“

А. Жалов

Украйна

Проникване „Озерная“

А. Жалов

Гърция

Първа балканска експедиция „От- А. Жалов, К. Стоичков, Л. Маринов, М.
рис“
Стаменова, Ж. Петров, К. Касабов

САЩ

„Wind Cave“

Г. Димитров

Гърция

Нац. пещерен сбор „Аерополис“

А. Жалов

Албания

Експедиция „Голо Бърдо“

А. Жалов, Ж. Петров, К. Касабов, К. Стоичков, Ива Бончева, Хр. Христов

Сърбия

Симпозиум „Опазване на пещериМ. Стаменова, А. Жалов
те“ - Гуча

2003

2004
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2005

2006

Сърбия

Експедиция „Лазаревска пещера“

В. Дробенов

Гърция

Световен конгрес „Каламос“

М. Стаменова, А. Жалов

Гърция

Национален сбор „Кардица“

М. Стаменова, В. Дробенов,
К. Стоичков, А. Жалов

Гърция

Експедиция „Славянка“

Албания

Експедиция „Мая Арапит“

Унгария

Проникване в „Пал Вьолги“

К. Стоичков, В. Дробенов
А. Жалов, К. Стоичков, Ж. Петров,
П. Димитров, Л. Маринов,
К. Стефчев, К. Данаилов,
Н. Свещаров, П. Константинов
В. Дробенов

Албания

Нац. експедиция „Голо Бърдо“

М. Стаменова, А. Жалов

Гърция

Проникване в пещери

К. Стоичков

Сърбия

Експедиция „Бусовата“

И. Алексиев, К. Стоичков, А. Жалов

Турция

Пещери „Кападокия“

М. Стаменова, А. Жалов

Швейцария Проникване в ледени пещери
2007

2008

Сърбия

„Ветрена дупка“

Албания

Нац. експедиция „Голо Бърдо“

Л. Маринов, К. Стефчев
А. Жалов, В. Дробенов, М. Колева, Ж.
Петров, К. Стоичков, Н. Ценов,
К. Стефчев, П. Константинов,
Х. Христов, П. Димитров
А. Жалов

Гърция

Нац. сбор „Аридия“

М. Стаменова, А. Жалов

Гърция

Пещери „Алистрати“ и „Маара“

А. Жалов

Гърция

Експедиция „Проватина“

К. Данаилов, Л. Маринов,
Д. Дишовски, Цв. Паров

Абхазия

Експедиция „Сарма“

Гърция

Балкански пещерен сбор
„Кокиногия“

Албания

Експедиция „Сепоник“

Косово

„Мраморната пещера“

П. Димитров
А. Жалов, К. Стоичков, Ж. Петров,
М. Колева, К. Кърпачева,
Хр. Христов, Ц. Паров, В. Дробенов, К.
Данаилов, Н. Свещаров, И. Иванов, Д.
Дишовски, М. Стаменова,
Тр. Василев
В. Дробенов, К. Стоичков,
Тр. Василев, Д. Дишовски, П. Цонков, И.
Бусерски
М. Стаменова, А. Жалов

Франция

Европейски конгрес

М. Стаменова, А. Жалов

Румъния

Конгрес на Румънската федерация
Ив. Алексиев, А. Жалов
по спелеология
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2009

2010

2011

2012
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Турция

ІV национален симпозиум по спеА. Жалов
леология - Анкара

Испания

Проникване в пропасти

Н. Ценов

Гърция

Пещери на о. Карпатос

Турция

Балкански пещерен сбор

Румъния

Пещери „Епуран“ и „Тополница“

М. Стаменова, А. Жалов
К. Данаилов, Д. Дишовски,
Н. Свещаров, И. Алексиев,
М. Стаменова, А. Жалов
В. Иванов, З. Попова Б. Сотиров,
М. Христова, И. Бусерски

ВеликобриНационален сбор „Хидън Ърт“
тания

М. Стаменова, А. Жалов

Албания

Пещери „Пелумбас“

А. Жалов

Гърция

Пещери „Перама“ и „Гаки“

А. Жалов

Словения

Експедиция „Вандима“

Румъния

Балкански пещ. сбор

Албания

Експедиция „Мая Арапит“

Ив. Бусерски
А. Андонова, А. Жалов, М. Стаменова,
В. Иванов, И. Бусерски, В. Дробенов, К.
Тодоров
П. Димитров, К. Карпачева

Албания

Експедиция „Радоина“

П. Димитров

Киргизстан Експедиция „Кокшалтау“

К. Данаилов, Н. Свещаров, Н. Симов

Македония Сбор „Ясен“

А. Жалов, В. Дробенов, И. Петров,
Хр. Христов

САЩ

„Мамонтова пещера“

Ел. Станева

Италия

Сбор „Казола“

М. Стаменова, А. Жалов, В. Дробенов

Русия

Конференция „Спелеология и спеА. Жалов
лестология“

Унгария

100 год. Унгарска спелеология

А. Жалов

Китай

Експедиция „Гаолигонгшан“

А. Жалов

Македония

Балкански пещ. сбор
„Самоков“

А. Жалов, Д. Дишовски, К. Данаилов, Н.
Свещаров, Ив. Алексиев

Турция

V Нац. Спелео симпозиум

А. Жалов

Испания

Евро-спелео форум „Марбея“

А. Жалов, М. Стаменова

Украйна

Конгрес на УСА

А. Жалов

Словения

Балкански пещ. сбор

К. Данаилов, Н. Свещаров,
Д. Дишовски

Тунис

Междунар. курс спасители

А. Жалов

Украйна

Конгрес на УСА

А. Жалов

Гърция

Експедиция „Атон“

А. Жалов

Швейцария Европейски спелео форум

М. Стаменова, В. Дробенов, А. Жалов

Турция
Балканска конференция
М. Стаменова, А. Жалов
Босна и
Херцегови- Конференция „Човек и карст“
А. Жалов
на
Чехия
Нац. пещерен сбор - Спелеофорум А. Жалов

2013

Сърбия

„Ветрена дупка“

М. Христова

Сърбия

„Лазаревска пещера“

В. Дробенов, М. Рударска, В. Иванов, З.
Попова

Чехия

Световен конгрес -Бърно

М. Стаменова, А. Жалов

Черна гора Балкански пещерен сбор

А. Жалов, К. Данаилов, Д. Дишовски

Китай

Експедиция „Гаолигонгшан“

К. Данаилов, А. Жалов, Цв. Паров

Франция

Евро-спелео форум - Мио

А. Жалов

Гърция

Експедиция „Атон“

К. Стоичков

Киргизстан Експедиция „Киргизстан“

Н. Симов

Италия

Нац. сбор „Казола“

Албания

Експедиция „Сепоник“

М. Стаменова
К. Стоичков, И. Петров, Т. Василев, Т.
Жекова, М. Върбанов, В. Иванов, З. Попова, Х. Дундарова, С. Фарук, Г. Колев, Л.
Стойнева, В. Николов, А. Андонова.
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ЗА МОЕТО КРАТКО
ЦАРУВАНЕ ОТ ТРОНА
НА ПЕЩЕРЕН КЛУБ
„ХЕЛИКТИТ“
Веселин Дробенов
Някъде там, в началото на пътя ми под земята, се сблъсках със завети и мисли, достигнали до нас чрез две основополагащи книги, които всеки един млад пътешественик
трябва да прочете - „Свирепа Арена“ на Джо Таскър и
„Моят живот под Земята“ на Норберт Кастьоре. Именно
Таскър беше казал, че истинското покоряване започва,
когато ти и свръзката ти започнете да мислите като едно
цяло човешко същество. Ето затова е тази история. Започвам я с малка нотка на тъга, тъй като за мен, този период
на клуба, който започна в края на едно хилядолетие (през
1999 год. ) беше един от най-хубавите периоди в живота ми. Период на истинско приятелство, подадени ръце в
нужда (не само в пещера, но и в другата част от живота!)
и най-вече, едно безкрайно откривателство, пир за сетива
и чувства. Един ден ще напиша може би цялата история
за петима непознати, които се събраха съвсем случайно и
установиха, че могат да достигнат заедно почти до всяка
точка на света. В резултат обаче се роди идеята, това помладо поколение, да поеме рула на клуба и да го поведе
в посока, немечтана от нашите предци, които съм длъжен
да кажа, че направиха всичко възможно и отделиха цялото си свободно време, за да ни научат на това, което
знаят. Или поне да ни помогнат да се научим сами, без да
се осакатим преждевременно… За което изказвам моята
най-искрена благодарност.
За добро или лошо (по-скоро и за двете) на мен се падна
честта, да бъда първият „велик предводител и кормчия“,
който да се изправи и да заяви ясно, че времето на военизирания клуб „Иван Вазов“ отива към своя край. Планът
беше клуб „Хеликтит“ да се превърне в място на разбирателство и приятелство, място в което всяко едно действие
се пречупва през призмата на другия, за да може всеки
в него, с всяко свое действие да се чувства пълноценен.
Това беше план за клуб с човешко лице. Поставихме си
прости, но смели цели като:
•
Да върнем изгубеното поколение като активни пе-
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щерняци в клуба. Това бяха всички онези млади
хора, по-големи от нас, които помнеха по-добре
миналото и вече се бяха адаптирали към настоящето. Които разбираха добре както и нас, така и
проблемите на по-възрастните пещерняци, към
част от които поне аз някак си останах чужд.
•
Да привлечем малко повече финанси в
клуба, така че от място, в което екипировката,
често е стара и за допълнение към нея се използват работни въжета, които редовно пукаха като
20 kV жица в място, където хората могат да разчитат на сигурна, добре поддържана нова екипировка.
•
Да имаме помещение, в което тази екипировка да се съхранява, а ние да си изградим
архив и място, където всеки да се чувства комфортно, да мечтае и крои планове за нови пътешествия. За нас винаги е било ясно, че съхраняването на екипировката в бидони на балконите
не е добър вариант.
•
Да поставим клуба на международната
сцена, запознавайки се с хора, които пътуват и
изследват. Всеки, който чете това трябва да знае,
че до 2008 год. информацията и международните контакти, бяха съсредоточени в Българската
федерация по спелеология и се предоставяха по
лично усмотрение и симпатии… Само и единствено. Едно тежко наследство от комунизма за
централизиране на знанието и възможностите,
което не можеше да продължи. Всички вече знаехме как се случват нещата в другите страни, че
там често ръководителят не е вожд и предводител, а просто сърцат човек, който помага така, че
всички да са на мястото си. Нямаше и как да е по
друг начин. Границите вече бяха отворени и ние
отдавна пътувахме, накъдето ни видят очите.
Някои от нас дори бяха живели извън страната,
сблъсквайки се с трудностите на емиграцията.
•
Да адаптираме системата на преподаване,
така че тя да е адекватна на своето време. Малко по-проста, малко по-лесна и добре поставена
във времето, така че повече хора да бъдат привлечени. Да започнем да променяме представата
за пещерите и пещерняците от хора, преминали
границата на лудостта, които са готови на всичко
за да достигнат първи донякъде към хора, които
изследват новите територии, търсейки информация за нашето минало, която да ни е от полза

в интересните времена, в които живеем сега. За
мен лично пещернякът винаги е трябвало да се
усеща не като борец срещу негостоприемната
пещера, а като пазител на осмия континент.
•
Да сложим в ред административно клуба и да изградим една стройна система, която
да направи нещата прозрачни и видими за всеки
един клубен член. Особено, когато става въпрос
за пари.
•
Да се премахне практиката на кадруване
в клуба, според която едни хора ставаха за едно,
други за друго, а трети… е, науката познава и
други видове примати. В това смятам, че бяхме
пълни новатори и тази практика все още съществува в повечето други клубове. Това е, защото тя
не се основава на някакви стари, добре набити
в съзнанието правила, а крепи своите устои на
егото и егоизма. А егоизмът и съревнованието
в пещерите и алпинизма е може би най-често
срещаното явление, което обаче е и причина за
почти всички изгубени животи там. Това за мен
остана най-трудната промяна. Промяната на възприятията за големите индивидуални постижения срещу глутницата, в която всеки индивид
е слаб, но заедно може да е една добре смазана
машина, която да добие потенциал да изследва
дори пещерите на Марс. Защо не? Спорт срещу
Изследователи! Вечният пещерен спор, който
често прераства в ожесточени битки, в които
се противопоставя наследството на първите пещерняци срещу великите спортни постижения в
името на вожда. Може би, той ще пребъде във
вечността, кой знае.
•
Да се премахне практиката на скритите
разговори между определени групи, формирането на тайно мнение и прочее, а всеки един разговор да бъде открит и честен. Именно затова
отворихме заседанията на управителния съвет
за всеки, което преди това, далеч не беше така.
Тук може би в личностен план претърпях своето
най-голямо разочарование, тъй като спирането
на практиката за тайни срещи и разговори зад
гърба се оказа дълбоко вкоренена. Не смятам,
че и в момента тя е прекратена, но интернет ни
даде възможността да си „чешем“ егото и да си
споделяме мненията, които преди това често завършваха с открит огън.
•
Клубът да продължи активно да посеща-
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ва и изследва големи пещери и непознати райони
в България и по света, като погледнем на пещерите не само като на практично удоволствие от
поставянето на тялото в екстремни условия, но
и от гледната точка на науката, знанието и разбира се - историята и завета, който ще оставим за
следващите поколения.
И така, на 02. 06. 2007 год., след много труден
дебат, в който старите кормчии със сигурност се
почувстваха атакувани, промяната беше факт.
Беше избран нов управителен съвет, само от
млади хора, а мен издигнаха на трона на председателя. Бях избран. Дори не ми се вярваше тогава, но ходът на промяната беше даден.
Предполагам се замисляте защо пиша за царуване, за тронове и използвам тези доста епични
думи. Това, което разбрах за времето ми в пещерното движение, е че между поколенията има
много голяма разлика в разбирането за това какво
е да заемаш ръководно място в един клуб. Затова, че то трябва да се формира на основа качества, умения и знание, а не на основа постижения.
Може да ви се струва едно и също първоначално,
но в пещерното движение има много гротескни
примери, когато хора с добра двигателна култура
и голяма доза безразсъдна смелост стават председатели и разглобяват цялата система, водени от
завист, желание за доказване и чувство за мъст.
Слаба богу, в историята на клуба, която познавам
няма такива примери, но лесно може да се огледате, за да се убедите в правотата на тази теза. И
то не само в пещерното движение. Погледнете
също и в политическите среди. Но това е една
друга тема за управлението и отражението на обществото. Нашата поява в ръководството тогава
нямаше такава цел. Ние искахме да направим нещата работещи спрямо реалността в началото на
ХХI век, а аз бях готов да поема всички удари в
името на тази идея. Е, може би не точно всички.
Тук за всеки един от вас, който ще прочете това
мое мнение за този отрязък от историята на клуба, искам да направя следните пояснения.
•
Да, и преди се опитвахме да проведем
някой промени, но поради вкорененото недоверие в някои от по-възрастните пещерняци и ясно
изградената йерархия, която се спазваше безпрекословно, повечето от тези наши идеи бяха обречени на неуспех. Истината е, че след като идеята
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за йерархия отстъпи пред практиките за споделяне и водене на открит разговор, без грубости,
някои от стожерите на клуба счетоха, че клубът е
разрушен.
•
Да, отне ми доста време да заровим томахавките и е факт, че някои от тях все още са
покрити само с тънък пласт пясък, въпреки че
опитите продължават.
•
Да, вярно е, че във времето нашето поколение беше лоялно и винаги е проявявало своето
уважение към по-възрастните в клуба, помагало
им е и в пещерите, и за идеите им, и в работата
им, и в техния личен бизнес. В последното смея
да твърдя доста от нас оставиха една част и от
здравето си.
•
Да, вярно, е че някои от хората, които
гласуваха за мен и новия управителен съвет, не
знаеха, че след това следва промяна, на която
дори те не са готови. И това доведе до съответните последствия.
Както се казва, това беше път на много грешки и
на много добри решения.
Защо хората избраха мен ли? Предполагам, защото бях по-консенсусна личност. Всъщност
по-скоро беше, защото бях скорошен казарменик (един от последните набори, преди да я отменят!) и все още страдах от този постказармен
синдром, че всичко трябва да бъде сложено в ред,
че отговорността трябва да се поема, независимо
от нейната цена. Може би. Това писание не е за
отчет на това, което свършихме тогава. Клубът
все още поддържа своя годишник и там може да
бъде проследено в детайли всяко едно действие
на клубните членове. Описано под формата на
статии и резултати. Интернет страницата също
промени много от нашите възможности за споделяне. Много хора започнаха пак да идват с нас
по пещери. Въпреки това, през първата година
имаше много скандали, недоволство. Така се и
очакваше да бъде. Истината за мен обаче е, че
председателското място е самотно място, което
когато заемеш, трябва да нагрубиш едни, за да
реализираш идеята на други, особено в момент
на промяна. Място за натиск от всички страни,
за постигане на разни и пространни цели. Затова
и една година по-късно, когато нещата се уравновесиха, имах желанието да се откажа. Така и
стана. Една година по-късно престанах да бъда

председател и въпреки че много хора се чувстваха некомфортно в тази една година, а някои загубиха почва под краката си, колата тръгна в една
нова посока, изпълнена с перспективи.
Дали се справихме с нашите цели? От дистанцията на времето – вече пет години оттогава, бих
казал, че до голяма степен сме се справили. Дали
подходът на тази промяна, който бих определил
като сложна микстура от революция и еволюция
е бил верен или не, историята ще каже. Смятам,
че поставихме основите на нещо много ново, което може би изпревари времето си, но пък това е
красотата на „Хеликтит“ - да бъде различен след
множеството.
На 31. 07. 1954 год. ръководителят на италианската експедиция към К2 Ардито Десио, известен в средите си като Малкият Мусолини, казва
на Лино Лачедели, след като той на няколко пъти

се опитва да се откаже от изкачването, че ако не
продължи, ще го застигне най-страшното наказание - журналистите. Като резултат Лачедели и
Компаньони остават на върха 30 минути, 20 минути повече от предвиденото, а Лачедели отказва
да се прибере обратно. Особено след ситуацията с Валтер Бунати предишната нощ, когато го
оставят на почти сигурна смърт, както и целия
последвал спор и съдебен процес. Само мога да
си представя какви са били мислите в главата му.
Добре описани в книгата, която публикува през
2004 год. Надявам се, това мое писание, също
като книгата на Лачедели да предизвика мислите ви за клуба, за порядките, за управлението, за
пътешествията, за силата на духа и на групата, за
приятелството.
В памет на Животното, който ме научи как да
бъда истински свободен човек!

Входът на
пещерата Банковица

41

УСЕЩАНЕ
ЗА МАНДАТ
Живко петров

Не е лесно да напишеш в няколко страници обстойно
и непредубедено описание за живота на един пещерен
клуб. Още повече, че става дума за описание през очите
на председателя на клуба. Затова и няма да се опитвам.
. . Драги читателю, ако искаш хронология, изпълнена с
дати и събития, имена и фактология, то тогава разгърни
нашите годишници. Там е записано всичко. По-скоро ще
се опитам да пресъздам картина на клубния живот, докато
бях председател, нарисувана с усещания или спомен за
такива.
За да си запознат с предисторията ще кажа, че преди да
стана председател, бях член на управителния съвет на
клуба. Това, любезни ми читателю, беше и плюс, и минус. След като дойдохме в клуба - едно цяло ново поколение, заварихме относителен застой, а донякъде и дълбока
зима. И като новобранци пещерняци, вместо да се занимаваме предимно с ходене по пещери, ние се хванахме и
с организационна работа. Не само се хванахме, но и си
повярвахме. След години председател стана Веско, а ние
- няколко от новото поколение - негов управителен съвет.
И така се почна обновяването на клуба. Разбира се, ако
бяхме си останали единствено и само с ходенето по дупки
нещата щяха да си вървят без проблеми, но не беше писано да е така. . . Когато се „заиграеш“ в голямата политика (читателю, няма нужда да ти подсказвам, че го казвам
иронично) настъпва разделение. Довчерашни приятели
почват да се гледат накриво, а в пещерните среди - след
употреба на „спирит“, скрит в бутилка - и до бой. Макар
да бяхме млади и напористи, не успяхме да се отървем и
от фините настройки на нашите клубни опекуни. . . може
би това беше решаващо. Така на поредното Общо събрание клубът каза тежката си дума и бе избран нов управителен съвет, а той от своя страна избра мен за председател. Вероятно бях необходим компромис.
Какво направихме за клуба през нашия мандат? Дали това
беше надграждане, застой или регрес. Сега като си поми-
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сля, беше всичко по малко. Дейността на един
пещерен клуб зависи най-вече от активността на
членовете или по-просто казано - от ходенето по
дупки. Разбира се, това, че има нов управителен
съвет и нов председател, не значи ходещите по
дупки да станат повече или по-малко активни.
В този смисъл клубът продължи с постоянно
темпо, което винаги ни се е струвало по-бавно
от желаното. Ако отворим дневниците обаче, ще
видим, че не е сторено малко. Ходения „за спорта“, „за копане“, „за картиране“ или просто така
изпълват достатъчно често календара. Открай
време в клуба се говори за т. нар. „приоритетни проекти“. Това словосъчетание се поизтърка
и стана леко иронично поради невъзможността
да сложим чертата на поне един от тях. „Банковица“, „Темната дупка“, „Говора на водата“, Пирин, „Хайдушкото кладенче“ и т. н. останаха да
тежат като незавършени клубни проекти. Успокоява ме само мисълта, че е твърде относително
понятието „да се изръчка докрай“, който и да е
пещерен обект от една страна. От друга, някои от
тях дадоха нови хоризонти, бяха направени нови
открития, което обезсмисля идеята за „финално изръчкване“. Знаково, според мен читателю,
беше „ръчкането“ в пещерата „Банковица“ край
с. Карлуково. За наша радост след пробива през
полусифона се очерта една огромна пещерна система (за българските мащаби), която няма край.
Този пробив имаше и голям психологически

ефект - главно като оправдание за годините на
упорит труд, който много често сме си мислили,
че ще е на халос. „Банковица“ успя да постави
клуба като цяло сред най-активните и резултатни клубове, където му е и мястото. Като край на
определен етап в изследването на пещерата беше
и провеждането на голяма зимна експедиция, която постигна значителни резултати.
Благодарение на упорството на хеликтитци продължи изследването на циркуса Бански суходол.
Там плодовете от многогодишния труд тепърва
ще се берат.
Освен „знаковите обекти“ през тези години клуба като цяло даде много на пещерното дело.
Според мен успехите на един пещерен клуб - изследване, ръчкане, спортни постижения и т. н. не
зависят толкова от някакво ръководство, управителен съвет и председател, а най-вече от личната мотивация на всеки един пещерняк. Както
си говорим помежду си понякога, не знам дали
ще се съгласиш с това читателю, един човек ако
го няма в себе си зрънцето на изследвача - няма
сила, която да го посее в него!
Това, в което успяхме като организатори, докато бях председател е, че намерихме нов дом на
клуба. Дългогодишната ни мечта да имаме свое
помещение, в което да се събираме, да си държим джаджите и картите се превърна в реалност. Едно е да мечтаеш, а друго да се сблъскаш
с действителността на реалните пазарни цени и
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наеми. След като ни се предостави шанс, ние се
възползвахме и си наехме собствено помещение
със склад. Постепенно го превърнахме в уютен
дом, където хеликтитци (и не само те) могат да
се срещат седем дни в седмицата, двайсет и четири часа в денонощието.
Друго, немаловажно нещо, с което се справихме,
беше „ремонтирането“ на устава на сдружението. Промените не бяха козметични, особено в някои принципни положения - например избора на
председател.
През тези години, за жалост читателю, успяхме
да допуснем и редица грешки. Естествено те се
приписват главно на председателя. Нямам против, нали за това е един председател - да отнася
негативите. На първо място допуснах няколко
слаби години в провеждането на курс пещерняк.
Това доведе до демографска криза в клуба. За да
е жив един клуб трябва да се ходи по дупки, а за
да се ходи - трябват хора! Отлив на хора имаше
и сред няколко по-стари клубни членове. Изтъквайки различни причини и използвайки различни поводи, те престанаха да членуват в „Хеликтит“ и отидоха в други пещерни клубове. Това е

нещото, за което най-много съжалявам, защото
така се лишихме от опит и ентусиазъм. Но всеки
си има свой път, а и краят на съвместното членство в клуб не е равно на край на приятелство,
което за мен е по-важно.
Към негативите мога да добавя неуредици във
финансите на клуба, неразбирателство в УС на
клуба по разни въпроси, както и прекомерното
занимаване с федеративни въпроси. Относно федерацията по спелеология мога да кажа, че успяхме да се покажем като буден клуб с ясна и
принципна позиция. Това може само да ни радва. От друга страна, прекаленото занимаване с
външни на клуба проблеми измести фокуса от
по-важни вътрешни проблеми. Като негатив бих
добавил и невъзможността да реализираме голямо ходене в чужбина. То си остана само мечта,
засега чакаща своята реализация.
Та такива са моите „усещания за мандат“. Дано
остане спомен за доброто и се извадят необходимите поуки за останалото. И ако ти се струва
лесно, читателю, да заемаш този висок пост, то
наистина грешиш. Не е лесно!

Атон
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СТРАНИЦИ
ОТ ИСТОРИЯТА
НА КЛУБА

307 МЕТРА ПОД ЗЕМЯТА ( В-К ЕХО, 1964)
Димитър Иланджиев

Инж. Павел Петров 1930 г.

Когато през декември 1963 год. за пръв път посетихме с.
Търговище, Белоградчишко, никой от нас не предполагаше, че ще се срещнем с нещо изключително под земята.
Още с пристигането ни времето се влоши. Необичайното
затопляне причини силно топене на снеговете, водите от
които заедно с непрекъснатият дъжд увеличиха подземните води. Ясно беше, че трябваше да се откажем от проникването в пещерите, за които бяхме отишли. Отчаяни се
стягахме за обратен път към София, когато при нас дойде
Алекси Андреински и ни съобщи, че в местността Горна
Глама има пропаст, в която никой не е влизал. Тя била
много дълбока и водите нямало да ни пречат. Решихме
да се опитаме. Пропастта Яме се намира на самия хребет
на огромно карстово възвишение в седловината, деляща
селата Търговище и Чупрене. След 25-метров отвес стигнахме голям сипей, завършващ с две нови пропасти. При
спускането в дясната пропаст още на петия метър бе намерена рисунка на някакво крокодилоподобно животно.
Изненадан от това откритие, аз направих непредпазливи
движения. Камъните под краката ми полетяха надолу, а с
тях и аз. Петромаксовата лампа се разби и сигурните ръце
на другарите ми спряха непредвидения ми полет в неизвестността. Излязъл на светлина, аз бях извън строя на
прониквачите поради силна контузия. Цялата група в състав: Младен Вълчев, Иван Петров, Петко Викилов, инж.
Попов реши да преустановим проникването, тъй като не
разполагахме с необходимия инвентар. Така завърши първото ни запознанство с Яме.
. . . От 1 август до 6 август - втора експедиция в състав:
Георги Арнаудов, Димитър Стефанов, Иван Кирилов, Георги Димитров и Владамир Енев. След 27-часово проникване в Яме бяха открити седем отделни пропасти, като
най-дълбоката показа денивелация 136 метра, но продъл-
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жаваше надолу. След проникването в Яме природата като че ли си смили над нас и за награда
в близост до пропастта открихме нова пропаст Яме - 2, която мога да сравня само с нашата красавица Змейова дупка. И след тази експедиция
Яме за нас все още бе под въпрос. Очакваха се
още дълбочини, но беше необходим инвентар,
осветление и хора.
Ръководството на д-во „Иван Вазов“ възложи
на пещерняците от 5 до 10 септември, в чест на
славната двадесетгодишнина, да извършат големия щурм на Яме. Уточнена бе и групата, в която
бяха включени и двама от най-опитните алпинисти на дружеството.
. . . 6 септември, 12. 30 часа. Паяжината на нашите въжета е препречила елипсовидния отвор
на пропастта. Няколко младежи от селото подготвят дървения материал, който се пренасяше в
дълбочина, за укрепване на сипеите. Команда и
един по един тръгваме в хладния отвор, за да се
съберем на първия сипей. Разчистваме камъ ните
и продължаваме надолу. Отвес, сипей, отвес, сипей и . . . Дотук бяхме стигнали. Няколко големи
камъка, вероятно паднали след нашето идване,
още повече затваряха пътя надолу.
-Греда! Пост! Поеми камъка! Дай чук!
И така, докато след час и полови под нас зее вече
отворът на новия път надолу, но не задълго, защото отвесът завършва пак със сипей, който отново
е затворил пътя, и пак подземен труд, свличане,
вадене на камъните, укрепване и отново пътят
е чист. Полунощ отдавна е минало. Пред нас е
нов сипей, затворил малкия отвор. Полегнали на
хладните камъни, подземната вечеря ни се струва тъй сладка, че никой не бърза да я свършва, но
в главата на всеки се върти една мисъл. Зад гърба ни са издигнати три стени от разчистването,
дали ще можем и тази да издигнем.
. . Очите вече се затварят, ръцете започват да треперят, а коленете се огъват от умора. Минават
нови часове. 24 часа от началото на проникването! Малка зала, изпълнена с чудните творения
на великата скулпторка- водата, ни е приютила
за кратка почивка. Но почивката вече е чужда за
нас. Умората изглежда остана някъде назад пред
новото препятствие. Сводът се спуска толкова
ниско, че остава малка цепнатина, през която
дори петромакс не може да се промъкне, но това
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е за кратко. Дълбочината е 278 метра! Стария рекорд на дълбока пропаст е преминат отдавна. Да
спрем ли дотук? Не! В чест на празника колкото
може по-голям успех!
- Поне триста- прошепва Ангел.
- И още малко- усмихна се малкия Митко.
- Тогава да почваме.
Чукът зачука върху главата на шилото. Вечната
тишина, смущавана само от някоя немирна капка, за пръв път е нарушена. Парчета скала захвърчават настрана. Няколко прилепи запърхват и
изчезват нагоре. 296 метра от повърхността!
Ръцете уморено движат чука и милиметър по
милиметър отворът расте. И ето - Митко с мъка
се напъхва вътре, след което увисва на въжето и
слиза надолу.
- Намирам се в малка зала-гласът му е слаб и
уморен.
- Вдясно цепнатина, от която се чува шум на
вода.
Най-после радостно възкликвам. Дали не сме
стигнали подземната река, губеща се под с. Чупрене и излизаща при с. Търговище? Бързо се
провираме с Ангел и скоро тримата сме отново
заедно в малка заличка, в десния край на която
имаше цепнатина. Там се чуваше шум на вода,
но напред човек не можеше да премине дори с
помощта на чука, секача и лоста. Нищо, 307 метра са достатъчни! Прегръщаме се и най-после
дълго пазената бутилка излиза на бял свят.
В нея се мъдри къс хартия, на който написваме:
„В чест на двадесетгодишнината от Девети септември д-во „Иван Вазов“ - София организира
експедиция за проучване на пропастта и групата пещерняци достигна до тук: 307 метра! Това
е нашия дар за светлия празник, нов рекорд на
родната ни спелеология“. . .
Излизането не бе леко, но когато застанахме на
повърхността, от подножието на лагера се понесе
гръмко „ура“ от седемте гърла на вазовци - старият бай-георги Арнаудов, Димитър Стефанов,
Сергей Никишин, Георги Димитров и отличните
алпинисти, получили бойно кръщение под земята на Яме, Ангел Таков и Петко Апостолов.
Всички ние братски си стиснахме пропуканите и
ожулени ръце. Щурмът бе завършен.
Бележка на съставителя: Откритието предизвика небивал интерес. Последва проверка на мяс-

то, при която на проверяващите е била посочена
друга съседна пропаст. Д. Иланджиев и „вазовци“
биват обвинени в лъжа. Преди няколко години, по
инициатива на Н. Ланджев в района е проведена
специална експедеция, която има за цел да установи истината за Ямето. Изследователите стигат
до заключението, че описанието на въпросната
пропаст напълно съвпада с действителността. В
нея даже личат следите от дървените подпори,
зад които са били подреждани камъните на сипея в края на пропастта - мястото където според
описанието е първото й продължение. Опитите
да се проникне в блокажа са неуспешни. Единствения начин за разкриване на истината за Яме
е разчистването на сипея, за което трябва да се
организира спедиция.
ВСЕ ПО-ДЪЛБОКО ПЕЩЕРНЯЦИ
(СП. ТУРИСТ, БР. 4, 1965)
Георги Арнаудов – първи председател на пещерния клуб
В дружество „Иван Вазов“ пещерен клуб бе организиран в 1963 г. В него влязоха ентусиазирани
хора, но с малка пещерна практика. Това наложи
да се почне обучение на пещерняците и набиране
на материална база. Проведен бе курс с 20 души,
които създадоха основното квалифицирано
ядро. Скоро бе предприета и първата експедиция
из пещерите край с. Търговище, Белоградчишко.
Куража заNедна такава експедиция ние черпехме
от успеха, който някои другари бяха постигнали
още преди учредяванетоNна клуба в една експедиция в района на Етрополе, където по искане на
местния музей бяха проучени няколко пещери.
Експедицията при с. Търговище не даде големи
резултати поради неблагоприятното време, но ни
подсказа, че пещерите не са безинтересни. След
това ние непрестанно влизахме из разни пещери и обогатявахме опита и познанията си и когато на първата републиканска експедиция при
Кунино нашият, все още неизвестен клуб показа
възможностите си, ние се върнахме в столицата
и доволни, и горди. Ние показахме, че не стоим
на опашката. Бюрото на дружеството, оценявайки нашето старание, ни оказа ценна помощ. Получихме средства и материална база, които ни
позволи да заработим още по-упорито. И кога-

то се явихме със специална униформа на републиканския пещерен сбор при Карлуково, гдето
участваха и чуждестранни спелеолози, нашият
клуб действително разгърна възможностите си.
Той-получи грамота, а съветските пещерняци му
връчиха възпоменателно флагче.
След това голямо пещерно събитие през миналата година нашата работа не пресекна. Напротив,
ние се заловихме още по-сърцато и подновихме проучванията си в Белоградчишко, които се
увенчаха с най-големия ни успех- навлизане найдълбоко в българска пещера - имено на 307 м денивелация в пещерата Яме карй с. Търговище.
Разбира се, не спим на лаври. През декември м.
г. в Дома на туриста и алпиниста организирахме
вечер на нашите изследвания, която показа сериозността, с която работят иванвазовци. Че това
е така, личи само от факта, че за една година
сме посетили 182 пещери и 89 пропасти, но и от
факта, че републиканската комисия по пещерно
дело при ЦС на БТС ни удостои, заедно с пещерния клуб при туристическо дружество „Академик“ със званието „образцов пещерен клуб“. А
нима това е малко отличие, като се има предвид,
че ние сме едва в началото на нашето съществуване и че преди нас има не малко клубове с не
малко дейност?
Ние не смятаме, че сме постигнали всичко-напротив, чертаем планове за още по-широка дейност.
ПОД ВЕЛИЧЕСТВЕНИ СВОДОВЕ
(В-К „ЕХО“, 1969 Г. ИЗВАДКИ)
Петко Недков
В ранното утро на 1 май 160 представители на 22
пещерни клуба от всички краища на страната се
събраха под огромния вход на Проходна в Карлуковския карстов комплекс за откриването на
републикански пещерен сбор, посветен на техническите новости в пещерното дело. .
. . . Немалко труд бяха положили и пещерняците
от дружество „Ив. Вазов“-София за решаването
на сложните проблеми на една спасителна акция.
Само с усилията на един спасител да бъде изтеглен „пострадалият“ от пропастта - това лежеше
в основата на разработената и демонстрирана от
вазовци система от носилка с колела на подвиж-
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но шаси и употребата на полиспаст за извличането й. . .
. . . Последният ден беше посветен на техническите новости. Много находчивост са проявили
пещерняците от Ловеч, „Ив. Вазов-София, Русе,
Дряново и др. при изработването на оригинални
уреди и съоръжения.
На техническата конференция, на която стана
обсъждането на предложените новости, направиха впечатление универсалния колан за спущане с рапел за осигуровка и за извличане на пострадал, предложен от вазовци и демонстриран
от Димитър Стефанов, и оригиналния светлинен
далекомер на Божидар Калоянов от Русе за измерване на височините на пещерни зали без помощта на рулетка. . .
ПЕЩЕРНА ЕКСПЕДИЦИЯ
„СЕДЛАРКАТА-ЮЛИ’70“
(ПЛАНИНИТЕ ЗОВАТ, ДЕКЕМВРИ 1970)
Христо Цветков
При една от пещерните експедиции на клуба ни
в землището на с. Садовец - Луковитксо, научихме че по долината на река Ракитска бара има
голяма водна пещера. Това събуди голям интерес сред нас, почнахме да събираме сведения и
всички трескаво започнаха да се готвят за новата
експедиция - „Седларката юли’ 70“, както я нарекохме.
На 2 април 1970 г. тринадесет членната експедиция бе пред входа на пещерата. Тук разбрахме,
че тя носи прозаичното име „Мандрата“, поради мандрата, която е била построена в един от
входовете й. Всъщностлна еСедларката се оказа
естествен скален мост в съседство на пещерата,
но това не ни попречи да запазим първоначално
даденото название на експедицията, още повече, че в пещерната литература, благодарение на
някаква стара грешка, пещерата е известна като
„Седларката“.
Нашата задача беше кратка и ясна: да се проникне и да се картира пещерата. От пещерата изтича
ледено-студен поток. Започнахме проникването
и още след първите десетина метра всички се измокрихме до кости. Освен студената вода ни затрудняваше силното въздушно течение отвътре
навънка. След като преодоляхме три прага по 2
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- 3 м и три немного дълбоки езера, стигнахме до
един воден сифон, през малкия отвор на който
се чуваше най-силно въздушното течение. Тук,
стоейки до гърди във водата, и чакайки ред да
преминем през сифона, забелязахме около нас
множество жабки, от което заключихме, че пещерата има друга връзка с повърхността освен
входа, през който влезнахме. След като преодоляхме сифона, който се оказа дълъг около 1. 50
м, попаднахме в малка възходяща галерия, завършваща с отвесни гладки около 7 - 8 метрови стени, за преодоляването, на които не бяхме
подготвени и затова, още повече, че бяхме доста
премръзнали, решихме да преустановим проникването и побързахме да се върнем обратно.
Първият допир с новата пещера ни показа, че все
пак не сме предвидили всичко и че не можем да
считаме работата си за приключена. Необходима
е по-добра екипировка на участниците. Затова
ощеот сега ние се подготвяме за неколкодневната експедиция „Седларката’71“, като се надяваме на по-големи успехи и резултати.
НЕДОПИСАНИ СТИХОВЕ
(СПИСАНИЕ „ТУРИСТ“, 1977)
Виктория Ефисенева
Пред Граничарската пещера край с. Комщица
има паметна плоча с името на един от нейните първи изследователи Янчо Мануилов от пещерния клуб при туристическо дружество „Ив.
Вазов“-София. Една скромна отплата за неговата жертвоготовност и неизживяна младост. Янчо
Мануилов е роден през един мартенски ден на
1953 г. Той е общителен и обаятелен и в училище
и в предприятието, където работи като хладилен
техник. Около него винаги е. Познати и приятели го търсят, обичат да го слушат, да спорят. С
часове Янчо може да разказва за тъмните, неизучени недра на пещерите. Да търси и открива
нови подземни красоти, да стои пленен с часове
пред багрите и причудливите форми на сталактитите и сталагмитите за Янчо е нещо повече от
увлечение, страст. Всяка свободна минута той
посвещава на пещернячеството. В пещерния
клуб, където членува, го знаеха като скромен и
незаменим другар, упорит и смел изследовател
пещерняк.

Магнитната сила на това увлечение го отвежда
на 7 ноември 1975 г. в неизследваната пещера край с. Комщица. В групата са все приятели
- Светла, Марин, Олимпи - ентусиазирани млади. Първи пожелава да влезе в пещерата Янчо.
След първите метри има тесен и дълбок кладенец. Янчо изчезва в непрогледния мрак, за да не
се покаже повече. Ледено - студената вода, под
която попада слага край на неговия 22-годишен
живот. На мечтите, на недописаните стихове, на
недопетите песни.
ПЕЩЕРНЯЦИ
Навън е вече топло утро.
Навън е ярък светъл ден.
А ний вървим напред из мрака,
вървим, напред вървим
във нашта вечна черна нощ.
Въжета, котки, стълби, прусек.
И ярък лъч от светлина.
Далеч зад нас остава мракът.
Но ний обичаме нощта.
Скали, Воривик, сталактони.
И скални бисери искрят.
Огромни каменни колони
във вечна тишина мълчат.
За всички ние сме чудаци.
За всички сме с особен ум.
А ний сме просто пещерняци!
Това чудесно е, нали?
Янчо Мануилов
ПЪРВИ СБОР
(В-К „ЕХО“, СЕПТЕМВРИ 1986)
Боян Трантеев
Пещерняците от клуб „Хеликтит“ при д-во „Ив.
Вазов“-София, осъществиха своя първи пещерен
сбор в Карлуковския карстов район. Те участваха в конкурса за „Най-точна карта“ и показаха
завидни познания в тестовете по теория на пещерното дело. Най-добре подготвени бяха пещерняците от д-во „Еделвайс“-София. На висота
бе и техническото майсторство и теоретическа
подготовка на колегите им от пещерен клуб „Петър Трантеев“-Луковит. Това е първата проява в

страната, органидирана от пещерен клуб, поставила си за цел да разшири познанията на пещерняците в областта на пещерното дело. Бележка
на съставителя: С това се слага началото, на станалите по-късно традиционни, пещерни сборове
„Иван Вазов“, сега „Хеликтит“.
ЗАДЪНЕНКА’96 (ГОДИШЕН БЮЛЕНИН НА
ПК “ХЕЛЕКТИТ“ ГР. СОФИЯ, БР. 1/1996)
Николай Симов
Май, че закъснях, ама не много. Все пак от гара
Север ще успея. Е, вече съм във влака заедно с
всички. Малко бира на Мездра и вече сме в Карлуково. Не е много студено и това е добре. Не
бяхме първите пристигнали, но успяхме да опънем палатките си, да ядем и след това да поседим
край огъня.
Всичко започна на сутринта. Все още е студено,
но май в „Задъненка“ ще е по-студено. Тръгнахме
към 10 часа след дълго чакане. Бяхме аз, Свилен
(Обицата), Катето, Людмил, Бистра, Петя, Иво и
курсистите, на които не знам все още имената.
Целта ни беше да минем през сифона и да стигнем някакъв край в другата част и да се опитаме с по-твърди средства да преодолеем тесняка
на втория етаж. Пред входа на „Задъненка“ се
преоблякохме и влязохме. Сравнително бързо
се придвижвахме до голямата зала, като се има
предвид големия брой хора. Там се разделихме
и след подобаващо туткане аз, Обицата и курсистите тръгнахме към сифона. Имаше много
малко вода. Толкова суха не съм виждал „Задъненка“ от 1992 г. Курсистите, въпреки че не бяха
очаровани, дойдоха с нас до сифона - трябваше
ни морална подкрепа.
Обицата го беше минавал веднъж, но не като
първи, а аз тогава бях чакал два часа пред сифона. Обицата даже почти не изчака да се съберат
всички и тръгна. Не успя от първия път. Върна
се, обърна се и тръгна пак. Някакво избълбукване и Свилен изкрещя от другата страна. Подадох
му торбата и сред като казахме на курсистите
да ме изтеглят за краката ако закъснея повече
от 5-6 секунди, тръгнах. Подадох му ръка, поех
си въздух и бях от другата страна. Заслужаваше
си, усещането е неповторимо. Поздравихме се с
Обицата, казахме на курсистите да се връщат и

49

продължихме напред. През сифона се чувахме
прекрасно. Сред него дупката не промен“ като
цяло характера си. Следват няколко езера, в които се пълзи на четири крака в калта на дъното, дълбоко около половин метър. Излиза се на
сухо при последната точка, до която е картирано
- една оставена лопата. От там, оставяйки част
от багажа - примус и храна - продължихме по
главната галерия, която на места е доста широка
и обемна, а на други започва характерния стил с
нисък таван.
Появиха се и образувания, което ни изненада.
Така стигнахме до място, където поне засега
не може да се продължи. Мястото представлява
дъно на езеро, образуващо се при пълноводие,
като в единия му край има малък отвор, затлачен
с пясък, където се е оттичала водата. Решихме
да се опитаме да направим карта до последната
точка, но за съжаление работата с пълен с вода и
кал компас освен, че не е приятна, просто няма
смисъл. Изоставихме едно непроверено разклонение, намиращо се преди мястото където бяхме
стигнали и решихме от сифона да се върнем до
първото разклонение вдясно. В него през 1992 г.
Илийката и Вресков бяха стигнали до вода.
Започва с лазене в пясък, после във вода и после след едно тясно място се излиза в широка и
висока галерия, пълна с вода. Аз останах да си
поправям осветлението, а Обицата ходейки и с
почти всички известни плувни стилове продъл-

жи в едната посока и като не стигна край се върна. Е, краят на „Задъненка“ явно ще остане за
друг път. Вече има още едно място, където може
да се търси. После обратно назад с мисълта за
широко и високо място, където да се изпикаем
и да ядем. След чай и приятно мокри бисквити
тръгваме към сифона. Стигнах до него, установихме, че е той и Обицата тръгна. Изчезна и никакъв звук, колкото и да го виках. Доста гадно
беше. Но след известно време напипах един крак
в сифона, който се дърпаше.
Всичко беше наред. После едно дълго и продължително ръкостискане, което не се забравя - почти като срещата на „Аполо 13“. След това му подадох торбата, после минах и аз.
Като цяло могат да се дадат няколко съвета:
На отиване сифонът да се минава с главата напред, на връщане - с краката напред.
На отиване с едната ръка високо горе да се търси цепнатина, в която трябва да се излезе почти
веднага, след като си се гмурнал. А най-добре да
се постави кабел или въже по тавана, като се има
предвид и че понякога не се чува. И влизайте с
хидрокостюми, иначе просто е студено.
Обратният път към изхода си беше същият, само
че с по-мокра и по-кална торба.
Всички вече бяха излезли преди нас. Вън още не
беше станало много студено, а и не му обръщахме внимание. Прибрахме се в лагера, а за след
това и други може да разкажат.

Прилепи. Фото Хелиана Дундарова
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ПЕЩЕРЕН КЛУБ
„ХЕЛИКТИТ“
ПРЕЗ 2013 ГОД.
Иван Петров
Нашият клуб става все по-многочислен. Добра новина е,
че освен многочислен клубът редовно се и подмладява.
Повечето курсисти от курс 2011-2012 год. станаха членове на клуба и се включиха кой с каквото може в клубната
дейност. През 2013 год. завърши следващият курс „Пещерняк“, който се проведе в периода от 30. 10. 2012 год.
до 01. 05. 2013 год. Успешно станаха пещерняци още 6
души. Към края на годината започна и новият курс 20132014 год. Възобнови се старата традиция да няма празна
година между курсовете. Клубът се старае с всеки нов
курс да подобри логистиката и програмата, по която се
обучават новите пещерняци. Радостно е, че това дава резултат и желаещите да станат пещерняци в нашия клуб не
намаляват. Все пак е добре да се каже, че е необходима и
инициатива в по-младите членове на клуба за участие в
квалификационни курсове. Това от една страна ще подобри личната им техническа подготовка, а от друга страна
ще доведе и до повече инструктури в клуба. Не са за подценяване и приятелствата, които се зараждат по време на
такива курсове.
Другата основна дейност на клуба - проучването на пещери и пропасти също не е оставена настрани. Клубът започна да изчиства някои поизостанали неща. Естествено
някъде бяха вложени повече сили, а другаде нещата бяха
замразени. През годината активно се действаше основно
в „Темната дупка“, „Хайдушкото кладенче“, „Първата сутрин“, Система „9-11“ и „Банковица“. Оказахме и помощ
на ПК „Под ръбъ“ при проучването на „Колкина дупка“.
Активни двигатели и организатори на проучванията бяха
Я. Макулев, К. Стоичков, Ж. Петров и други по-стари
членове. В „Темната дупка“ през годината се проведоха
няколко проучвателни ходения. Картирана беше и изкуствената галерия при кръчмата до езерцето „Бъбрека“. Внимание се отдели и на „Хайдушкото кладенче“. Извършиха
се три ходения с цел разширяване на тесняка. Определено
продължението, което беше достигнато подсказва добър
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потенциал, но трябва още постоянство. „Първата сутрин“ също се очертава много перспективна пещера. В нея остава малко за доразбиване и
може да продължи нататък. Там ще трябва и да
се картира. В „Банковица“ тази година успяхме
да направим две прониквания. Те бяха организирани по време на пролетния и есенния сбор. По
време на пролетния сбор се изкачи отново комин
в новите части, за да се провери. По време на
есенния сбор се работеше по разширението на
части след калния отвес, които продължават по
водна галерия на долен етаж и завършват засега
със сифон. Продължението е близко, но трябва
още работа. След новите открития в „Колкина
дупка“ от ПК „Под ръбъ“ бяха организирани няколко ходения, в които участваха Я. Макулев и
Ж. Петров. Те бяха свързани с разширяване на
тесняци към дъното, наковаване на новите части, подмяна на старите закрепвания с лепеняци
и картиране на нови части. В „Говора на водата“
на организацията не й провървя особено и беше
проникнато само веднъж с цел да се запознаят
млади членове на клуба с характера на пещерата
и да бъде набелязана пред тях оставащата проучвателна работа в нея. Бяха извършени и множество еднократни прояви от различен характер.
Сред тях са: разкопаване на вход край с. Зимевица, проучвателно проникване в „С20“, биоспелеоложко пробовзимане в „Мечата дупка“ при с.
Бов и теренен обход край с. Габер и Понор планина. Организираха се отделни прониквания в
„Темната дупка“ и „Змейова дупка“.
Клубът успя също така да организира или вземе
участие в няколко експедиции през годината в
България и извън нея.
ЕКСПЕДИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„БАНСКИ СУХОДОЛ 2013“.
Експедицията беше организирана съвместно
със СПК „Академик“. Участие в нея взеха членове на пещерните клубове: ПКСУ „София“,
„Underground“, София, ПК „Приста“, Русе и пещерняци от чужбина. По време на експедицията
– от 24. 08 до 08. 09. 2013 год. – се включиха 30
участници. Основната цел на експедицията беше
да се продължи с разширяването на стеснението
на кота – 271 м в БС – №9-11, да се преекипи-
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ра пещерата с ново въже и да се поставят нови
майони и опори, а също така и да се разширят
някои проблемни стеснения по пътя. Оборудван беше и нов подземен бивак за почивка. След
пробив бе достигнато до нови части в пещерата.
Дотам, докъдето беше картирано, денивелацията на пещерата нарасна на – 307 м. Дължината
й се увеличи на 458 м. Вероятно с некартираните части денивелацията на пещерата окомерно е
около -320-330 м, като край не е достигнат и има
голяма вероятност тепърва денивелацията й да
нарасне.
„РЕСЕЛЕЦ 2013“.
На 23-24. 05. 2013 год. се проведе миниекспедиция в района на с. Реселец. Тя бе иницирана
от Здравко Илиев (Здравеца). Тази проява беше с
цел да се обходи района в търсене на нови обекти и да се допълни документацията на вече известни обекти.
„ШУМЕНСКО ПЛАТО 2013“.
През месец май беше проведена втората експедиция в южната периферия на Шуменското плато
за изследване и картиране на скални манастири,
църкви и килии. Проявата беше организирана от
Маргарита Мирчева и активно подпомогната от
Константин Стоичков. Експедицията се проведе
с участието и на пещерняците от ПК „Искър“,
София. Проучвания бяха извършени в района
на селата: Осмар, Троица и Лозево. В района на
село Осмар бяха картирани 5 пещери, от които
една килия с графити, две пещери с доиздълбавания, една пещера с графити и една скална
църква. Бяха картирани още и две скални църкви
в района на село Троица, една килия и една доиздълбана пещера с рунически знаци в района на
село Лозево, което е разположено в северозападната периферия на платото.
ЕКСПЕДИЦИИ В ЧУЖБИНА
„ЛЮРА 2013“.
Благодарение на К. Стоичков тази година се поднови експедиционната дейност на нашия клуб в
Албания. В периода 08-16. 06. 2013 год. в планинския масив Люра, в източната част на Албания,
се проведе поредната българска изследователска

експедиция в тази страна. В нея взеха участие 14
души. Дванадесет от тях бяха от клуба, а трима
- от завършилия през юни тази година курс. На
място хората се разделиха на 4 групи. Първата
група действаше по продължението на „Шпела
Сопоник“. Втората група проучи и картира няколко пещери в района на „Шпела Сопоник“ и
извърши биоспелеологични изследвания. Третата група изследва пропастната пещера „Русит“.
Четвъртата група извърши теренен обход във
високата част на Люра. За времето на експедицията бяха картирани 3 нови пещери с неголеми размери. Беше разширен теснякът, избягващ
крайния сифон на „Шпела Сопоник“. Беше проучена частично пропастната пещера „Русит“, без
да бъде достигнато дъно и бяха събрани доста
данни за нови пещери в района, както и интересни биоспелеологични проби, които тепърва ще
се определят.
„ГАОЛИГОНГШАН 2013“.
Тази година в експедицията участваха двама
клубни членове: А. Жалов (ръководител на експедицията) и К. Данаилов. Участва и бивш наш
член и приятел – Ц. Паров. По време на тази експедиция бяха картирани над 2 км галерии.
ЕКСПЕДИЦИЯ „АТОН“ 2013.
В тазгодишната експедиция за изследването на
пещерите на Атон взе участие К. Стоичков, съвместно с пещерняци от ПК „Кейвинг“, ПК „Черни връх“ и пещерняци от Гърция и Русия. По
време на проявата са изследвани и картирани 22
пещери и спелестологични обекти.
Клубът активно действа и за популяризиране и
опазване на пещерите в България. Пещерняци от
ПК „Искър“ подадаха сигнал, че изкуственият
вход на „Духлата“ е разбит. Свилен Делчев пое
ангажимента да уведоми РИОСВ за случващото
се, а Константин Стоичков - да говори с кметицата на село Боснек. В последния момент се реши
да има и медийно отразяване на случващото се.
Свилен Делчев се свърза с репортери от БТВ.
На място се срещнахме с директора на РИОСВ
Перник, кметицата на село Боснек и служител
на Парк „Витоша“. Констатирано беше, че отново е разбит входа на тунела, водещ към „Тронни

зали“. Беше установено, че има нови поражения върху образуванията в участъка между тунела и „Тронна зала“. Всичко това беше заснето
в репортаж и по-късно излъчено по новините. В
кметството беше съставен протокол за вандалския акт. Беше говорено с директорката на Парк
„Витоша“ да се подпомогне незабавното зазиждане на тунела. Беше събран и веществен материал – изкъртени големи калцитни образувания,
които бяха намерени захвърлени извън пещерата. Благодарение на светкавичната реакция, зидарията на тунела беше възстановена от Атанас
Русев от ПК „Екстрем“, София и Ивайло Чичев
от ПК „Вертикал“, Перник.
По инициатива на Алексей Жалов и Свилен Делчев тази година хора от клуба се включиха към
инициативата на БТВ „Да почистим България за
един ден“. Решено беше да направим почистване
на природните забележителности край Карлуково - пещерите „Проходна“ и „Темната дупка“,
както и на прилежащата територия на ПЗ. Самата акция беше съчетана с практика на курса. В
инициативата, благодарение на Георги Колев, се
включиха и множество ученици от Червен бряг
- полезното беше съчетано с приятното. Грижливо беше почистено в „Проходна“ и околностите, „Темната дупка“ и долния й етаж, пещерата
„Свирчовица“ и района на пещерата „Банковица“. Събрани бяха доста чували с боклук, а хората от Арт центъра в Червен бряг заснеха и филм
за акцията.
По покана на доц. Михаил Квартирников, членовете на клуба Алексей Жалов и Константин
Стоичков бяха наети на граждански договори от
ПЕБ – консорциум, подизпълнител на МОСВ,
да участват в проверката на работата по „НАТУРА 2000“ на Лот 4 – „Прилепи“. В инициативата
беше привлечен и пещернякът от ПК „Пълдин“,
Пловдив - Стефан Кюркчиев. По време на самата
проверка бяха обиколени 14 зони. Беше проникнато в редица пещери. Събра се нова и подробна информация. Картирани бяха 5 нови пещери, 9 спелестологични обекти и се събра много
информация за пещери и изкуствени обекти от
всички обиколени зони. Беше потвърдена и частично допълнена (няколко нови местообитания)
информацията, предадена на МОСВ от Лот 4.
Членове на клуба взеха участие и в други научни
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и научнопопулярни дейности, свързани с пещерите. Клубът участва в организирането на „Нощта на прилепите“, също така по проект, свързан
с поставяне на табели край благоустроените пещери с информация за прилепите.
Клуб „Хеликтит“ не изневери на своята традиция, че „писаното остава“ и отново успя да издаде свой годишник. През изминалата година излезе от печат макар и с голямо закъснение брой
16 от годишника на клуба, отразяващ дейността през 2012 год. В тази дейност много усилия
вложи екипът, който се състои от А. Жалов, Л.
Стойнева, М. Стаменова, М. Хаджитодоров, Ж.
Петров и М. Колева. Изказвам благодарности
и на всички, които намериха време да напишат
за проявите, в които са участвали или са организирали. Грижа беше положена и за ставащия
все по-голям архив на клуба. Благодарение на
Живко Петров в клуба има вече форма за архива
и картотеката на клуба. За завеждащ картотеката
на клуба е избрана Здравка Попова. Така освен
да се събира архив, вече може и да се подрежда,
с което да стане използваем. През годината са
направени копия на картираните от клуба карти
и са сканирани за периода 1960-1967 год. Те са
подредени в папки и класьори в картотеката по
райони. Картотеката е подредена в складовото
помещение. Цялата картна документация е подпечатана, като тези до 1967 год. са с поставени
номера и са заведени в електронния архив.

Още през тази година започнахме да мислим как
ще отбележим нашата 50-годишнина. След пространно обсъждане се роди идеята честването да
е съставено от няколко събития, а И. Иванов
предложи да се направи научна конференция,
посветена на 50-годишнината на клуба и едновременно на 85-та годишнина от организираното
пещерно движение в България. Така се постави
началото на идеята за Балканската спелеологическа конференция в София през 2014 год. Тя ще
се проведе в музея „Земята и хората“, а основни
организатори в нея са И. Иванов, И. Петров и А.
Жалов. Организира се заедно с партньорството
на Европейската спелеоложка федерация и Балканския спелеоложки съюз. Засега има над 20
регистрирани участници от България, Румъния,
Турция и Гърция.
С тези кратки редове може накратко да се обобщи дейноста на нашия клуб през 2013 год. без
настоящата статия да има претенции за абсолютна изчерпателност. Както се вижда дейността
ни никак не е малка. Може да се каже, че сме
един среден по големина, активен в проучването,
опазването и документирането на пещери клуб.
Надяваме се, че идващата 2014 год. ще е още подобра и ползотворна от предишната. Нека си пожелаем още много нови открития и повече свободно време, за да ходим по пещери, което всъщност е и онова, което ни е събрало в този клуб.

Курсът почна! (2013)
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ДНЕВНИК НА
ПРОЯВИТЕ НА
ПК “ХЕЛИКТИТ“ СОФИЯ
ЗА 2013Г. ПО МЕСЕЦИ.

03,01
Я. Макулев.
Наковаване на парапет и слизане до предпоследния отвес
в меандър „Николай Свещаров“ в пропастната пещера
Колкина дупка. с. Зимевица.
07. 01
Я. Макулев.
Достигане до водните огледала зад блокажа на Трапезарията в Темната дупка. г. Лакатник.
10,01
Я. Макулев.
Разширяване на тесняка на 122-ра точка и попадане в
нови части. Темната дупка г. Лакатник.

Курсът почна! (2013)

06,01
И. Петров, С. Делчев, С. Брашнаров, М. Брашнарова, Ц.
Валерианова и Д. Петров – ПК „Стрешеро“ Враца.
Проникване с новия курс в Темната дупка. с. Беренде извор.
10-11,01
К. Стоичков.
Проникване в голяма част от пещерите Вражи дупки и
Козарската пещера. г. Лакатник.
12,01
К. Стоичков, С. Брашнаров, М. Брашнарова и М. Рударска.
Проникване в пещерата Духлата с новия курс. с. Боснек.
19,01
К. Стоичков, И. Петров и Ц. Валерианова.
Проникване в Черепишката пещера с новия курс. г. Черепиш.
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19-20,01
К. Стоичков, С. Парушев, Х. Дундарова и А. Генков – ПК “Черни връх“ София. Картиране на
спелестологичния обект-изкуствената пещера
при ресторанта на Лакатник и проникване в Темната дупка. г. Лакатник.
23,01
Я. Макулев и К. Георгиев-ПК „Под ръба“ Церово.
Разширяване на стеснения и слагане на лепени
клинове в Колкина дупка. с. Зимевица.
24,01
К. Стоичков.
Проникване в пещерата Духлата с част от новия
курс. с. Боснек.
26,01
И. Петров, Ц. Валерианова и М. Върбанов.
Тренировка на Чатала в Темната дупка с новия
курс. г. Лакатник.
02-03,02
И. Петров, К. Стоичков, Ц. Валерианова и С. Парушев.
Проникмване в пропастните пещери Черни връх
и Банковица, проникване в Темната дупка, тренировка на скала и парапети в Проходна с новия
курс. с. Карлуково.
03,02
Ж. Петров и М. Колева.
Проникване в пещерата Духлата. с. Боснек.
03,02
Я. Макулев и Д. Цолов.
Проникване в новооткрита пропастна пещера. с.
Зимевица.
09,02
Ж. Петров.
Проникване в Колкина дупка с цел картиране. с.
Зимевица.
07,02
Я. Макулев, Д. Макулева, К. Лилов и Д. Цолов.
Проникване в пропастната пещера С-20, с чел
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търсене на продължение. С. Карлуково.
10,02
И. Петров, К. Стоичков и М. Върбанов.
Тренировка на Чатала в Темната дупка с новия
курс. г. Лакатник.
10,02
Я. Макулев.
Проникване в Темната дупка до крайния сифон
на пещерата. г. Лакатник.
10,02
Б. Сотиров и К. Стоичков.
Проникване в пещерата Зиданка и Свинската
дупка, съвместно с пещерняци от „БА“ София.
12,02
Я. Макулев.
Проникване в Мечата дупка с екип биолози от
музея с цел пробовземане. с. Бов.
16,02
К. Стоичков, В. Иванов, М. Върбанов и С. Жекова.
Проникване в пещерата Елата с новия курс. с.
Зимевица.
23-24,02
И. Петров, В. Иванов, Ц. Валерианова, Т. Василев, М. Върбанов и А. Андонова.
Въжена практика на курса. Системи на малкия
свод на Проходна, таванен парапет, минаване на
възел, парапет и спускане на отвеси в Свирчовица. с. Карлуково.
02-03,03
К. Стоичков, А. Жалов, А. Генков-ПК „Черни
връх“ София.
Практика по картиране с новия курс в пещерата Феникса, проникване в пещерите Козарската,
Двуетажната и Бивака. г. Лакатник.
04,04
М. Христова.
Проучвателно ходене с цел проникване в неизследвани пещери в района на с. Кунино съвместно с пещерняци от ПК „Пещерняк“ София.

09-10,03
К. Стоичков, И. Петров, Ц. Валерианова, В. Иванов, З. Попова, А. Андонова, З. Илиев, М. Мирчева – ПК „Хадес“ Шумен и А. Генков-пк „Черни
Връх“ София.
Двудневна практика с курса за картиране на пропасти. Картиране на комина във Вражи дупки
№9, картиране на галерии и затваряне на полигон. Маркиране и локализиране на пещерите от
комплекса Вражи дупки.
13. 03
Я. Макулев, В. Иванов и Д. Цолов.
Разкопаване на нова пропастна пещера в района
на с. Зимевица.
14,03
К. Стоичков.
Картиране на Вражи дупки №13 с част от новия
курс. г. Лакатник.
16-17. 03
И. Петров, Ц. Валерианова, К. Стоичков, А. Андонова, Ж. Петров, М. Колева и М. Соколов.
Практика ТЕВ с новия курс на Академишки скали (Брусовата мелина). г. Лакатник- мах. Самотвор.
23-24,03
И. Петров, Ц. Валерианова. В. Иванов, Ж.
Петров, М. Колева, А. Андонова, Т. Жекова С.
Парушев, М. Върбанов, К. Тодоров.
Двудневна практика с курса на Алпийска поляна.
Първи стъпки в екипирането на отвесни пасажи.
г. Лакатник.
28,03
К. Стоичков и С. Делчев.
Проникване в пещерата Духлата с репортери на
БТВ и Директора на РИОСВ Перник по повод
разбиването на тунела водещ към Тронните зали.
с. Боснек.
30-31,03
К. Стоичков, И. Петров, В. Иванов и З. Попова.
Двудневна практика с курса на Алпийска поляна.
Първи стъпки в екипирането на отвесни пасажи.
г. Лакатник.

06,04
Ж. Петров, М. Колева, Т. Жекова, А. Андонова.
Проникване в пропастната пещера Змеюва дупка. кв. Бистрец-Враца.
06-07,04
К. Стоичков, И. Петров, Ц. Валерианова, В. Иванов, З. Попова, М. Христова, С. Чернев и Н. Баров.
Двудневна практика с курса на Голяма ниша.
Екипиране на системи и празнуване на Рожденния ден на Свилен Чернев. г. Лакатник.
11,04
К. Стоичков, А. Жалов, В. Иванов и Т. Тасилев.
Теренен обход в района на с. Габер. Проверяване
на два обекта, разкопаване на Пещер и картирането и. Беседа на тема пещери с ученици от гр.
Драгоман. с. Габер.
13-14,04
К. Стоичков, В. Иванов, И. Петров, Д. Дишовски, Ц. Валерианова, З. Попова, С. Брашнаров и
Т. Василев.
Двудневна практика с курса на Подмола. Екипиране на системи. с. Церово.
20-21,04
К. Стоичков, И. Петров, В. Иванов, Д. Дишовски, С. Делчев, З. Попова и А. Андонова.
Практика. ТЕВ, екипиране на системи. Малкия
свод на проходна и Банковица. Участие в кампанията на БТВ „Да почистим България за един
ден“, съвместно с ученици от Червен бряг. Почистване на пещерите Проходна, Чердженица,
Темната дупка, Свирчовица и прилежащи територии към тях. Проникване в Темната дупка с
ученици и демонстрации на ТЕВ. с. Карлуково.
26-28,04
А. Жалов, К. Стоичков и М. Квартирников.
Теренен обход в района на село Боснек. Снемане на координати, заснемане на входовете и
проникване в пещерите; Академик, Дупката под
асвалта, Пепелянката, Дупката над Лисичата,
Чучолян, Лисичата, Попов извор, Живата вода,
Живата вода 2, Криви дол, Проходната, Духлата. Картиране на пещерата Горна криводолска. с.
Боснек.
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28,04
Т. Василев, А. Андонова и А. Генков- ПК „Черни
връх“ София.
Практика с курса на Алпийска поляна. Екипиране на отвесни пасажи и прихващане на пострадал. г. Лакатник.
29-30,04
А. Жалов, К. Стоичков и М. Квартирников.
Теренен обход в района на с Лйти дол, с. Люти
брод, м. Свражен и г. Лакатник. Снемане на координати, заснемане на входовете и проникване
в пещерите; Крежта. с. Люти дол, Среднодолски креж. с. Люти дол, Шишмановата пещера.
с. Люти брод, Дупката на Тодор. с. Лютиброд,
Дупна стена. м. Свражен-с. Миланово, Ресторант Пещерата. г. Лакатник.

19,05
Ж. Петров и Б. Хитев.
Проникване в пещерата Духлата. с. Боснек.
20-21,05
К. Стоичков и М. Квартирников.
Теренен обход в района на селата Господинци
и Места. Проникване в Златарската пещера и
картиране на 8 изкуствени галерии в близост до
главното шосе за гр. Гоце Делчев.
23-36,05
Я. Макулев, И. Петров, М. Христова, В. Марков,
С. Брашнаров, М. Брашнарова, А. Андонова, С.
Делчев, В. Иванов и Д. Макулева.
Разширяване на стеснението в края на пещерата
Хайдушкото кладенче. с. Дружево.

01-06,05
К. Стоичков, И. Петров, В. Иванов, Ц. Валерианова, С. Делчев, З. Попова, А. Андонова, Т. Василев, Я. Макулев, Д. Макулева, Ж. Петров, М.
Колева, С. Брашнаров, М. Брашнарова, В. Дробенов, И. Иванов, Д. Иванова, М. Христова.
Пролетен лагерсбор на клуба. Проникване в пещерите; Банковица, Свирчовица, С-20, Черни
връх, Хубавицата и др. Изпит на курса на системите при Проходна. Теренен обход и геоложка лекция в района на селата Реселец и Бресте,
Проникване в пещери в района на Реселец и
Червен бряг.

23-26,05
К. Стоичков.
Участие в експедиция „Шуменско плато“ 2013Скални църкви, манастири и килии. Картиране и
проучване на скални обители в района на селата
Троица, Осмар и Лозево. Съвместно с пещерняци от ПК „Искър“ София, САК „Хадес“ Шумен
и ПК „Стринава“ Дряново.

10,05
Я. Макулев, К. Стоичков, И. Петров, Ц. Валерианова и Д. Цолов.
Разширяване на стеснението в края на пещерата
Хайдушкото кладенче. с. Дружево.

01-02,06
К. Стоичков, И. Петров и С. Парушев.
Двудневна практика и изпит на двама курсисти
от курс 2012-2013 г. г. Лакатник. Участие в изпит
на ПК „Черни връх“.

13-15,05
А. Жалов, К. Стоичков, Г. Колев и М. Квартирников.
Теренни обходи в района на с. Карлуково, гр.
Червен бряг и с. Добревци. Проникване в пещерите Кацарица и Имането, снемане на координати на пещери и пропасти в местността Глигора
и заснемане на входовете им. Картиране на три
пещери в района на гр. Червен бряг и проникване в пещерата Улея при с. Добревци.

08-16,06
К. Стоичков, И. Петров, Т. Василев, Т. Жекова,
М. Върбанов, В. Иванов, З. Попова, Х. Дундарова, С. Фарук, Г. Колев, Л. Стойнева, В. Николов,
А. Андонова.
„Експедиция Люра“ 2013. Arras. Albania.
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23-26,05
З. Илиев, Ц. Валерианова и Г. Колев.
Проучване на пещери и пропасти в района на селата Реселец и Бресте.

22-23,06.
Ц. Валерианова, З. Попова, В. Иванов, К. Стоичков.

Проникване в пещерата Говора на водата и разкопаване на входа и. с. Церово.
04-08,07
А. Жалов, К. Стоичков и М. Квартирников.
Теренни обходи в района на селата; Лъки, Гайтаниново, Нова Ловча, Парил, Илинден, Влахи,
Пастра и гр. Рила. Пирин-Славянка, Стъргач,
среден, южен и западен Пирин и Рила. Картиране на пещерата Хралупата при с. Илинден. Проникване в пащерата Мечата дупка/Кариерата с.
Мусомища. Търсене на Яворовата пещера и локализиране на Змеювата пещера при с. Пирин,
проникване в Селската/Цонева дупка с. Пирин,
проникване в Пещерата на Св. Иван Рилски и в
Бомбоубежище при ВЕЦ Пастра. Снемане на координати и заснемане на входовете на пещерите
и обектите.

гарешник-Понор планина. с. Бракьовци.
24. 08-08. 09
К. Стоичков, Х. Христов, Х. Славеев Христов, И.
Петров, В. Иванов, М. Христова и З. Попова, Т.
Василев, Ц. Валерианова, С. Делчев, Х. Дундарова и Г. Колев.
Междуклубна експедиция “Бански суходол“
2012. Проведена съвместно с пещерняци от
СПК „Академик“ София, ПКСУ „София“, ПК
„Underground“ София, ПК „Приста“ Русе, ZOK
Greece и др. гр. Банско.
26-27,09
К. Стоичков, Н. Делчев, В. Илиев, Л. Стойнева,
С. Фарук, В. Николов и Камен – ПК „София“.
Проникване в пещерата Духлата до „Балдахина“
– Малка Духла. с. Боснек.

12-14,07
К. Стоичков и М. Квартирников.
Теренни обходи в района на; с. Банкя, с. Ломница, гр. Трън, с. Забел, с. Зелениград, с. Рани луг,
с. Филиповци. Проникване в пещерите; Заслон
Меча дупка, Зелени вир, Пограничната, Мрачната пещера, Пещерата под Шили камък, Малката
под Шили камък, Филиповската пещера.

28-29. 09
К. Стоичков, В. Иванов, С. Делчев, Ц. Валерианова, А. Андонова, М. Христова, Г. Колев, С.
Фараук, Ц. Паров, Я. Макулев, Д. Макулева.
Първа практика на новия „Курс пещерняк“ 20132014. Първо влизане в пещера. Темната дупка.
Първа въжена практика – Алпийска поляна. г.
Лакатник.

15,07
Я. Макулев и Д. Цолов.
Проникване и разширяване на стеснението в пещерата Първата сутрин. с. Гинци.

05-06,10
К. Стоичков, И. Петров, В. Иванов, С. Делчев, Ц.
Валерианова, Я. Макулев, Д. Макулева, Г. Колев
и С. Фарук.
Двудневна практика на курса. Скалите при малкия свод на Проходна. с. Карлуково.

27,07
К. Стоичков и С. Кюркчиев ПК „Пълдин“ Пловдив.
Посещение на спелестологичен обект-Изоставен
ЖП тунел при с. Кошарица-Бургаско.
01,07
Я. Макулев, Д. Цолов, К. Стоичков, Т. Василев и
З. Попова.
Разширяване на стеснението в края на пещерата
Хайдушкото кладенче. с. Дружево.
03,08
К. Стоичков и А. Христов
Теренен обход в района на горния и средния ма-

09-17,10
К. Стоичков.
Участие в межденародната експедиция „Атон“
2013. Проучване и картиране на 7 пещери и спелестоложгични обекти. Полуостров Атон-Гърция.
12-13,10
И. Петров, В. Иванов, Ц. Валерианова, М. Върбанов, Г. Колев, С. Фарук, А. Андонова, А. Игнатов.
Двудневна практика с курса. Темната дупка. с.
Беренде извор и Алпийска поляна. г. Лакатник.
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19-20,10
И. Петров, К. Стоичков, М. Върбанов, М. Рударска, Г. Колев, С. Фарук и А. Генков ПК „Черни
връх“ София.
Двудневна практика с курса. Ямата –Пропаст. м.
Пропаст и Алпийска поляна г. Лакатник.
23,10
Я. Макулев и Д. Цолов.
Разкопаване на пещера над с. Зимевица.
26-27,10
К. Стоичков, Ц. Валерианова, М. Рударска.
Двудневна практика с новия курс. Проникване в
пещерите Духлата и Екстрем. с. Боснек.
26-27,10
Я. Макулев, Д. Макулева, И. Петров, Б. Сотиров,
А. Андонова, Г. Колев, С. Фарук, К. Георгиев и
П. Ганева от ПК „Под ръбъ“ Церово.
Разширяване на стеснението в края на пещерата
Хайдушкото кладенче. с. Дружево.
30,10
К. Стоичков, В. Гьорев – ПК „Кейвинг“ и И. Богомилов – гр. Драгоман.
Локализиране и картиране на Пещерата над Хайдушкото кладенче. с. Табан.
01-03,11
Я. Макулев, Д. Макулева, К. Стоичков, Г. Колев,
Н. Делчев, И. Петров, В. Иванив, З. Попова, Т.
Василев, М. Рударска, А. Андонова, С. Фарук,
А. Генков – ПК „Черни връх“, С. Горанов- ПК
„София“, В. Петков, В. Пенчовски- ПК „Искър“
и др.
Есенен лагер-сбор на клуба. Проникване с цел
продължение на пещерата при „Калния сифон“ и
разширяване на стеснение там. Разширяване на
дънните стеснения в пропастната пещера Каденица и попадане на нови части. Двудневна практика с новия курс. Проникване в пещерите; Каденица, Свирчовица, Разсоватата яма и Банковица. Проверяване с цел продължение на пещерата
Кривата пършивка край Червен бряг и откриване
на нови части, локализиране на няколко нови пещери в района на Маркова могила. с. Карлуково
и гр. Червен бряг.
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03-16. 11
А. Жалов, К. Данаилов, Ц. Паров, Б. Петров –
Национален природонаучен музей БАН,
К. Бонев – ПК „Вертиленд“, София и Т. Танев –
СК Саламандър“, Ст. Загора;
Четвърта българо- китайска пещерна „Експедиция „Гаолигонгшан’2013“.
07,11
К. Стоичков, Г. Колев и Я. Михалева.
Теренен обход в района на Маркова могила. Проучване на крайното стеснение в пещерата Кривата пършивка, търсене на нови пещери в района,
проникване в пещерите Склада и Темната дупка/
Прилепната пещера. гр. Червен бряг.
09-10,11
К. Стоичков, Я. Макулев, Д. Макулева, Д. Дишовски, Ц. Валерианова, Г. Колев, Х. Дундарова,
С. Фарук.
Двудневна практика с курса на Вражи дупки.
Преминаване на системи с прехвърляния, преминаване на парапет, слизане на самохвати, минаване на въжел, тренировка на въже, проникване във Вражи дупки № 14. г. Лакатник.
15,11
К. Стоичков, Г. Колев и Я. Михалева.
Проникване в неизследвана и некартирана пещера в центъра на гр. Червен бряг.
16-17,11
К. Стоичков, Г. Колев, И. Петров, Я. Макулев, Д.
Макулева, С. Брашнаров и А. Генков – ПК „Черни връх“ София.
Двудневна практика на курса. Проникване в
Темната дупка до напречната галерия и въжена
практика на Алпийска поляна. г. Лакатник.
23,11
И. Петров и К. Стоичков.
Въжена практика с курса –екипиране на системи. Алпийска поляна. г. Лакатник.
23-24,11
Ц. Валерианова, С. Парушев, Х. Дундарова и Д.
Петров –ПК „Стрешеро“-Враца.
Проникване в пещерите; Кална мътница и Пи-

шурата. с. Главаци и с. Бели извор.
30,11-01,12
В. Иванов, И. Петров и Ц. Валерианова.
Двудневна практика с курса. Проникване в пещерата Моровица. с. Гложене.
08,12.
К. Стоичков, Д. Макулева и А. Генков- ПК „Черни връх“ София.
Проникване в Черепишката пещера с курса. г.
Черепиш.
14-15,12
К. Стоичков, М. Рударска съвместно с пещерняци от ПК „Черни връх“.
Празнуване на рожденния ден на А. Генков в
Темната дупка при г. Лакатник.

15,12
Годишно Общо събрание на ПК „Хеликтит“ София.
22,12
К. Стоичков, В. Иванов, З. Попова и Д. Макулева.
Проникване в пещерата Духлата до „Кита“ и
„Трите хикса“. с. Боснек.
31. 12
К. Стоичков, А. Андонова, Ц. Валерианова, С.
Фарук, С. Парушев, Х. Дундарова, Д. Мицев, Д.
Димитров- ПК „Стрешеро“ Враца., С. Зарев и С.
Гълъбов- СД „Суткя“ - Ракитово.
Теренен обход в ройона на вр. Калето. Локализиране и картиране на нови пещери за района. .
гр. Ракитово.

Курсът почна! (2013)
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ПЕЩЕРНАТА
СИСТЕМА „БАНСКИ
СУХОДОЛ № 9–11“ Е -307
МЕТРА, А ПОСЛЕ…?
Константин Стоичков
Cave System “Banski Suhodol
No 9 – 11” is -307 m,
but then…?
Konstantin Stoichkov
Summary
Form 24-th August to 8-th September 2013 was heeld the 12th edition of the exploratory
expeditions in surcuss Banski
Suhodol, Karst Ridge of north
part of Pirin Mt., South Bulgaria. The expedition was held
as Euro Speleo Project of European Federation of Speleology!
The main goal of the expedition
was a clearing of the narrowing at depth –271 m. The work
in BS №9-11 was organized in
shifts. In the beginning the cave
was re-rigged with a new rope,
provided by BEAL through the
European Speleological Federation. Supports were also
changed, where needed. During
the re-rigging, some problematic narrow places on the way
to the bottom narrowing were
widened. At the same time, work
on the bottom narrowing continued. A “chimney” above the underground campo was climbed.
After the first 15 meters, a small
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Успешно завърши дванадесетата експедиция в циркуса
„Бански суходол“ - Северен Пирин. Експедицията беше
организирана от софийските клубове СПК „Академик“ и
ПК „Хеликтит“, а участие в нея взеха членове на пещерните клубове: „ПКСУ“, София; „Underground“, София;
ПК „Приста“, Русе и пещерняци от чужбина. По различно
време на експедицията – от 24. 08 до 08. 09. 2013 год. –
се включиха около 30 участници. Експедицията се раздели на два етапа като някои от участниците взеха участие
през първата седмица, други застъпиха на тяхно място
във втория етап, а трети се включиха в самия край на експедицията и подпомогнаха разекипирането на пещерата
и биваците.
Тази година нивото на снежниците беше доста по-голямо
от предходните. Това беше и предпоставка „топилнята“
за вода да бъде разположена в непосредствена близост
до лагера. Благодарение на Венцислав Иванов и Христо
Христов (Мамута) беше направена система със слънчев
панел, помпа и акумулатор, които помагаха да става циркулация на вода по система от тръби и да полива поставения за топене сняг. Тази система сработи добре и освен с
малки изключения лагерът беше подсигурен с добро количество вода (доста често над 100 литра на ден). Вода
за изнесения лагер се доставяше от „топилнята“ от „БС
№9-11“ (от потока в дънните части) и от близките снежници.
В първата част на експедицията времето беше лошо. На
качване валя проливно и се разрази гръмотевична буря.
В края на август почти всеки ден валеше и времето се
задържа стабилно чак след първи септември, въпреки че
температурите спаднаха драстично. Доста често през нощта падаха под 0°С.
За поредна година битовите условия бяха отлични за провеждането на експедиция от подобен тип. За основен бивак беше използван стария скиорски лагер и изградената
през годините в него инфраструктура като печка на дър-

ва, 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. Щурмовият лагер беше построен на подравнените
площадки във въртопа на „БС №10“. Бяха опънати 2 палатки, над тях беше опъната тента. Палатките бяха снабдени със спални чували и шалтета (спонсорирани от магазин
„Стената“). 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 пореден
път още в началото бензиновата машина даде дефект и
спря да работи. Основно за разчистването на дъното се използва машината на Яни. Бяха подсигурени и два агрегата (СПК „Академик“ и Яни Макулев), които се повредиха
по време на експедицията и спешно беше качен още един
(сърдечни благодарности на Митко Цолов). Материалната
база - инвентарът за екипиране беше предоставен от ПК
„Хеликтит“, София. Двете щурмови палатки бяха осигурени от магазини „Стената“ за ползване по време на експедицията. „Стената“ дариха и доста инвентар (планки,
майони, карабинери, лепени клинове, както и бутилки газ,
примус, спални чували и др. ) Магазин „Алпи“ дари майони за стационарното екипиране на „БС №9-11“. Фирма
„Хелти фуудс енд дринкс“ предостави разнообразни енергийни храни и напитки за целите на експедицията и проникващите в пещерата. За стационарното екипиране беше
използвано ново въже Beal предоставено от Европейската
спелео федерация.
СИСТЕМАТА „БАНСКИ СУХОДОЛ № 9-11“
Основната цел на експедицията беше да се продължи с
разчистването на стеснението на кота – 271 м. Да се преекипира пещерата с ново въже, да се поставят нови майони
и опори. Също така да се разширят някои проблемни стеснения по пътя. Оборудван беше и нов подземен бивак за
почивка. Работата в „БС № 9-11“ беше организирана на
смени. Пещерата беше преекипирана поетапно. Основно
в тази дейност взеха участие: Павел Бакалов, Владимир
Георгиев, Радослав Ненкин, Теодор Атанасов. Павел Бакалов и Теодор Атанасов разшириха някои от проблемните
стеснения. Емил Макариев, Стоян Горанов и Ани Гатева
дооборудваха подземния бивак за почивка на кота -265 м.
Владимир Георгиев и Теодор Атанасов изкачиха комина
над въпросния бивак. След първите 15-тина метра се дос-

hall with an unstable blockade
is reached. A small stream is
coming from the chimney, and
there is a muddy alluvium. By
visual judgment there are another 15 m in height, but the
chimney does not follow the direction of the current bottom.
In the middle of the expedition,
after several bottom-cleaning
shifts, the narrowing was overcome by a group consisting of
Stefan Georgiev, Ivan Petrov
and Lambros Makrostergios.
After a short precipice, a small
hall is reached. After crawling, a big, inclined hall is
reached. A press follows and
an inclined gallery with an underground stream is reached.
There are several waterfalls
on the stream. A narrowing by
the water is reached where a
strong air-current is felt, but to
pass, one must lie in the water.
In the new parts there are a lot
of unchecked branches, as well
as a separate upper floor. After
the discovery until the end of
the expedition two teams participated in surveying the new
parts. After drawing the new
parts (that which had been surveyed), the cave’s denivelation
grew to –307 m and its length
to 458 m.
With the non-surveyed parts,
the cave’s denivelation is probably about –320, –330 m (a
visual estimate), but an end has
not been reached, and there
is a high probability that its
denivelation is yet to grow. A
large hall is reached with an
unknown height, where no ceil-
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ing is seen in many places. The
temperature in the new parts
is 3oC. In the end of the expedition, the cave was partially
de-rigged. Ropes were taken
down from places, where there
is a possibility that high waters
would soak them; as well as the
entry precipice where the rope
is highly likely to freeze. After
the new discoveries, the cave
became the fifth deepest chasm
cave in the country.
Field-work and scientific research:
For yet another year, several
other caves and sites in the area
were inspected, as well as some
scientific activities conducted.
The levels of the snow-caps
were checked for the following
caves: BS № 6 (+0.50 m), BS
№ 7 (-5.80 m), BS № 8 (-7.80
m), BS № 10 (-5.80 m), BS №
10 А (-6.30 m), BS № 12 (no
snow), BS № 13 (-1 m from the
low side), BS № 14 (-8 m from
the higher entrance), BS № 16
(-8 m), BS № 23 (-4 m), BS №
41 (-5.50 m), BS № 42 (-2 m),
BS № 48 (-3. 43 m), BS № 49
(-1.80 m), BS № 55 (-3 m), BS
№ 57 (-0.50 m), BS № 65 А
(-2.94 m), BS № 70 (-7 m), BS
№ 71 (-2.63 m), BS № 73 (-1
m), BS № 76 (-4 m).
As a whole, in most caves an
increase of the snow-cap level
is observed. An appliance was
assembled from steel ropes and
a cover was put on the perspective BS № 6.
The
promising-to-continue
caves BS №8 and BS №6 were
checked. Unfortunately, both
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тигна до заличка с лабилен блокаж. От комина идва малък
поток и има кален нанос. Вижда се окомерно още около 15
м във височина, но комина не се развива в посока сегашното дъно. След няколко смени по разчистването на стеснението на дъното, в което взеха участие Павел Бакалов,
Радослав Ненкин, Емил Макариев, Христо Христов, Светломир Балевски, Теодор Атанасов, Венцислав Иванов, Хелиана Дундарова, Иван Петров, Стоян Горанов и Ламброс
Макростериос стеснението беше преминато. След къс отвес се попада на малка зала, като след пролазване се излиза на голяма наклонена зала. Следва преса и се озоваваме
на наклонена галерия с подземен поток. По пътя на потока
има няколко водопада. Достига се до стеснение по водата,
от което силно духа, но за да се премине трябва да се легне
във водата. В новите части има и доста непроверени разклонения, както и обособен горен етаж. В картировката на
тези части се включиха: Александра Василева, Десислава
Василева, Венцислав Иванов, Здравка Попова и Ани Гатева. След изчертаването на новите части (дотам, докъдето
беше картирано) денивелацията на пещерата нарасна на
– 307 м. Дължината й се увеличи на 458 м. Вероятно с некартираните части денивелацията на пещерата окомерно е
около -320-330 м, като обособен край не е достигнат и има
голяма вероятност тепърва денивелацията й да нарасне.
Достигнатата голяма зала е с неустановена височина, на
много места таван не се вижда. Температурата в новите
части е 3°С. В разоборудването на пещерата и изнасянето
на машината и някои неща от подземния бивак се включиха: Стоян Горанов, Александър Лазаров, Ема Коларова и
Ани Гатева. След новите открития пещерата се нареди на
пето място сред най-дълбоките пропастни пещери в страната.
ТЕРЕННИ ОБХОДИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
За поредна година беше обърнато внимание и на някои
други пещери и обекти в циркуса, както и на някои научни
дейности.
Проверени бяха нивата на снежните тапи на редица пещери: „БС № 6“ (+0.50 м), „БС № 7“ (-5.80 м), „БС № 8“ (-7.80
м), „БС № 10“ (-5.80 м), „БС № 10 А“ (-6.30 м), „БС № 12“
(без сняг), „БС № 13“ (-1 м от ниската страна), „БС № 14“
(-8 м от по-високо разположения вход), „БС № 16“ (-8 м),
„БС № 23“ (-4 м), „БС № 41“ (-5.50 м), „БС № 42“ (-2 м),
„БС № 48“ (-3.43 м), „БС № 49“ (-1.80 м), „БС № 55“ (-3 м),
„БС № 57“ (-0.50 м), „БС № 65 А“ (-2.94 м), „БС № 70“ (-7
м), „БС № 71“ (-2.63 м), „БС № 73“ (-1 м), „БС № 76“ (-4
м). Като цяло в повечето пещери се забелязва увеличаване на нивото на снежните тапи. Основно измерванията са

извършени от Константин Стоичков. Борислав Алексиев
и Христо Христов заедно направиха система от стоманени въжета и поставиха капак на перспективната „БС №
6“. Проверени са перспективните за продължение пещери „БС №8“ и „БС №6“ от Светломир Балевски и Христо
Христов. За съжаление и двете за момента завършват с
непреодолими стеснения между снега и скалата на около
– 30 м. Направени са корекции по картите на „БС № 4“
и „БС №29“ - Здравка Попова, Цветелина Валерианова и
Константин Стоичков. Скицирани са редица номерирани
обекти: „БС № 42“, „БС № 47“, „БС № 49“, „БС № 54 Б“,
„БС № 55“, „БС № 59 А“, „БС № 59 Б“, „БС № 59 Г“, „БС
№ 64А“, „БС № 64 Б“, „БС № 64 В“, „БС № 65 Б“, „БС №
73 А“. Намерени са няколко перспективни обекти за работа. Освен в „БС №9-11“ с цел събиране на пещерна фауна
е посетена и пропастната пещера „БС № 25“, откъдето са
събрани над 5 вида типична пещерна фауна. Установено е,
че пещерата е перспективна за работа с цел продължение,
както и е намерено известно количество прилепно гуано
на дъното - Стоян Горанов, Свилен Делчев и Мирослава
Христова. Поставена е мрежа на входа на „БС №30“ с цел
улов на прилепи за ДНК анализи. Хванати са прилепи от
видовете: Plecotus auritus и Myotis bluthi. За огромно съжаление акцията е прекратена от каменопад, изсипал се
върху участниците от стената на „Котешкия чал“, като потърпевшите изваждат щур късмет и се отървават само с
уплаха - Хелиана Дундарова, Константин Стоичков, Христо Христов и Алекс. Направен е теренен обход от специалист геолог Юлия Статулова за заснемане на пукнатините
и разломите в циркуса, изясняване на перспективите и нанасянето им на топографска основа в мащаб 1:10 000.
Ръководството на експедиция “Бански суходол 2013“ изказва специални благодарности на:
- Европейската спелео федерация за предоставената екипировка,
- Магазини „Стената“ за предоставянето на екипировка и

end in insurmountable for the
moment being narrowings between the rock and the snow at
about –30 m.
Corrections were made of the
maps of BS № 4 and BS №29; a
number of numbered sites were
sketched: BS № 42, BS № 47,
BS № 49, BS № 54 B, BS № 55,
BS № 59 A, BS № 59 B, BS №
59 D, BS № 64 A, BS № 64 B,
BS № 64 C, BS № 65 B, BS №
73 A. Several new and perspective work-sites were found.
Apart from BS №9-11 the precipice cave BS № 25 was also
visited with the purpose of sampling cave fauna, and more than
5 species of typical cave fauna
were sampled. It was determined that the cave has a perspective for continuation, and a
small amount of bat guano was
found at the bottom. A net was
put at the entrance of BS №30
with the purpose of capturing
bats for DNA analyses. Bats of
the species Plecotus auritus and
Myotis bluthi were caught.
A field survey was conducted
by geologist Yulia Statulova to
record the cracks and faults in
the cirque, clarify the perspectives and their application on a
topographic base with a 1:10
000 scale.
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материална база,
- Фирма „Топ-гео“ и инж. Кирил Данаилов за финансовата подкрепа,
- Фирма „Хелти фуудс енд дринкс“ за предоставените енергийни храни и напитки,
- Магазин „Алпи“ за предоставената материална
база,
- Яни Макулев за предоставените перфоратор,
агрегат и бус,
- Димитър Цолов за предоставения агрегат,
- Национален парк „Пирин“ за цялостната подкрепа.
Специални благодарности и на първоизследова-

66

телите на района в лицето на старите пещерняци
от СПК „Академик“ София, без които това приключение нямаше как да се състои.
Специални благодарности 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.

СКАЛНИТЕ
ОБИТЕЛИ
ОТ ШУМЕНСКО
Константин Стоичков

The rock hermits
of Shumen’s area
Konstantin Stoichkov
In the periphery of the Shunen’s
plateau in the rock edges has
carved many rock monasteries, churches and cells. Rock
monasteries are found in the
areas of : Shumen’s Boaz (Boaz
from Turkish – Pass), Divdyadovski Boaz, Boaz monk, Troishki Boaz, Boaz and Osmar
Valley Strazhka. Researchers
date most of them back to the
XII - XV centuries. The first report of the hermits is from 1640,
when Archbishop Petar Bogdan
Bakshev visited the area. The
first explorer of these monasteries are located Shkorpil Karel
(1859-1944), which describes
and made detailed sketches of
many of them. More detailed information we find from Stoyan
Maslev in 1963. The hermits
were explored also from – Tsv.
Dremsizova and V. Antonova.
The detailed maps were made
by Bojan Marinov, At. Spassov,
R. Radushev, St. Dimitrov, Z.
Iliev, M. Mircheva and others.
In the autumn of 2012 organ-

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ
В периферията на Шуменското плато, в отвесните скални
венци има издълбани множество скални манастири, църкви и килии. Скални обители се наблюдават в местностите: Шуменски боаз, Звездното укрепление, Дивдядовски
боаз, Калугер боаз, Троишки боаз, Осмарски боаз и долината на река Стражка. Изследователите определят скалната архитектура за един по-късен етап на исихазма и ги
датират към ХІІ-ХV век. Възникнали са след образуването на значителни монашески колонии. Ранни сведения за
отшелническите скитове има още от 1640 год., когато архиепископ Петър Богдан Бакшев посещава района и разказва за отшелническа обител, издълбана в скалата на север от града (Шумен), в планината. Първият изследовател
на въпросните скални манастири е Карел Шкорпил (18591944), който описва и прави подробни скици на голяма
част от тях. След него по-подробни сведения дава Стоян
Маслев през 1963 год., както и други историци проучвали скалните манастири по Шуменското плато - Цветанка
Дремсизова и Вера Антонова. Първите по-детайлни карти
са направени от Божан Маринов, Ат. Спасов, Радуш Радушев, Ст. Димитров, Здравко Илиев, Маргарита Мирчева и
др. През есента на 2012 год. е организирана експедиция в
южната периферия на платото, като са документирани 8
пещери, скални манастири и килии. Събраните сведения
за наличието на още недокументирани обекти даде повод
да се организира през май 2013 год. нова експедиция с
цел проучване и картиране.
ЗАМИНАВАНЕТО
Експедицията беше обявена за периода 23-26 май, като
лагера щеше да е в хижа „Букаците“, разположена в южната част на Шуменското плато. Нямаше много голям интерес за участие и от клуба само аз щях да пътувам. За
сметка на това искърци бяха събрали доста голяма група
желаещи и се разбрах се с Цецо Остромски да пътуваме
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ized an expedition to the southern edge of the plateau and was
surveyed 8 caves, rock monasteries and cells. New expedition
was carried out in the period
23-26.05.2013. 17 cavers from
different caving clubs took part
in it: “Iskar” - Sofia, “Hades”
- Shumen “Helictit” - Sofia
“Strinava” - Drianovo and local leaders from the village of
St. Trinity vill.
Summarizing the results of the
expedition were mapped 9 new
sites: the natural caves - “Osmar”, “Little Osmar” and
“cave drawings with”; 2 rock
churches - “Direkliyata” and
“Momina Skala 3” and 3 rock
cells - “Cell-Observatory”
“Momina Skala 4”, the cell “in
Lozevskiya rock monastery”,
and one artificial cave -“Cave
of the runes.”

заедно. На 23-ти привечер се събрахме с него и завършилите курса в ПК „Искър“ Кристиян Ляпов и Борис Динев.
Напазарувахме в „Билла“ в кв. „Изток“ и поехме по дългия път към Шумен. Преди нас бяха отпътували Герасим
Леков, Иво Тачев, Камен Мастиков и Димитър Паунов всички от ПК „Искър“ - София. Пътуването беше дълго,
затова спряхме след Велико Търново, за да вечеряме и пак
поехме на път. Някъде преди Презвитер Козма спукахме
гума, което ни забави. Свързахме се с останалите, които ни
съобщиха, че вече наближават хижата. Отклонихме се от
главния път след Търговище и вече след полунощ започна
едно лутане по разни селца, в които даже нямаше табели
с имената им, да не говорим за указателни, които да дават
яснота до кое населено място води пътя. Извадих GPS-а и
лека-полека хванахме правилния път. Така стигнахме до
село Осмар, а оттам и до село Троица, от което се отделяше черен път към хижа „Букаците“. След малко лутане в
търсене на пътя, хванахме този, който водеше към кариерите и след внимателно каране успяхме да се качим на
платото. Някъде на запад, в далечината, небето бе озарявано от мълнии - явно идваше буря. Като цяло прогнозата
за времето не беше много добра. Пристигнахме на хижата
и ни посрещнаха останалите плюс Маргото, която беше
организирала голяма маса с тента и палатков лагер пред
хижата. Времето беше хладно и ние решихме, че е по-добре да се подслоним в хижата. Пихме по няколко бири и в
ранните часове на 24-ти се отправихме кой към палатките
навън, кой към пейките в столовата, кой към креватите в
хижата за заслужен отдих и сън.
ДЕН ПЪРВИ
Събуди ме музика и слънчевата светлина, надничаща през
прозореца. След кратко въртене в кревата се надигнах и слязох долу. Хората вече се бяха събудили и закусваха. Хижарят - Хинко беше пристигнал и оправихме с него сметката
за спането. Докато закусвахме (обядвахме) решихме да направим и план за деня. За начало решихме да се отправим
към най-близкия обект - „Ечащата пещера“ или „Троишки
скален манастир“, която се намираше в непосредствена
близост в скалите срещу хижата. В момента, в който стигнахме, заваля проливен дъжд. Хората направиха снимки и
разгледаха интересните графити и издълбавания. Пролетта
беше в разгара си. Зеленина и страхотни гледки, а недалеч
се чуваше и музиката от хижата, която беше тематична за
сезона. Преваля и ние бързо се отправихме към хижата,
където за наша изненада ни чакаше водача от предната ни
експедиция - бай Ахмед от село Троица. Дадох му от отпечатаните книжки за експедицията и пещерите-скални оби-
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тели от Шуменско. Той спомена, че има сведение
за още пещери и попита имаме ли информация
за „Осмарските пещери“. Прегледахме извадките от базата данни към ГКПБ и установихме, че
такива пещери не фигурират. Попитахме далече
ли са и той каза, че са в близост до кариерите и
може да отидем пеша. Времето се беше пооправило и след кратко приготовление поехме към
набелязаните обекти. Тази част на платото беше
покрита с гора и ходенето в прохладата беше истинско удоволствие. Не след дълго стигнахме до
разклона за кариерите и оттам поехме в западна
посока по стар и обрасъл път, който не след дълго
ни отведе до ловен заслон. От заслона тръгнахме по пътека, която водеше до местност с много
интересни издълбавания в скалите, приличащи
на жертвеници. От това място поехме към ръба
на скалите, където също имаше множество тайнствени издълбавания. Докато основната група
реши да заобиколи скалите от изток, аз се спуснах по един улей и без да искам достигнах до
пещерата преди тях. На венеца около пещерата
имаше същите интересни издълбавания, а самата пещера представляваше една доста обширна

и голяма ниша-пещера, обемна и с дължина 14
метра. Подът й беше покрит с тънък слой наслаги и гравитачен материал. Входът й гледаше
на югоизток. Пещерата беше изцяло светла и
затова във вътрешността имаше доста сенколюбиви растения. В двата края при входа също
имаше интересни издълбавания - триъгълни и
четвъртити. Картирането не беше никак трудно
и за кратко време данните от първата картирана
за експедицията пещера вече бяха в планшета.
Снимахме на воля и след обстойно разглеждане
поехме отново по пътя. Бай Ахмед спомена за
още две или три пещери, за които знаел. Имахме
достатъчно време понеже денят беше дълъг и решихме да ги видим, щом са ни на път и евентуално да ги документираме. От пътя преди разклона
за кариерата се отделихме без пътека в ниската,
но гъста гора и слязохме в едно дере. Покачихме
се по отсрещния му склон и поехме в основата
на скален венец. Първата пещера се оказа само
ниша, но втората си беше за картиране. Общата
й дължина беше 15 метра. От входа се попада в
широка зала, дълга десетина метра. Подът е покрит със суха пръст и камъни. Личат си и някол-

Сухата с рисунките, Осмар. Фото Константин Стоичков
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ко иманярски изкопи. Вдясно по основната ос
има късо странично разклонение, което завършва с камъни и основна скала. Заедно с Кристиян и Цецо Остромски я картирахме, като Цецо
и Иво обясняваха на Кристиян как най-добре се
картира и документира пещера. Взехме координати, снимахме и поехме към третата пещера. Тя
се намираше на около 2. 50 метра над основата
на венеца. До нея можеше да се качи човек като
се покатери по стар дървен кол, поставен за катерене по него. Входът й беше висок, но тесен.
Кристиян влезе пръв и каза, че е малка. Аз също
се изкачих заедно с Цецо и двамата започнахме
да умуваме дали пещерата е за картиране поради
малките си размери. Тя реално имаше т-образна
форма и завършваше с малка зала, висока над 3
метра и широка над пет метра. Постепенно взехме да различаваме графити по стените. Единият
много приличаше на арабско писмо, имаше стар
издълбан кръст, както и нов такъв. Снимахме и
решихме да я картираме, след като Иво ни каза,
че на самия вход има интересни издълбавания и
вероятно пещерата е била килия и е затваряна.
Картирахме я и по едно прекъсване на скалния
венец се изкачихме над него, за да видим, че има
пряка видимост към „Осмарската маара“, която
се виждаше в далечината, както и към цялата долина. Над венеца имаше и следи от стар градеж.
За това нарекохме въпросната пещера „КилияНаблюдателницата“. Отново поехме през гората
и оттам към пътя. Бай Ахмед ни заведе до много интересни всичания в гората, които на пръв
поглед приличаха на древно селище. След още
снимане и разглеждане, доволни поехме към
хижата. Там ни чакаха останалите от групата, а
от Шумен бяха пристигнали Деси, Венци Панев
и Найден. Отдадохме се на заслужено пиене на
бира и разговори и планове за следващия ден.
ДЕН ВТОРИ:
Въпреки лошите прогнози за времето се разделихме на две групи. Първата група в състав: аз,
Маргото и Иво поехме към Костадиновия скален
манастир и пещерите, разположени в околността, а останалите: Цецо, Герасим, Митака, Камен,
Кристиян и Борис - към скалните църкви на
Момина скала. Прогнозата за лошо време не се
сбъдна и стана горещо. След като се отклонихме
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от пътя слязохме по стръмната пътека до Костадиновия скален манастир и се покатерихме по
металната стълба, за да го посетим. Аз вече бях
влизал там на предишната експедиция, когато го
бяхме картирали със Здравеца и Тодор от Трявна.
След това отидохме до скалната килия „Подковата“ и се зачудихме за картирането на скалната
църква „Диреклията“. Аз не носех инвентар, но
Иво имаше такъв. В крайна сметка реши, че ще
е трудно като изпълнение и се разделихме на две
групи. По-късно се разбра, че Деси и Венци Панев са я картирали и ни изпратиха картата. Разполагах със сведения за още една пещера в района,
в която има и графити. Не след дълго, източно от
Костадиновия скален манастир локализирах входа. Маргото и Иво се бяха запилели по баирите
и се наложи сам да я огледам и картирам. В широкото й преддверие изобилстваше от графити,
основно стилизирани изображения на животни.
Снимах доста от тях. След преддверието постепенно пещерата стесняваше и се достигаше до
блокаж. Блокажът беше преодолим и след него
се попада на късо дясно разклонение, което връща към изхода и води до непроходим вход. Веднага след блокажа се попада на разширение и на
другия вход на пещерата. Реално пещерата е естествена и не се забелязват издълбавания освен
графитите. Суха и прашна е. Нейната дължина
е около 18 метра при денивелация от + 6 метра.
След като я картирах се отправих да потърся
Маргото и Иво. Намерих ги поотделно и ги заведох до пещерата. Отново снимки и координати.
Оказа се, че сме останали без вода, а имахме сведения за чешма в околността. Така, без да искаме, слязохме доста денивелация по дола, за да я
намерим. Чешмата едвам течеше, но това не ни
попречи да се разхладим и да попълним водните
си запаси. Заизкачвахме се по стръмния баир и
малко преди да излезем на пътя, чухме и първите
тътени на задаващата се буря. Иво реши да разгледа един венец, а ние с Маргото поехме към
хижата. Движехме се точно срещу бурята, излезе и ураганен вятър. Последните няколко стотин
метра го ударихме на бегом. Прибрахме се точно
преди небето да се отвори и към земята да полети едра градушка. Добре, че Иво се беше усетил
и малко след нас и той влетя в хижата. Групата от
Момина скала обаче още я нямаше. Настанихме

се удобно и зачакахме. След малко повече от час
бурята утихна и в хладната майска вечер пристигнаха почти по тъмно останалите участници в
експедицията. Развълнувани разказаха как Борис
се е изкатерил по високата скална кула, в която
са всечени скитовете чрез скално катерене. Герасим пуснал система. Изкачилите се Цецо, Герасим и Камен картирали интересна скална църква
с дължина 20 метра с три входа, като единия е от
върха на скалната кула. След това картирали и
намиращата се по-ниско килия с дължина около
5 метра. Някъде по това време попаднали в „окото на бурята“ и всички се подслонили в скалните
ниши, в очакване да стихне. Въобще бяха свършили чудесна работа, а и картираните обекти си
ги биваше. Така преизпълнихме и плана за експедицията. Вечерта Маргото ни беше подготвила празнична вечеря, раздаде подготвени от нея
специално за целта грамоти за участие. Обменихме снимки, побъбрихме надълго и нашироко
за пещери и като цяло разпускахме.
ДЕН ТРЕТИ
Въпреки, че бяхме свършили задачите, за които
бяхме дошли, оставаше още една. В североизточната периферия на платото, в близост до село
Лозево имаше сведение, че в близост до Лозевския скален манастир има още килии и пещери.
След като закусихме се сбогувахме с любезните
ни домакини и поехме отново на път. От Троица
поехме към Хан Крум и оттам по главното шосе
за Шумен. Не влязохме в града, а продължихме
и след като заредихме на една бензиностанция,
се отправихме към село Лозево. В селото разпитахме местните, които не успяха да ни упътят
много, но поне дадоха някаква насока. По черен
път с доста локви достигнахме до стара кариера. Оттам слязохме в долината на река Стражка
и започна голямо чудене по течението или срещу
течението са въпросните обекти. Аз бях убеден,
че трябва да се тръгне срещу течението. Поех нагоре, но по грешния десен бряг. След това доста
ми костваше да сляза сред храстите и да мина
от другата страна. Появиха се най-сетне и заветните скали. В основата им обаче беше истинско
блато и на едно място яко затънах. После видях,
че от една ниша извира вода и прави склона доста блатист. След доста изчакване се събрахме

всички. Локализирахме Скалния манастир и се
качихме над венците. До манастира нямаше как
да се стигне без въже, затова директно преминахме към другата цел. Имахме описание, че в
непосредствена близост има килия, до която се
стига след слизане по една цепка в скалата. Самата килия е дълга не повече от 5-6 метра, но в
нея личат доста следи от доиздълбаване. С Герасим я картирахме. Имаше още малко време и с
Маргото хукнахме да търсим и другата описана
пещера, в която имало рунически знаци. Извървяхме километър срещу течението на реката и
стигнахме до помпена станция, но търсенето се
оказа безуспешно и решихме да си ходим. Случайно засякохме един овчар и той каза, че знае
къде е пещерата. Оказа се близо до пътя, в склона, но труднозабележима. Самата пещера беше
много интересна. С дебел пласт наслаги, в които си личаха няколко археологически изкопа. Тя
представляваше обширна зала, дълга около 10
м, с дъговидна форма. По стените имаше множество правоъгълни издълбавания. Намерихме
и рунически знаци. В единия край имаше и абсолютно правилно издялани каменни блокове.
Снимахме и започнахме картировката, която не
отне много време. В последствие разбрахме, че
местните наричали пещерата „Кариерата на Цар
Симеон“. Пещерата била изкуствено издълбана
с цел добив на скална маса за градежа на Плиска.
В момента, когато излязохме се оказа, че сме в
голяма беда. Беше притъмняло, духаше силно и
този път от запад идваше голяма буря. Само по
себе си това не беше проблем, защото можеше да
се подслоним, но колите бяха на черния път и ако
ни хванеше там бурята вероятно нямаше да може
да излязат от калта. Голямо тичане му ударихме,
като тези два километра ги взехме на един дъх и
останахме без душа. Герасим предвидливо беше
слязъл с колата, за да ни прибере. Без никакво
бавене поехме към асфалта и почти веднага след
като стъпихме на него - заваля. Спасихме се за
малко. После се разпределихме по колите и Герасим пое към Шумен, за да закара Маргото.
ПРИБИРАНЕТО
След епичните изпълнения по време на експедицията поехме по обратния път към София. При
Търговище отново заредихме и вече се разделих-
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ме. Нашата група спря отново във Велико Търново, за да вечеряме и след това без да спираме
пристигнахме в София посред нощ. Обобщавайки резултатите от експедицията бяха картирани 9
нови обекта: 3 пещери – „Осмарската“, „Малката Осмарска“ и „Пещерата с рисунките“; 2 скални църкви – „Диреклията“ и „Момина скала 3“;
3 скални килии – „Килия-Наблюдателницата“,
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„Момина скала 4“ и „Килията“ при Лозевския
скален манастир, както и 1 изкуствена пещера
–„Пещерата с руните“. Като цяло експедицията
беше доста успешна, сработихме се отлично, а
предпоставките за още подобни недокументирани скални обители в района са големи. Има и
план за следваща експедиция.

ДА ИЗЧИСТИМ
ЗА ЕДИН ДЕН
…ПЕЩЕРА
Георги Колев (Скитник)

To clean up for
one day …. Cave
Gorgy Kolev (Wanderer)
In the school “9th of May” in
the town of Sherven Btrijag has
a Club called “Art Center”. It is
composed form students who are
working on personal projects
in the arts - painting, amateur
theater, sound, performance and
other forms. Some of them had
orientation to ecology. The club
took part in the BTV Natonal TV
action “To clean Bulgaria for
one day” and joint the members
of speleo - club “Helictit” during its action on 20 April 2013.
Together they clean up some
caves in Karlukovo Karst Area.

В отношението „човек-природа“ има три, ясно различими етапа. Първият се появява през Ренесанса и се нарича „парково отношение“. Ренесансовият човек разглежда
природата като произведение на изкуството. Такова е и
отношението му към нея - възхищава й се, черпи от нея
вдъхновение, опитва се да я доближи до себе си като я
вкара в дома си или я „опитоми“ във вид на паркове и
алеи. Този етап можем спокойно да наречем и „романтичен“.
Вторият етап е индустриалният подход към природата. Тя
вече не е вдъхновение и възхищение, а ресурс. От природата се черпи, тя е източник на суровини и материална
база за развитието на т. нар. „западни общества“. Крайната фаза на този етап е потребителското отношение към
природата. Не искам да го коментирам! Всъщност точно
при анализирането на потребителското отношение към
природата се появява за първи път понятието „глобален
проблем“.
Третият етап в развитието на отношението „човек-природа“ е екологичният подход. Идеята за природата като
„ойкос“ или за природата като дом е най-модерната и
прогресивната. В нея са застъпени идеите за човека като
интегрална част от природата - тя не е нито картина, нито
ресурс - тя е нещо, неделима част, от което сме ние. Човек
е невъзможно да бъде мислен извън природата, както и тя
без който и да е от елементите си.
Отдавна ме занимава проблема с подхода „ойкос“ и в други сфери на хуманитариката - в социологията, в теорията
на властта, в педагогиката. Затова, когато ми предложиха да се включа с ученици в инициативата „Да изчистим
България за един ден“ на Би Ти Ви заедно с ПК „Хеликтит“ - София, приех без да се замислям.
В ПГМЕТ „Девети май“, гр. Червен бряг има клуб наречен
„АРТ-център“. В него се събират ученици, с които работим по лични проекти в сферата на изкуството - рисуване,
любителско кино, звукозапис, пърформанс и други фор-
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ми. Събрах учениците от клуба и им представих
идеята за една еко акция. Започнаха дебати, разисквания, спорове, идеи - въобще динамичната
част на един групов процес. За ден, два идеята
„изкристализира“ - ще изчистим за един ден пещера. Хубаво, добре - и какво от това. Ще направим клип и ще го „развъртим“ по местната телевизия. Добре и още? Ще направим и премиера в
читалището. Защо? Защото чистенето не самоцел – това е вид отношение, вид култура, която
трябва да се популяризира. Не можеше да съм
по-доволен!
Обсъдих идеята на учениците в клуба и решихме, че действаме заедно - клуб „Хеликтит“ и
клуб „АРТ-център“.
На 20 април 2013 год. рано сутринта се оказах с
двайсетина ученика на гарата, в очакване на влака за Карлуково. Щяхме да чистим „Проходна“ и
района около нея. Ентусиазъм, песни, закачки и
много младежка енергия. Пристигнахме на Карлуково в осем сутринта. Времето беше прекрасно - пролет и докато прозвънявах телефоните на
Свилен и Коста, които се явяваха координатори
по този проект, учениците вече бяха извадили
черните чували, надянали ръкавиците и събираха.
На поляната пред пещерата вече ни чакаха Роджи
и Венци. Разделихме се на няколко по-малки работни групи и нахлухме в „Проходна“. Последва
инструктаж, направен от Роджи и малко разяснения за това, какво точно е пещера. Започна чистенето - истинско приключение. Натъкнахме се
на „артефакти“, абсолютно неочаквани за пещера - части от електроника, памперси, консервни
кутии с неустановена възраст, части от филмови декори. Пещерата „Проходна“ стана доста
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популярна напоследък и цивилизацията мощно
навлезе в нея. Докато чистехме, пристигнаха
Коста и Свилен с екип на Би Ти Ви. Доразвихме
план за последващи действия, дадоха се интервюта и работата продължи. Една група замина за
„Свирчовица“, друга за района около „Банковица“, а третата продължи да работи в „Проходна“.
Крайният резултат - над десет найлонови чувала
с боклук.
Следобед аз и Коста започнахме да вкарваме
учениците в „Темната дупка“. Това беше нещо
като награда. За повечето от тях това беше първи досег с истинска пещера. Силно впечатлени
и изпълнение с много въпроси, на които Коста
едва смогваше да отговори, трудно ги изкарахме
навън, за да поемем следващата група. През това
време Венци беше организирал на един полегат
склон отвън забавление с въже. По този начин
младите хора успяха да се докоснат за първи път
до пещерното дело… докато чистят!
Много въпроси се зададоха този ден. Защо чистим, като пак ще се изцапа? Какво да направим,
за да не замърсяват хората? Има ли някой, който
може да контролира това нещо? И още, и още.
Разбира се, че не можех да отговоря на тези въпроси. Никой не може. Но ние направихме нещо
по-важно - създадохме ситуацията, в която те да
възникнат спонтанно, а във философията има
един принцип – „Всяко решение започва с въпрос!“.
От този ден произлязоха три неща - изчистихме,
общувахме и се забавлявахме истински, и решихме да си направим Ученически пещерен клуб.
Интегриран подход – единичното, неделима част
от общото – „ойкос“. Истинска екология в действие.

„ВРЕЛОТО“
НА СТАКЕВЦИ
Трифон Василев

The Stakevtsi “Resurgence”
Trifon Vasilev
The article is a description of
the latest cave diving entry in
the “Resurgence” cave by club
member Trifon Vassilev.
Together with N. Kaltchev, and
with the help of information from
another member of the club, I.
Alexiev (Morskiya), T. Vassilev
continues the exploration of new
sections of the cave. An underwater gallery about 20 meters
long was discovered, which
brings the total siphon length to
50-60 meters, with a maximum
reached depth of 12 m. Exploration of the cave is planned to
continue.

След първото ми ходене на Стакевци през 2012 год. и трите гмуркания на Иван Алексиев - Морския в сифона на
„Врелото“ останаха няколко задачи за решаване. Какво
се случва след „Арката“ на първия езерен сифон, има ли
наистина огромна зала след „Арката“ и как продължава
самия сифон. След няколкомесечни навивания успях да
убедя Ники Калчев, моя водолазен инструктор, да отидем
и да проверим какво се случва в тази интересна пещера.
..
Събрахме необходимата екипировка и в един слънчев ден
натоварихме колата на Николай и потеглихме към село
Стакевци. След 2 часа се озовахме пред „Заставата“, в
която предния път си бяхме устроили лагера. Да, ама въпросната застава сега беше оградена и течеше усилена работа по „реставрирането“ й. Представихме се на работниците по ремонта, облякохме неопрените, нарамихме екипировката и тръгнахме по реката към входа на пещерата.
Местните растения много се понравиха на Николай и той
сподели, че се чувства като пред входа на някое сеноте в
далечно Мексико.
Влизайки в пещерата установих, че нивото на водата е
изключително ниско. След известни перипетии по преодоляването на някои прагове с тежката екипировка се озовахме при езерото на сифона. Водата беше изключително
бистра, а видимостта - много добра. По информация от
Морския след „Арката“ има лек завой и се попада в огромна подводна зала. В лявата част на залата трябва да има
доста образувания. Екипирахме се набързо, завързахме
началото на шнура (оказа се, че сме забравили планка за
спита) и се гмурнахме. Ники екипираше, а аз след него се
движех по шнура. След „Арката“ и лекия завой се оказахме в една зала 10 на 10 м! Явно при гмуркането на Морския нивото е било високо и цялата тази зала е била под
вода. С плуване изследвахме цялата зала и установихме,
че всъщност има едно единствено продължение - под водата тръгваше галерия с размери 3 на 3 м, с лек наклон в
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дълбочина. Гмурнах се пръв и след около 20 м и
12 м дълбочина следваше лек завой, а галерията
продължаваше.
Николай ми направи знак, че му е студено и
трябва да излизаме. Обръщайки се, размътих
сериозно седимента по дъното - от кристалната
вода нямаше и следа, сега всичко беше една боза.
По линията и светлината на Николай успях да се
ориентирам и излязохме благополучно в залата.
Оттам, разекипирайки, заплувах в посока „Арката“ и началното езеро. След кратки премеждия с
макарата се озовах на входа на сифона с усмивка

Излизане от Стакевско врело, Трифон Василев
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до ушите. Излязохме набързо и забързахме към
колата, защото времето беше напреднало. Оказа се, че сме били около 3-4 часа в пещерата и
около 2 часа във водата. Засега дължината на сифона е около 50-60 м, максималната достигната
дълбочина е 12 м.
Предстои ни ново ходене за събиране на проби
и проучване на галерията в дълбочина. Заради
бистрата вода и течението, което чисти мътилката, сифонът може да се превърне в един от найхубавите за гмуркане в България.

КРАТКИ

„КОЛКИНА ДУПКА“, КАРТИРАНЕ В ЗАЛА
„2-РИ ЯНУАРИ“ – ЖИВКО ПЕТРОВ
В събота, 9-ти февруари се включих в картирането на една от новите зали на пропастта „Колкина
дупка“. От няколко седмици исках да отида на
тази пропаст, но все нещо ставаше и плана пропадаше. След големите открития на пещерняците от „Под Ръбъ“, след многото разкази на Яни,
Киро и Себулба се приготвих за едно интересно
приключение. Идеята беше да влезнем до залите, което е в началото на новите части и да картираме подробно обемите, като се придържаме
към съществуващата антена. В събота сутринта
от Обеля тръгнахме аз, Себулба, Иво и Ники от
„ПКСУ“, София. Очакваше се по-голяма група,
но преценихме, че „всяко зло за добро“, тъкмо
ще сме по-стегнати. Пътьом минахме през Киро
в Церово, за да координираме по едно кафе и поехме към Зимевица. Беше валял доста сняг, затова оставихме колата при бившето ТКЗС и забихме пъртина към къщичката, която служи за база
на изследователите. Към 12. 30 часа най-сетне
бяхме в дупката.
До залите се придвижихме сравнително бързо,
въпреки че с моето „пасо добле“ слизах доста
бавно по раздутите въжета. Т. нар. „минна проходка“ е забележителен паметник на ентусиазма
на проучвателите. Свалям им каска на всички,
които няколко години копаха и не се отказаха!
Залите ме впечатлиха с обема си, със страхотните скални блокове (като ж. п. вагони), нападали
от тавана и с красотите, които могат да се видят.
Разделихме се на две - Себулба и Иво започнаха
да пускат лъчи от реперите - така щяхме да обхванем най-добре стените на залата, а аз и Ники
премервахме с бусолата основния полигон и
скицирахме подробностите, като правехме и сечения. За около 4-5 часа поприключихме залата,
като оставихме няколко разклонения за следващ
път. Направихме туристическа разходка до края

на следващата зала „Церово“, която е истински
съперник на зала „Бан Сух“ в „Говора на водата“.
Междувременно Себулба намери нова галерия
с красиви образувания в блокажа между двете
зали. Към 7 часа обърнахме обратно и в 9 и нещо
бяхме навън. Беше спряло да вали сняг и бавно
успяхме да се приберем до София в малките часове на неделята. „Колкина дупка“ се оказа една
много яка пропаст, близка до София, с невероятен потенциал за продължение. Струва си посещението с туристическа цел, а ако се удари едно
рамо на хората, които я изследват - толкова подобре. На тях искрено им желая – успех!
„КОЛКИНА ДУПКА“ – ЯНИ МАКУЛЕВ
02. 01. 2013 год. - телефонът звъни, поглеждам Себулба (Павлин Димитров). Вдигам:
„ - Алооо,кво стаа Яни, ходи ли ти се на нови
части?
- Е, брат питаш ли? Вътре съм, естествено. . .
каквото е необходимо!“
Моментално организирахме бабите да си гледат
внуците и с жена ми Деси се включихме в групите за работа. На нас се падна честта да наковем
парапет след минната проходка за избягване на
едно мнооого кално геризче. За час-час и половина приключихме със задачата - наковахме и
екипирахме парапета и се разходихме до голямата зала, където се срещнахме с другите. Деси,
Павлин и Киро излязоха, а аз и Константин Касабов решихме да се разходим до началото на
меандъра Николай Свещаров. По някое време и
ние, доволни, се добрахме до повърхността. Пещерата е много красива!
В по-късен етап мой приятел - Димитър Цолов
(катерач и пещерняк) дари 200 м въже и лепени
клинове за обезопасяване на пещерата. С Кирил
Георгиев (Киро Церовски) решихме да съберем
група и да наковем лепеняците, както и да облагородим някои теснотии по пътя. Към края на
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януари се събра група от пет човека. Естествено,
като става въпрос за тежка работа, част от групата се оттече като вода след порой, та останахме само двамата с Киро. Не беше кой-знае какъв проблем - и друг път сме страдали заедно.
Успяхме да се доберем с джипа на петдесетина
метра от „Колкина дупка“. Бързо се намятахме
в пещерните одежди. Киро се спускаше първи,
определяше местата на опорите, пробиваше и
чистеше дупките, а аз лепях клиновете. Успяхме да наковем първите три отвеса. На излизане
разширихме подхода на 3-ия отвес и някои други
теснотии (наудобствахме ги). По някое време излязохме в студената януарска нощ – и кой откъде
е. . .
ДРАГОМАНСКО
ОТНОВО ТЪРСИМ ПЕЩЕРАТА (ПЕЩЕРЪТЪ)
НА НЕНКО РАДЕВ КРАЙ СЕЛО ГАБЕР, ДРАГОМАНСКО – КОНСТАНТИН СТОИЧКОВ
В началото на седмицата с мен се свърза Ивайло Богомилов от Драгоман, с който от години
обикаляме районите в близост до пограничното
градче и документирахме доста пещери в този
неизследван район. Той сподели, че негови ученици са влизали в пещерата, която предполагахме, че е документираната през 20-те години на
ХХ-ти век от Ненко Радев. Пуснах в социалната мрежа идеята да отидем през седмицата там
и на идеята откликнаха Трифон, Алекси и Венци. Така се разбрахме в четвъртък, към 12 да се
чакаме на „Билата“ в Люлин и да видим какво
ново ще излезе из Драгоманско. Събрахме се и
с колата на Венци потеглихме. Бяхме с час порано на срещата и да не губим време решихме да
проверим един стар обект. Преди години с Андрей ходихме в същия район и проверихме едно
дупче, в което обаче имаше язовец и не посмях
да го безпокоя. Сега Трифон влезе и го провери.
За съжаление дупката се оказа плитка. Навътре
има непреодолимо стеснение зарито с чакъл и
пръст. Усеща се въздушно течение и е за разкопаване, но точно в този момент нямахме много
време за това. Взехме си багажа и пресякохме
нивите на речната тераса на Габърската река. С
изненада установихме, че входът на предполагаемата пещера е разкопан и се влиза без проблем.
Навлякохме пещерните одежди и се напъхахме.
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За съжаление пещерата много бързо задъни. Личеше си, че е кипяла яка иманярска работа. Веднага след прелазването на входа се попада във
възходящо продълговато разширение. Вдясно
сред лабилен блокаж се загатваше продължение.
Точно от това място се долавяше силно и много
студено въздушно течение. Хванахме се на работа и преди Иво да дойде Венци, Алекси и Трифон измъкнаха доста малки и големи камъни и
поразшириха прохода. Аз дръпнах един тегел по
баира, но освен ниши, друго не намерих. Като
слязох при останалите Иво вече беше дошъл с
пет деца - негови ученици. Поговорихме за пещерата. После той и учениците надзърнаха вътре в тази все още малка пещеричка. Алексей се
беше напъхал в стеснението и бореше големите
„павета“. Подаваше ги и останалите ги измъквахме. Накрая каза, че е достигнал до доста голям
и заклещен камък, който ще трябва да му се „бае
с голямата лопата“. Времето напредваше. Хванах и дръпнах една картировка на пещеричката.
После се преоблякохме и отидохме при колите.
Там направихме една беседа с учениците на тема
пещери. На тях им беше доста интересно и въпроси разбира се не липсваха. Обяснихме им,
какви мерки за безопасност трябва да се взимат,
когато се влиза в пещери, за екипировката, за
образуването на пещерите и за опазването им.
Разбрахме се, че има възможност в училището
в Драгоман да направим презентации и да пуснем филмчета на пещерна тематика. Оказа се,
че имало модернизирана зала с мултимедия и
над 100 места. Това би било и добър повод да
прокламираме пещернячеството сред подрастващите. Бяхме доста поогладнели и решихме да
посетим кръчмата „Пали лула“, където и друг
път сме отсядали. Докато „шкембирахме“, поговорихме и за още пещери в района, които трябва да намерим и да документираме. Иво разпита
местни хора, които дадоха интересна информация за още няколко пещери в близост до Несла и
Вишан. Направихме и кратка равносметка в кои
райони ни остава да отидем. Оказа се, че не е никак малко, освен споменатият район при селата
Несла и Вишан, сведения за пещери имаме и за
района на селата Долна Невля, Долно Ново село,
Калотина, Беренде извор, Беренде, Табан и др.
Поговорихме и за Трънския район, където също

ще излязат нови пещери, като си припомнихме
и за информацията, която ни даде един човек от
Грълска падина за пещера в района на село Проданча. След приятната раздумка Иво потегли с
учениците към Драгоман, а ние решихме да не
се връщаме през Драгоман, а да минем през Драготинци, Бърложница, Алдомировци и оттам да
излезем в Сливница. Аз бях минавал по този път,
но за останалите беше за първи път и „попиваха“
интересните участъци от карстовите пейзажи по
пътя. Доста интересни скални венци се виждаха,
а малко преди Алдомировци се отвори невероятна панорама към Чепъна и Три уши. Топлото
и слънчево време предразполагаше и за доброто
настроение. Пролетта е в разгара си и е време за
нови скитания из Краището.
С „МАШИНА НА ВРЕМЕТО“ ДО ДРАГОМАН
И СЕЛО ТАБАН – КОНСТАНТИН СТОИЧКОВ
Тази година не ми остана много време да отделя внимание на сведенията за пещери в пограничните райони, където традиционно ходя. След
като картирахме пещерата при с. Габер се заредиха месеци, в които все не оставаше време за нов
набег из района. Така преди няколко дни ми се
обади Иво от Драгоман да ми каже, че е намерил
интересни сведения за пещери над село Табан.
Едната била пропастна, а другата хоризонтална.
Въпреки сгъстената програма се разбрах с него
в сряда следобед да отидем и да видим какво ще
излезе. Във вторника се говорихме с Ваньо Гьорев да отидем заедно. Срядата беше доста интензивна и имаше голямо търчане. Така в последния
момент успях да взема инвентар от клуба и картировачни и да хванем влака в последния момент.
Наистина е приятно да се пътува с влак. Като се
изключат крайградските бунища и индустриални зони, след като се излезе от София гледките
наистина са приятни. Редят се обширни полета,
а след Сливница и карстови баири и изключително красива природа. Така неусетно човек попада
в една мисловна „машина на времето“. Пренасяме се в пограничното градче Драгоман. Имахме около час до срещата с Иво и решихме да
уплътним времето като похапнем. Оказа се, че от
последния път, когато идвах има доста промени
и след като обиколих повечето заведения, където може да се яде (повечето бяха затворени или

в ремонт), най-сетне намерихме точното място.
Ново ресторантче - „Ловна среща“. Обстановката
е приятна, поръчваме си. По едно време покрай
нас минават едни типажи, извадени от средата на
90-те години. Дебели вратове, ланци и тежкарска походка. Наистина „машината на времето“ се
беше задействала. На уречения час Иво пристигна. Побъбрихме малко и поехме към село Табан.
Пътят минава през село Ярловци, където Иво ни
показа една стара сграда, която първо била хан,
а после и едно от най-старите училища в района.
Сподели, че някога селото е било едно от най-големите в този край, а сега почти не са останали
хора. Пристигнахме и в село Табан, където отидохме при кметския наместник. Той обаче отказа да ни води до пропастта с мотива, че е късно
и, че доста отдавна е ходил и не знае дали ще я
намери. Затова решихме да задействаме резервния вариант. Оставихме инвентара, който носим
в колата и поехме по пътя над селото към местността Хайдушкото кладенче. Самата местност
беше доста обрасла, така че с голяма доза „храстинг“ успяхме да стигнем до извора. Самият
извор е с минимален дебит. Предполагам този
факт е продиктуван от есенното маловодие, но
е и доста интересен. Насред хълма извира вода
от поне три места, като на едното място е направен преливник от дялан камък. Върху него е поставен доста голям скален блок, който пречи да
се види какво има зад преливника, но си личи
просвет над водата. Скалите, които се виждат от
пътя са поне на 100 метра над извора. Затова започнахме втора порция „храстинг“. Пробивайки
си път най-сетне се добрах до скалите, където
оставих раницата и започнах да проверявам за
отвор. На няколко пъти се натъкнах на „лъжливи цепки“, но накрая достигнах заветната цел.
Под нисък скален венец си личеше триъгълен
отвор с неголеми размери. От него излизаше и
сипей. Погледнах вътре и видях, че галерията е
възходяща и на около 6 метра навътре се вижда
светлина. Това доказа, че съм намерил търсената
дупка. Такова беше и описанието, което получихме от кметския наместник. Пещерата се оказа
неголяма. Освен горният вход, от който се излиза
с катерене, има и още две къси галерии. Едната
(по-дългата) задънва в наслаги и основна скала,
а по-късата - с друг миниатюрен вход тип „про-
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зорец“. Не след дълго се появиха Иво и Ваньо,
като ми донесоха раницата и ми спестиха мъките
из храстите. Запретнахме ръкави и картирахме
набързо пещеричката, която се оказа поредната
малка и супер крива пещера като повечето, които намираме в района. Въпреки всичко си е нова
пещеричка, за която имахме сведения отпреди и
най-сетне отделихме време да я локализираме.
Иво и Ваньо поснимаха на воля. Пред входа й се
разкриваха покрити с мъх редени камъни. След
щателно разчистване се оказа огнище, от което
излязоха интересни находки. . . капачки от бира
и капачки от буркани с датировка краят на ХХ-ти
век. Взе да се смрачава и решихме да тръгваме
обратно. Пътьом Ваньо видя още нещо като ход
на скалите, но за него нямахме време. Иво се разбра с кметския наместник да дойде и да отидат
до пропастта. Изпуснахме маршрутката до София за малко и пак отидохме за по бира в ресторантчето. Там времето отлетя бързо в разговори
за другите неоткрити в района дупки и за разни
изкуствени изработки. Вече по тъмно хванахме
автобуса за София. . . „Машината на времето“,
която ни пренесе в забързания голям град, а оттам и на традиционната среща на клуба.
ЕДНО ПРОУЧВАНЕ НА КУНИНО – МИРОСЛАВА ХРИСТОВА
По време на едно ходене с нашия клуб Филип и
Стефан от ПК „Пещерняк“ са ходили със Здравеца, който им е показал някакви въртопи на Кунино. Единият от тях е бил много перспективен и е
влизала цяла река в него. Тази събота аз, Филип,
Стефан и един приятел на Стефан - Роската отидохме да проверим тази съмнителна работа. За
огромно разочарование на всички Филип видя
триъгълник, закован на скалата с номер 5217. В
картотеката обаче под този номер се подвизава
„Разлатата ниша“ в област Шумен - 16 м и 0 денивелация. Хм, каква ли е тази мистерия? Това
няма нищо общо с нашата пещера. . .
А дали ви се е случвало някога да отидете някъде
и да се окаже, че човекът с въжето го е забравил? Не?! Е, може би тогава трябва да пробвате
да отидете с Филип, защото на нас точно това ни
се случи. . . И какво да правим сега, да се печем
на слънце ли, да ядем курабийки ли. . . Ами, 6-7
ленти направени на стълбичка, моят осигурите-
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лен ремък, развързан и направен на удължител и
два карабинера, една прониквачна торба за протектор и една чудесна скална халка откъм ниската страна на отвеса и ето вече съм долу, „пуснала“ отвеса, който завършва с 3-4 м камбана. . . За
безопасността на всички млади пещерняци няма
да правим по-подробно описание на системата,
но с оглед на същата ще споменем защо не е добра идея да се прави това. Хубаво, озовах се аз
долу - слизането лесно, нали пъхам си крака в
примката и после следващата под нея, обаче нагоре? Като се натегнат лентите и иди си пъхни
крака в тях. . . Ремонтирахме системата с допълнителния „прусек“ на Стефан. Казвам прусек в
кавички, защото той беше поне два пъти по-тънък от моето въженце за възли, което подозирам,
че е 3 мм, но просто силно се съмнявам някой някъде да прави 1,5 мм въже, затова ще допуснем,
че този прусек е бил поне 2 мм. Слава Богу Стефан винаги си носи тези 10 м дълги „прусеци“
с него и така пуснахме втора стълба успоредно
на първата, ето - вече може спокойно човек да се
катери нагоре. Някои хора може би си мислят, че
няма бог? Е, драги отидете да висите на „2 мм“
въженце и ще повярвате, че го има и той е там,
във вашето въженце! А сега за въртопа и неговата река. Това е една действително интересна
пещера, след като водата пропадне от входа и започва един тунел с лазене обратно на коритото
на реката, по която ясно си личи пътя на водата.
Поради близостта с повърхността, отвсякъде висят корени като бради - дълги и къдрави, които
трябваше да поместваме с ръка. Като в приказка
на ужасите, но в същото време много красиво и
магично! И така брада след брада и ето вече не
лазим, ами ходим прави и хоп едно прагче и вече
сме в меандър около 10 м висок и накрая зала.
Залата всъщност представлява разширение на
коритото на реката, която явно е ударила в някаква основна скала, но ето под нея има подмолче,
не че не обичам тесняците, но някак си не ми се
завираше този път там и за това се втурнах да се
катеря по калните насипи, за да огледам добре за
път отгоре. Ето ме вече съм горе, в дясната страна и там задънва. Обаче какво е това… ето я там,
в калната кафява бливоч пред очите ми една прекрасна малка калинка, загубила пътя към своя
свят. Е, разбира се тя видя своя рицар в моите

ръце, защото аз тутакси я взех в моята длан, за да
я изнеса навън. През това време обаче Стефан се
беше навел над подмолчето и констатира че там
има тесняк, който разбира се, бил за мен. Филип, който седеше до мен отбеляза, че това не е
тесняк, ами всъщност е „мимняк“ и трябва да се
провери. За първи път в живота си не бях ентусиазирана. Никога не ми се беше случвало такова
нещо – да подходя с нежелание за тесняк, заклевам се. Е, отидох, наведох се, нещо ми стана противно и първата ми дума беше: „Е, Стефане, ти
си ме надценил“, но какво да се прави, обърнах
се и почнах да рия клечките и калта с ботуши, за
да си „проправям“ пътя. Действително отзад се
виждаше продължение. Леле, какъв задух беше
в този тесняк! А той отива и надолу, ама какво
да правя - разрих си и влезнах като си мисля „е,
хайде, то след малко сигурно ще излезе нагоре
и ще се оправи въздуха“, обаче - тцъ! Още едно
кално насипче пред мен и отново надолу, завъртам се в тесняка и почвам да го рия с крака, разривам и минавам отново и то отново надолу, вече
усещам че въздухът никак не ми стига, но все си
мисля, че си внушавам и че то след малко ще излезе нагоре и не трябва да се лигавя. Минавам и

тази теснотийка и ето разшири се пред мен тунелче, обаче хоризонтално и леко надолу. В този
момент като видях, че няма изглед да се вдигне
нагоре и ми се зави свят, та чак ми се доповръща.
Обърнах се и се паникьосах. Подбрадникът на
каската започна да ме стяга зверски. Исках само
да изляза от това нанадолнище и да си поема
въздух. Тръгнах обратно, обаче въобще не знаех
какво правя, откъде съм минала и дали ще мога
да се върна. Нямах време и сила дори да си сваля
каската, за да не ми пречи и се бутах в скалата,
за да си намеря най-широкото място, откъдето да
мине смотаната каска. Докато в главата ми се рисуваше картинка как Филип трябва да ми пусне
тръба с кислород, за да дишам или че ще е добре
да се превърна в антигравитационно желе, което
да се изхлузи нагоре, някаква магия стана и минах през тясното на тесняка, после второто и ето
ме навън - дишам като запотен кон, а главата ме
цепи в челото, сякаш някой ми е забил пирони в
слепоочията. Така протече първата ми среща на
газ в пещера! След това проведохме спасителна
акция на калинката и излязохме благополучно
навън. Порадвахме се на слънцето, поснимахме
и се изпрахме на каньона на Кунино. Там беше

Ванката.
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пълно с млада копривка и аз си набрах цяла торбичка! Колко е хубаво пролетно време!
Относно пещерата - тя е много интересна и продължава напред, ние бяхме влезнали някъде около 100-200 м до този „мимняк“. Той е лесен за
разкопаване, защото отдолу е глина и му трябва
много малко, за да влязат по-едри хора, пък след
него се разширява в нормален тесняк. Обаче нямаше никакво течение в цялата пещера, което
може и да се дължеше на много топлото време
навън и смяната на налягането, но все пак трябва
да се издебне време, когато няма да има газ и да
се види това интересно продължение!
ИЗ ТРЪНСКО – КОНСТАНТИН СТОИЧКОВ
В края на седмицата пак поехме на път с Мишо
Квартирников. Този път целта на пътуването
беше Трънско. Рано сутринта потеглихме, но денят ни посрещна с проливен дъжд. Затова предпочетохме да минем по магистрала „Люлин“ и
от Перник да се отклоним. Сетих се, че в село
Банкя може да спим в къщата на Бай Рашо. Така
и сторихме. Настанихме се, времето беше мрачно, но не валеше, поне не напичаше. Поехме към
каньона на река Ябланица. Констатирахме обновления по екопътеката. Не след дълго навлязохме
в каньона. Първо погледнахме една ниша в самото начало. Личеше, че от нея периодично излиза
вода. Точно срещу нея, почти на нивото на реката, извира доста вода. Може би след разкопаване на наслагите, ще се влезне в нещо по-голямо.
За отбелязване е, че цялата ниша е в стари образувания. Слязохме по изградените стълби до
пещерата заслон „Меча дупка“ и за съжаление
видяхме, че е доста замърсена. В единия ъгъл
се търкаляха количество отпадъци, оставени от
туристите. Често се чудя колко са еко екопътеките. Съвсем случайно намерихме и входа на пещерата „Зелени вир“. Предният път я търсихме
няколко часа безуспешно, но сега щастието ни
се усмихна. Снимахме входа и взехме координати. Тази пещера също изглежда перспективна.
Реално се намира точно над големия извор. На
седмия метър има цепнатина, от която се долавя въздушно течение. Със сигурност може да се
поръчка там. Върнахме се в селото и посетихме
„Пограничната пещера“. Понаснимахме следите
от вандализъм вътре. За съжаление красотата на
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тази пещера е безвъзвратно унищожена, а по стените си личат десетки надписи, някои правени с
блажна боя. Пещерата вероятно е използвана и
от граничните за нещо, защото си личи, че е била
затваряна. На следващия ден първата ни цел беше
ждрелото на река Ерма. На левия бряг се виждат
два доста интересни отвора, до които обаче може
да се стигне само с въже. Направихме им снимки и разгледахме тунела, прокопан в скалите на
десния бряг. В него си личаха доста естествени
кавернички, а в самия му край има малка пещеричка вдясно, запушена с наслаги. Денят беше
дълъг и затова решихме да погледнем и да потърсим пещери в района на Забел и Зелениград.
Над Забел се качихме по пътя за хижа „Руй“, за
да потърсим пещерата „Ямка“, но неуспешно. В
Зелениград се качихме по черния път и спряхме
под западната страна на Шили камък. Масивът
наистина е внушителен. С помощта на бинокъл
и зума на фотоапарата успяхме да намерим няколко отвора в самите скали, които вероятно са и
неизследвани пещери. Липса на шанс - не носехме въже и джаджи, и остана за някой следващ
път. После се качихме във високата част на масива и посетихме пещерата под Шили камък. Масивът е доста обрасъл и едвам, едвам се стига до
нея. След това се картира и една малка пещеричка, която знам от 7-8 години и все не оставаше
време да й направя карта. След входа пещерата
има канален характер и се лази до самия й край.
Има дребни образувания, като в края, ако се разкопаят наслагите, вероятно ще продължи. Има и
въздушно течение. Интересното е, че при предишните влизания в нея бях виждал, както и сега
пещерни скакалци. За втора нощ пренощувахме
в село Банкя. На третия ден от пътуването пак
минахме през Трън, където посетихме „Мрачната пещера“, която се намира в самия град срещу
Енергото. Входът беше обрасъл с бодливи храсти. След щателен оглед с Мишо преценихме,
че изглежда изкуствено прокопана, вероятно за
бомбено убежище. На много места скалата по тавана е нестабилна, а на други места самата скала
е пробита от корените на дърветата. Общо взето
пещерата няма никакви характерни особености.
По информация от една книжка за района знаехме, че пещери има в масива Пипел над село
Рани луг. Натам се насочихме, но пътищата не

бяха подходящи за автомобила ни. С бинокъла
намерихме няколко отвора по скалните венци до
самата граница. Някой път непременно ще отидем и до там. На прибиране посетихме и интересната „Филиповска пещера“, където ясно си
личат следите от иманярски набези. За трите дни
събрахме доста координати и снимков материал,
както и информация за нови пещери. Със сигурност в района има много неизследвани пещери и
пропасти.
ПЕЩЕРАТА НА ГОЛЕЖ (ИЛИ ЗА МИТОВЕТЕ
ОКОЛО ЕДНА ДУПКА) – ГЕОРГИ КОЛЕВ
Червен бряг прилича на Пловдив по това, че е
разположен на три хълма - Голеж, Бунджовица и
Магарето. И дотук приликите свършват. Хълмът
Голеж е централен за града. Известен е с монумента си в чест на партизанската съпротива в нашия край, прекрасното ресторантче и невероятната гледка, която се открива от него към селата
Реселец и Горник.
Точно под паметника има малка пещера, която
отдавна занимава съзнанието ми. Бях чувал различни легенди за нея, но не бях ходил. И така
с Коста бяхме решили в петък да я „разръчкаме“. Той пристигна в града доста късно и докато
хапнем, пийнем по кафе вече се беше стъмнило.
Както е известно обаче пещерняк от тъмно не се
бои, пък и пещерата е на пет минути път от центъра. Оставихме си чашите на масата, извинихме
се на компанията за временното ни напускане,
взехме каските, осветлението и картировачните
инструменти и тръгнахме на дупкинг. Дупкинг
в центъра на града! Един наш приятел ни заведе
до пещерата. Някога известна като свърталище
на наркомани и всякакви други елементи, очаквахме един истински кенеф. За наша голяма радост се оказа, че няма игли, спринцовки, тоалетна хартия и други субпродукти на съвременната
цивилизация. Едната история за пещерата, която
бях чувал е, че някога е била използвана като
изба. Всеизвестен факт е, че Червен бряг някога е бил винопроизводителен район. Малко хора
знаят, че в града е произведено първото шампанско в България. Пещерата е била суха и топла.
Предлагала е прекрасни условия за отлежаване
на виното. След девети септември обаче тя била
засипана /според други слухове - разгърмяна/ от

новата власт като символ на предприемачеството. Интересно беше дали ще намерим следи от
човешка дейност. Скална ниша, каменен градеж,
който я разделя на две и образува два входа. Насип, очевидно изкуствен, който почти запушва
входа. Огледахме нишата и установихме, че това
е само горния свод на скална арка, която очевидно продължава под насипа. Беше вече тъмно и
огледахме само това, което челниците ни позволяваха. Коцето се преоблече и се мушнахме
покрай зида. Попаднахме в малка камера - от
едната страна стената на нишата, от другата - изкуствения каменен зид. Подът, очевиден насип,
камъни и пръст. Входът на пещерата не е голям,
но и тук и си личи, че продължава в дълбочина
под насипа. Всичко, което виждахме бяха само
горните сводове на пещера.
Коста се намъкна в дупката. Успя да пропълзи
десетина метра и откри следи от човешка дейност - едната от стените е очевидно дялана. Пещерата има две разклонения, които стесняват и
накрая задънват. Позачудихме се дали да картираме. Беше късно, бяхме уморени, компанията ни
чакаше. . . абе, ще има и по-добри дни. Събрахме
партакешите и тръгнахме към барчето. В главите
ни - хиляди въпроси. Коста звънна на Здравеца и
се оказа, че той не знае нищо за дупката. Странно! Става все по-интересно и загадъчно.
Повеселихме се вечерта, попяхме. На другия ден
- практика на Лакатник. Но дупката не ни даваше
мира. Другата легенда около тази пещера, която
витае от незапомнени времена из червенобрежките сокаци е, че дупката е изключително дълбока. Това бил само входа й. Другият й изход бил
на Маркова могила. Уау! Да де, ама такива легенди сме чували много. Важното е, че очевидно
пещерата някога е била по-голяма от сега. Никой
няма да седне да си измисля такова нещо за една
пършивка. С Костата решихме да картираме съвсем скоро. Въртеше ни се в главата да използваме и сонар - да видим за кухини под хълма.
Планове, планове. Тези дни звъннах на приятел историк и отявлен краевед. Оказа се, че митът за
избата въобще не е мит! Наистина е имало изба
в тази пещера през двайсетте и трийсетте години. Наистина тук са лежали вина! Съвсем скоро
ще имаме информация от сериозни исторически
извори за миналото на дупката. Каква частица
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от историята на Червен бряг крие в недрата си
Голеж? Ще видим - времето, пещерняците и историците ще кажат.
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО НА
РАЙОНА ОКОЛО С. ДРУЖЕВО (ПЕЩЕРА
„ХАЙДУШКО КЛАДЕНЧЕ“) –
ЯНИ МАКУЛЕВ
Здравейте, приятели! Дойде време да разкажа за
нашите проучвания в района около село Дружево (Лакатник) на обект (бъдеща голяма пещера),
наречен „Хайдушкото Кладенче“. От години наш
клубен член и приятел - Илия Вашев разказва, че
по долините запад-северозапад от Дружево има
интересни места (губилища). Дълго време тези
приказки ни минаваха покрай ушите, но през
2009 год. есента реших да проверя информацията. Направих 2-3 неангажиращи разходки за
оглед на обекти. Дойде зима и дълбокият тогава
сняг не предразполагаше сериозни разходки по
високите била и долини. По стечение на обстоятелствата чак в началото на май 2010 год. успях
да се организирам. Беше една слънчева сряда в
началото на май, поканих моя приятел Антон Бояджиев, който разполагаше с джип (моят беше
в ремонт) и потеглихме. Мотахме се известно
време из баирите, но без успех. Там, по калните
пътища срещнахме един местен жител - Краси
от с. Дружево, който след кратко разяснение кои
сме и какво търсим се съгласи да ни разведе из
района. След кратко мотаене по планината бяхме
наясно с обстановката.
Есента на 2010 год. бе организирано първото
клубно ходене с проникване в пещерата -естествено моментално попаднахме на нови части.
Обектът е много перспективен поради очакваната голяма пещера (около 700-800 м денивелация)
толкова близо до София, относително лесния
достъп целогодишно. Работим, заобикаляйки
пътя на водата отгоре, разширяваме стеснения с
оглед на по-безопасно влизане и излизане от пещерата. Към настоящия момент сме осъществили 14-15 сериозни ходения като резултатът е около 15 линейни метра разширени тесняци (вече се
вижда, че след ляв завой меандърът се разширява и става по-висок, по дъното се наблюдават
синтрови кори и духа доста силно отвътре. Съставът на хората е разнообразен, но аз благодаря
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на всички, които повярваха, че оттам ще излезе
чудесна голяма пещера и дадоха своя принос за
тази тежка кауза.
Ориентировъчен списък на участниците: „Хеликтит“ - Живко, Марти, Ася, Димитър Дишовски,
Миладин Соколов, Венци, Роджи, Коста, Боби,
Цвети, Ванката, Трифон, Васко-Макето, Мимималката,Стоян и Мими, Свилен, Яни и Деси,
Софи, Жоро; „Под Ръба“ - Павлин-Себулба, Киро
и Петя, Иво-Со гнездо, Кристина-Джо; Димитър
Цолов - катерач и пещерняк („Екстрем“); Юли
Глушков, Янина-малката, Тони от „Черни връх“,
Ники Орлов и др.
„ТЕМНАТА ДУПКА“ – ГАРА ЛАКАТНИК –
ЯНИ МАКУЛЕВ
Не по-малко интересен обект за работа е пещерата „Темната Дупка“ на гара Лакатник. Това е
една от най-близките до София пещери и една
от най-посещаваните. За много от нас тази пещера бе първа и изследването й бе удоволствие
и предизвикателство. Дългите години проникване, изследване, картиране или просто мотане
в „Темната дупка“ ни доведоха до някои интересни изводи за пещерата, а именно: „Темната
дупка“ е значително по-голяма отколкото хората
предполагат. Карстовият извор „Житолюб“ се захранва поне от 3-4 реки, т. е. има още много пещера за изследване. Наблюденията на пещерата
ни доведоха до извода, че има цял долен етаж на
„Темната дупка“, който е воден (силно се надяваме да е проходим), където се обединяват реките
и се изливат през извора „Житолюб“. Известно време работихме в тази насока, изследвайки
всички галерии от „Фурните“ до „Трапезария“.
На точка 122 от картировката (преди „Римска
Баня“) има цепнатини, от които се чува реката,
изтичаща от Жеково езеро. След сверка с Ясен
Вучков се оказа, че там реката тече още навътре
в масива, т. е тя не е обърнала посоката, за да
излезе през „Житолюб“. Това място се намира на
18 метра по-ниско от Жеково езеро и на около
200 метра в посока Алпийска поляна, на стотина метра преди „Напречна галерия“. Вероятно
около „Напречна галерия“ на долно ниво реката се влива в друга река, образувана от губилищата на река Пробойница и Петренска. Преди
повече от 20 години намерихме продължение в

блокажа на „Трапезария“ (Ганчо Славов, Аглика Гяурова, Ненко Милев, Яни Макулев). Тогава
стигнахме до една запушена камина около 12 м
дълбока и стеснение вляво напред през блокажа.
Сега с по-съвременни методи вече знаехме, че
можем да продължим! През 2012 год., около Коледа, група в състав Живко Петров, Цветан Паров, Деси и Яни Макулеви проникнахме в т. нар.
„Коледни части“, които ни заведоха по близо до
заветната цел. По-късно с Димитър Цолов-Митака проникнахме в камините на долните нива
и след разчистване на камънак слязохме на -16м
под „Трапезариите“ (нивото на „Житолюб“). Там
опряхме на водно огледало, където под водата
се вижда тясна, но може би проходима галерия
със следи от протичаща вода (имаше боклуци и
парцалчета), което ни подсказа, че сме близо до
успоредни галерии, по които тече поне една от
непознатите ни реки. По моя молба Атанас Русев
(клуб „Екстрем“) бе изготвил ГИС на района, за
да бъдем наясно с перспективите и проблемите
на района и се оказа, че по геология част от скалите (пластовете), които образуват галериите на
„Фурна“ и „Трапезария“ се разкриват на повърхността чак зад с. Дружево. Това направи картинката още по заплетена – ами, ако „Темната Дупка“ води чак оттам? Около 800 м денивелация и
много километри галерии… Приятно картиране. . . За капак на всичко с Коста (Константин
Стоичков) засякохме доста странно поведение
на потока на „Римска Баня“: при рязко покачване и помътняване на водата в основната река на
пещерата, нашето поточе не реагираше изобщо
и обратно: при стабилна основна река сме забелязвали много по-висок дебит на потока. Изводът според нас е, че това поточе идва от съвсем
различен и непознат засега етаж на пещерата, а
вероятно и доста отдалеч (тъй като не се влияе
от бързи води - дъжд, снеготопене). Очаквайте
продължения… (чакам Ви да картираме заедно
- ха ха).
СПЕЛЕСТОЛОГИЯ –
КОНСТАНТИН СТОИЧКОВ
През последните години в част от пещерните
среди усилено се заговори за Спелестология,
третираща изкуствени изработки и дообработвани от човешка ръка пещери. Набрахме солидна

инерция, набелязвайки доста интересни и разнообразни обекти за документиране, но за съжаление не успяхме да реализираме голяма част от
идеите през изтеклата година. Първият спелестологичен обект, който картирахме беше изкуствената изработка при ресторант „Пещерата“ на
гара Лакатник. Отдавна имахме мерак да го документираме. Картата направихме със Светльо,
Тони и Мира. Самата разработка има обща дължина с разклоненията цели 108 метра. Вътре на
няколко места си личат вторични срутвания, но
като цяло е суха и доста замърсена с непотребни стари столове, маси и боклуци от ресторанта.
Тази година обектите, които разглеждахме бяха
основно изкуствени изработки. Вторият картиран обект беше при гр. Червен бряг, в местността
Маркова могила, в близост до бившата кариера
и варница. Обектът е къс, но доста обемен. Входът му е преграден със зид, а в края си има и
естествена каверна. Най-вероятно е разширена
естествена пещера и самият обект е служил за
склад за взривните материали за кариерата. Картирани бяха и 8 изкуствени изработки край пътя
за гр. Гоце Делчев между селата Господинци и
Места. Най-дългата от тях е само 8 метра дълга, но са интересни с това, че почти всичките са
местообитания на единични екземпляри прилепи. Много интересни пещери с доиздълбавания
и изцяло изкуствени пещери с религиозно значение бяха картирани по време на експедицията в южната част на Шуменското плато, в която
дейно участие взеха пещерняци от ПК „Искър“
София. Това са три нови пещери, като в някои
от тях личат издълбавания и графити: „Малката
Осмарска“, намираща се на скалните венци между селата Троица и Осмар и „Сухата пещера с
рисунките“, намираща се в Осмарския боаз. Две
скални църкви: „Диреклията“, намираща се в
Осмарския боаз и „Момина скала 3“, намираща
се в Троишкия боаз. Три скални килии: „КилияНаблюдателницата“, намираща се на скалните
венци между селата Троица и Осмар, „Момина
скала 4“, намираща се в Троишкия боаз и „Килията“, намираща се в долината на река Стражка.
Една изкуствена пещера – „Пещерата с руните“,
намираща се в долината на река Стражка. Бяха
картирани също така и няколко пещери с религиозно значение на полуостров Атон, както и две
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изоставени водохващания. Като цяло за годината
бяха картирани 24 спелестологични обекта.
НОВО ОТКРИТИЕ ВЪВ „ВОДНАТА ПЕЩЕРА“ ПРИ ТУПАРОВ ЧАРК –
АЛЕКСЕЙ ЖАЛОВ
От 29 август да 1 септември т. г. ловният заслон
“Качаков чарк“ край гр. Ракитово се превърна в
център на поредната пещерна експедиция организирана от сдружение „Сюткя“ от града. Тук
се събраха 15-тина мераклии от страна на организаторите и пещерните клубове „Хеликтит“,
„Черни връх“ и „Кейвинг“от София, „Дервент“В. Търново и от клуба при ТД“Купена“-Пещера.
Основните цели бяха картирането на известни,
но некартирани части на пещерата „Лепеница“ и
продължаване на проучването на водната пещера в м. Тупаров чарк. Още с пристигането, по-нетърпеливите от нас Стойчо, Ваньо, Магда и аз се
запътихме към водната пещера за да отводнителните процедури в нея. Оказа се, че Г. Срънчелиев
от домакините вече е при дупката и с присъщата
енергичност бе отпочнал работата. Включихме
се и ние като усилията ни бяха насочени към
прокопаването на канал в и извън пещерата с
цел да се ускори оттока на подземният поток и
ке свали нивото на сифона в нейният край. Липсата на подходящи, а й достатъчно инструменти
затрудни работата. Резултата бе очевиден, но недостатъчен за постигането на крайната цел.
На следващият ден, необходимите инструменти бяха налице, а в работата се включиха и още
люде. Здравеца (З. Илиев) поведе един отбор към
Лепеница, който трябваше да я огледа внимателно и набележи местата където свършват картираните галерии и започват некартираните.
Към краят на деня в края на 16-метровата входна
галерия на водната пещера вече нямаше сифон.
Само един скален ръб спираше погледите ни навътре, но едно навеждане и доближаване на главите ни до водната повърхност разкриваше пред
нас широко и висока около 1. 20 м водна галерия.
Въздушното течение поддържаше оптимизма
ни, че нататък има голяма пещера. Ние искахме
да направим пътя още по- проходим и затова положихме в пещерата и два маркуча, за да можем
чрез изпомпване на принципа на скачените съдове, да свалим водното ниво в галерията. Опера-
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цията обаче щеше да успее само, при наличието
на поне едно водозащитно облекло, защото водата бе доволно студена и всякакъв опит да се
влезе в нея без предпазни средства би довел наймалкото до сериозно преохлаждане.
Новият ден дойде с очакването на мечтано голямо откритие. Призван за да го осъществи бе
Стойчо Зарев. Неопреновият рибарски „чорапогащник“, който той беше успял да намери, му
лепна сякаш е негов. Влезнахме. Той седна във
водата, плавно се плъзна напред и когато прекара
главата си под скалният ръб на тавана вече беше
в новата галерия. Наполовин във водата Стойчо
тръгна напред и така 50-тина метра. Пясъчна
коса вдясно, стеснение, промушване, заличка,
втора с езеро и продължаваща напред галерия за
преодоляването на която вече е необходим неопрен или хидрокостюм. Отвътре примамливо
подухва и мами, ама едва ли бе необходимо да се
продължи на всяка цена.
Посрещнахме първопроходеца с пещерняшкото
„пу-у-у“, още щом изскочи от водата го запрегръщахме. Ура! Стойчо материализира усилията
и надеждите на всички ни, които работиха за
продължаването на пещерата. Именно тук трябва да отбележа, че акцията посветена на тази цел
започна още през 2011 и в нея се включиха и
хора от клубовете „Искър“ и „София“ от София.
В последствие Стойчо и Магда от нашата група
картира близката пещера „Чукура“. Щом като работата беше отхвърлена, поехме към поредната
цел – разкопаването на входа на новооткритата
два дни по-рано пещера. Ама птицата на щастието не каца всеки ден на рамото!
Докато ръчкахме в района на водната, останалите ни другари, разделени на две групи, картираха
водният етаж на Лепеница. Според предварителните резултати, групата за Здравеца картира там
около 242, а тази на Мира 163 метра при което
дължината на пещерата нарасна на 1920 m и
гони 2-та километра. Но там останаха още доста
некартирани галерии. Проучванията във водната
ще продължат, в района има данни за нови пещери, с други думи очакваме бъдещето да донесе
нови открития в Ракитовският район!
Бях достатъчно нахъзен и се опитах да организирам ново ходене с цел продължаване на работата
в Тупаров чарк! В крайна сметка заминах за Ра-

китово сам! Така започна вторият допълнителен
етап на експедиция „Terra Besica 2013“. Камерния й състав не надмина бройката 3 : А. Жалов ПК „Хеликтит“, София, Ст. Зарев и Г. Срънчелиев – пещерняци от сдружение „Сюткя“, Ракитово, продължиха проучването на водната пещера
при „Тупаров чарк“, Ракитово.
Този път разполагахме с 2 рибарски гащеризона
и един хидрокостюм, които ни позволиха да изпълним предначертания план – да проникнем до
залата, да понижим нивото на водата на галерията зад нея, след което един от нас (човекът с хидрото) да проникне напред възможно най-далеч.
Така и стана. Щастието да бъде първопроходец
отново се падна на Стойчо Зарев. Трябваше да
почакаме почти час, за да разберем, че Стойчо
е преодолял още около 200 метра, 30-тина метра, от които изцяло потопен във водата. След
това широчината на галерията достига до около
2 метра, в по-голямата част от участъка се ходи
изправен, а на места височината достига до 3 м.
В пещерата се наблюдават първични и вторични
карстови форми – представени от наличието на
скални козирки, морфологични нива, различни

по форма и големина сталактити и сталагмити,
както и сталактони. Обстоятелството, че прониквачът е сам ограничи проникването. Радостното е, че пещерата продължава. Ентусиазмът
на групата бе изстуден в буквалния смисъл на
думата от студената вода и първоначалния план
да картираме, отстъпи на желанието да запалим
огън, за да се сгреем физически, но не и духовно. Излязохме щастливи, че направеното сбъдна
желанието ни да продължим, а и частично потвърждава прогнозата, че скоро тази пещера ще
съперничи на „Лепеница“ по дължина и може би
по красота.
Краят на деня бе увенчан с посещението на един
друг, този път спелестологичен обект – обект изпълнен с толкова пещерна красота, каквато нито
съм виждал някъде по света, нито пък съм сънувал! Това обаче е друга приказка, която ще бъде
разказана друг път! Очаквайте новини в най-скоро време!

Стойчо Стойчев - Експедиция Тера Бесика.
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ЕКСПЕДИЦИЯ
„ЛЮРА 2013“
Константин Стоичков

Expedition “Lura’2013“
Konstantin Stoichkov
The article describes about the
expedition of the CC“ Helictite“
– Sofia named “Lura 2013”.
The expedition was held Successfully complete the expedition “Lyura 2013” - Eastern
Albania. Between 08-16 June
2013 in Lyura Massif in eastern
Albania and this was the second
club research expedition in this
area. 14 club members took part
in the expedition. The objectives
of the expedition were to continue the exploration the caves in
the mountain massif Lyura but
the primary one was to continue
the surveying of the water cave
“Seponik” and begin the study
of the abyss cave “Rusit”. Local
leaders showed three new caves,
two of which were mapped. One
turned out to be well- travertine
cave with a length of 40 meters
and a displacement of + 6 m. The
second was also travertine cave
with a length of 12 m and +5 m
displacement. The next explored
cave was “Seponik 2” with total
length of 22 m and a displacement of + 8 m. The exploration
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Завърши успешно експедиция „Люра 2013“ - Източна Албания. В периода 08-16. 06. 2013 год. в планинския масив
Люра в източната част на Албания се проведе поредната българска изследователска експедиция в тази страна.
В нея взеха участие 14 души. Целите на експедицията
бяха да продължим с изследването на пещерите в планинския масив Люра, като основна цел беше да се продължи
проучването на водната пещера „Сeпоник“ и да започне
изследването на пропастната пещера „Русит“, за която
имахме сведения още от 2004-та год. Придвижването до
мястото се осъществи посредством един седемместен микробус, който Яни отпусна за експедицията и две лични
МПС-та - на Влади и Нада. Групата отпътува от София
рано сутринта на 08. 06. 2013 год. Спирките по пътя бяха
както следва: в Кюстендил - за закупуване на последни
провизии от България; в Маврово, Македония - за обедна
почивка и в град Пешкопия, Албания - за зеленчуци. Поради напредване на времето и лошия черен път беше решено да се нощува на два километра преди селцето Аррас,
откъдето е и подстъпа за масива. На следващия ден, след
разговори с местния учител по английски език, решихме
да направим базов лагер в неговия двор, за да оставим
там на сигурно място двете коли и ненужния багаж.
Още същия ден направихме опознавателно качване в района, като се провери пещерата „Лош Неш“, но се оказа,
че от входа й излиза вода и е невъзможно да се работи.
Въобще се установи, че сме в период на пълноводие. В
„Сeпоник“ две от залите бяха наводнени и доста преди
тесняка за разширяване човек се мокри до шия, ако не
е с хидрокостюм. Положителното беше, че още първия
ден беше точно локализирана пропастта „Русит“ и беше
направена връзка с местни хора в планинското селце Чидън, махалата Русе, разположена в близост до пропастта.
Вечерта бяха обсъдени последните детайли по работата
в района като предварително още от София се бяхме разделили на 4 групи. Оказа се, че с микробуса не може да
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се достигне до най-високата част на планината
и пътят е лош. Затова променихме маршрута на
групата за теренен обход. Групите бяха, както
следва:
Първа група: Трифон, Роджи и Лидия - за разширяване на стеснението, с което се избягва сифона
в „Сопоник“ и за изследване на водния етаж срещу течението на реката;
Втора група: Коста, Хели и Софи - за картиране
на пещери в района и събиране на биоспелеологични проби;
Трета група: Ванката, Венци, Влади и Жоро - за
проучване на пропастната пещера „Русит“;
Четвърта група: Марто, Ася, Таня и Нада - за теренен обход и търсене на пещери във високата
част на масива.
След като се разделихме и четирите групи започнаха да действат по предначертаната програма.

Първата и втората група направихме общ лагер в близост до къщата на местните ни водачи
- Ери и Валентин, които през цялото време ни
оказваха невероятна подкрепа и ни помогнаха за
преодоляването на не една трудност. Положителен беше и факта, че лагерът беше разположен
в близост до „Сeпоник“. За времето на експедицията Първа група успя с не малко трудности да
разшири стеснението, с което се избягва сифона
до нормални размери, за да може да се минава и
от по-едри хора, но заради високото ниво на водите не беше предприето изследване по водното
ниво на пещерата срещу течението на подземната река. Интересно е, че освен от „Сeпоник“
на едно и също ниво извираше вода и от още
3 извора и сме сигурни, че те са преливници част от системата на една доста сложна и дълга
пещера. Местните водачи показаха още 3 нови

Участници в експедиция Люра 2013 г.
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of Rusit Cave stopped at 66 m
depth but the cave continued.
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пещери, две от които бяха картирани. Едната се оказа изворна-бигорна пещера с дължина 40 м и денивелация от
+ 6 м. Пещерата е изключително красива, забелязват се
гори от сталактити и невероятно красиви натеци, а по таваните има стотици калцирали корени и папрати, които на
пръв поглед изглеждат като хеликтити с невероятна форма. Пещерата завършва с петметров водопад, над който
продължава галерия, запречена от образувания. В близост
до нея беше картирана още една малка бигорна пещера с
дължина 12 м и денивелация + 5 м. Картирана беше също
така и пещерата „Сопоник 2“, разположена в близост до
входа на едноименната изворна пещера. Тя представлява
обемна зала с добра акустика и обща дължина 22 м при
денивелация от + 8 м. Беше събрана доста пещерна фауна
и от трите изследователски групи, също така бяха установени и няколко вида прилепи в пещерите и района, за
което Хели би разказала по-подробно. Беше ни показана
още една пещера, за която нямаше време да се картира.
Тя представлява блокажна зала с прилични размери. Оказа
се, че стените й са покрити от едри калцитни кристали.
Местен жител ни даде сведение за още над 10 пещери и
пропасти, които ще бъдат изследвани при бъдещи експедиции. Пещерите в каньона на река Сета също не бяха
проверени, но голяма част от тях вероятно съвпадат с тези
които местният жител знае.
В пропастта „Русит“ групата спусна входен отвес от 13
метра, след което следва силно низходяща галерия с много
лабилни камъни, водеща до втори отвес. Един ден групата
загуби само за обрушването на опасните камъни. Намерен
беше обход през странична зала и отвесът беше спуснат от
друго място, като самият отвес представлява огромен каскаден натек. Намерено беше продължение в един страничен ръкав, където се достига до непреодолимо стеснение.
Пещерата впечатлява с обемите си. Оказва се, че в натека
няма места-халки, а самият натек е мек и забит спит се
вади без усилие. Проучването е прекратено на дълбочина
от -66 м и е картирано до същото място. Пропастта продължава и в дълбочина се вижда друг отвес. Общата дължина на проучените галерии вероятно надвишава 100 м.
За съжаление малко късмет имаше групата за теренен обход, която предприе изкачване на централния хребет. Те се
качиха до 1 600 метра надморска височина и достигнаха
до плато, характеризиращо се с десетки затлачени въртопи. Местни овчари са разказали, че има пещера в района,
но не са конкретизирали мястото. Влошаването на времето и задържането на ниска облачност, придружена с валежи, принуди групата да се откаже от целите си и да слезе
в ниското с ден по-рано.
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На 13-ти юни всички групи се събраха и слязоха в базовия лагер, където окомплектоваха багажа. Следващият ден беше отделен за пране на
инвентар, сглобяване на карти и подреждане на
багажа. Местният водач ни заведе до музея на
Скендербег и рода му. На 15-ти потеглихме за
Македония като по пътя спряхме в Дебър. Част
от хората разгледаха Дебърския манастир и посетиха каньона Матка, където няколко човека от
групата влязоха в пещерата „Врело“. В малките
часове на 16-ти юни преминахме границата с

Георги Колев - експедиция Люра 2013 г.
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България през КПП Станке Лисичково и по стара традиция се установихме за купон на Градешнишките минерални бани.
За относително краткото време, с което разполагахме, свършихме доста неща от предначертаната програма. Ценното в случая е, че в тази експедиция взеха участие доста хора от последните
курсове и хора, които не бяха посещавали досега
Албания. Сработен беше добър екип, а информацията и направеното до момента в района е една
добра предпоставка за нова експедиция.

В ТЪРСЕНЕ НА
ПЕЩЕРИ НА
ПОЛУОСТРОВ АТОН
Константин Стоичков

Looking for caves in
Athos Peninsula
Konstantin Stoichkov
In mid-October, 2013 ended the
third consecutive international
expedition for exploration of the
caves of Holly Mountain Athos
– Halkidhiki peninsula, Greece.
The expedition was organized
and granted as a Euro Speleo
Project of European Speleological Federation. The international team consisted V. Gyorev
(CC “Caving”), A. Genkov
(CC“Cherni Vruh”) and K.
Stoichkov (CC “Helictite”) all
from Bulgaria. I. Agapov, S. Kaminski (Russia), G. Lazaridis,
L. Makrostergios, A. Radulesko
(Greece), D. Tomich (Serbia).
There are found and mapped 26
new underground sites (mostly
caves), among which is the longest explored cave of the peninsula up to date in “Karulya” place
(length about 130 m). It was explored also the so called “Athos
Large Cave“, which recently is
the biggest in volume cave on
the Athos peninsula. The Athos
Cave as it has been called by
previous visitors, is located at

ЗАМИНАВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В СОЛУН:
Така. Една октомврийска сутрин поехме с автобус към
Солун. Пристигайки там трябваше да се прехвърлим на
автобус за Уранопол, но нашето возило закъсня и плана
претърпя промени. Така в центъра на Солун се събрахме руската група; Иля Агапов и Сергей Камински които бяха пристигнали със самолет. Решихме да преспим
в Тео (много добър приятел на Ламброс). Там се събра
целия състав, направихме си растановка кой къде и как и
на сутринта поехме към Уранопол. Пихме бири, хапнахме гируси и разгледахме доволно града. Закупихме си, на
спокойствие, още провизии и необходими неща за пътуването и вечерта до късно си кроихме плана за предстоящото пътешествие. Така се оформиха три групи. Първата в състав; Ваньо Гьорев, Константин Стоичков и Антон
Радулеско с основна цел да проучи пещерите в района
на манастирите „Св. Георги Зограф“ и Хилендар. Втора
група; Иля Агапов и Сергей Камински с основна цел да
картира пещерите в района на Каруля. Трета „лека“ група; Ламброс Макростериос, Йоргос Лазаридис и Антон
Генков с цел търсене и проучване на пещери във високата
част на полуострова в района на Ставрос, Панагия и връх
Атон. В по-късен етап към нас щяха да се присъединят
Жорж Влайков и Данило Томич. Планът беше да приключим с обходите и изследванията в набелязаните райони и
след това да се срещнем в местността Ставрос над скита
Св. Ана.
ПЪТУВАНЕ КЪМ АТОН:
Сутринта в ранни зори поехме към автогарата от която
трябваше да вземем автобус до Уранопол. Времето в път
прекарахме в сън. Предната вечер бяхме спали малко.
Пристигайки в Уранопол, взехме така необходимите визи
и закусихме обилно в един крайбрежен ресторант. Срещу
8 евро, нашата група се сдоби с подробна карта на полуострова евро и в уречения час се натоварихме на фери-
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бота. Пътуването с него беше доста вълнуващо,
като гледките които се разкриваха наоколо наистина бяха зашеметяващи. На самия ферибот направихме последен разбор за това кой къде отива
и какво ще се прави. Не след дълго дойде нашия
ред да слизаме. Казахме си довиждане и наслука
с останалите и поехме по суша.
ПЪРВИ СТЪПКИ НА АТОН
И МАНАСТИРА ЗОГРАФ:
Наистина има нещо магическо да стъпиш на полуострова. Някак си атмосферата е друга. Сгради
с укрепителни кули и полуразрушени старинни
кули, извити в различни посоки маслинови дръвчета и над всичко това в далечината се откроява
връх Атон. Разгледахме намиращите се до пристана интересни скали и една полуразрушена
кула, а след това независимо от жегата поехме
към манастира Зограф, където трябваше да е и
първата ни спирка от това пътешествие. По пътя
Ваньо ни разказа за интересните обекти около
манастира, като част от тях видяхме от пътя. Те
обаче бяха отвъд непроходимата каньонообразна
долина под пътя. Не след дълго, се натъкнахме на
интересен отвор в скалите край пътя. Осветихме
навътре и какво да видим - пещеричка с образувания. Антон се напъха в изключително ниската
галерийка, която всъщност представляваше пещеричката, а после двамата я картирахме. Оказа
се, ме дълга само 7. 40 метра при денивелация
+ 1. 60 метра. Въпреки това в нея имаше красиви редици от сталактити и за това я нарекохме“
Пещерата с хубавия изглед“. Малко след като бяхме приключили с картирането, на шосето спря
пикап с монаси, които любезно ни предложиха
да ни закарат до манастира. Приехме с охота,
което ни спести доста ходене. След като пристигнахме, ни поканиха да попълним данните си
в книгата за настаняване и ни почерпиха с узо
и локум. Показаха ни стаята и ни казаха кога е
вечерята и вечерната служба. След като се настанихме, направихме една не кратка разходка за да
разгледаме манастира и околията му, а после заспахме непробудно. Едва не изпуснахме вечерята
състояща се от; картофена яхния, сирене, маслини, хляб и червено вино. След вечерята някои от
нас посетиха магазина за сувенири за де си купи
нещо за спомен. В стаята на място начертах кар-
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тата на пещерата, направихме плана за следващия ден и отново заспахме непробудно.
Под дъжда до скита 12-те Апостола и обратно:
Толкова бяхме изморени, че изпуснахме закуската. Оказа се, че времето се е развалило и ръми дъждец. Въпреки това решихме да поемем по пътя
за скита 12-те Апостола. В малките раници сложихме най-необходимото плюс храна и хванахме
баира. По пътя се натъкнахме на малка пещеричка която Антон картира. Оказа се неголяма със
стеснения за разкопаване и малко образувания;
дължина 4. 70 метра и денивелация – 0. 60 метра.
Споделих на останалите, че в България такива
миниатюрни пещери не картираме, но вече имахме предварителна договорка, че ще документираме всички пещери, на които се натъкнем независимо от големината им. В дълбоката долина
под пътя се виждаше и нашата цел, скита 12-те
Апостола. Не след дълго бяхме при изоставения
и обрасъл в бодливи храсти скит. Проправихме
си някак си път през високите храсти и се натъкнахме на едно изоставено-старо водохващане
(спелестологичен обект), което картирахме. След
това влязохме в долината и след неприятното
изкачване по стръмен сипей се озовахме в основата на отвесните скали, където се намираше
проучената от предните експедиции Пещера на
12-те Апостола. В нея имаше старинни сградисуха зидария, доста керамика и доиздълбавания.
Имахме сведения, че в непосредствена близост
имало още една пещера. С много мъка траверсирайки успях да си пробия път през невероятно
бодливите „лияни“ опасващи основата на венеца
и се добрах до заветната пещеричка. Тя бе беше
къса, пода покрит със суха пръст и глина. На източната скална стена имаше графит-буквата Х
издълбана с остър предмет. Картирахме обителта, вероятно е бил използвана за постница. Нарекохме Малката пещера при скита 12-те Апостола. Дължина й се оказа; 5 метра при денивелация
от + 0. 60 метра. Трябваше да се прибираме и
както винаги тогава излязоха и най-интересните
неща. Слизайки в долината и хвърляйки последен поглед към скалите, погледите ни приковаха
още 3 отвора в скалите. Преценихме, че в дъжда
ще е доста опасно да стигнем до тях неусигурени и за това решихме да оставим проучването за
друг път. Единия отвор беше доста голям, и сво-

1128 m a. s. l. and is the largest
known cave in the whole peninsula. There is a large chamber
with two entrances and it is
separated by a bedrock bridge.
There are found and located
with GPS receiver 20 more
cave entrances but because
lack of time they were not surveyed! The total length of the
surveyed sites together with the
caves which exploration is in
progress (basically “The Great
Cave of Athos” exceeds 400 m.
After the third consecutive trip
of the project the number of
the located caves in Holly Mt.
is 146. The number of the surveyed underground sites grow
to 126 m with total length of
over 1.2 km. .

да му беше опушен. Скрихме се под едни дървета докато
превали, хапнахме нещо защото беше вече станало обяд и
поехме по обратния път. Щом стигнахме Зограф, небето
се отвори и удари градушка и проливен дъжд. Добре, че се
прибрахме навреме.
ДЪЛГИЯ ПЪТ КЪМ МАНАСТИРИТЕ ХИЛЕНДАР И
ЕСФИГМЕН:
Докато валеше крояхме планове. Ако продължи да вали,
ще се опитаме да помолим да ни оставят още една вечер
да спим в манастира и на другия ден със свежи сили да
поемем към манастира Хилендар. Ако не ни пуснат да
се изнесем към пещерата на Св. Козма и там да нощуваме. Докато крояхме плановете небето се проясни и пекна
слънце. Това беше добър знак за нас и набързо стегнахме
багажа и поехме в компанията на група поклонници към
манастира Хилендар. Поклонниците бяха за кратко с нас
защото тяхната цел беше въпросната пещера на Св. Козма.
Така продължихме по баира сами. На няколко места в гората по скалите си личаха интересни издълбавания, които
най-вероятно са доста древни. Също така се натъкнахме
на хромел за зехтин. Интересно какво ли правеше това старинно съоръжение насред нищото. Постепенно баира взе
да става по-полегат и след дълго ходене по равно излязохме на асфалтовото шосе за манастира Хилендар. Не след
дълго го забелязахме и него. От другата страна на долината се виждаше старинен скит с отвесни варовикови скали
около него. Дали там не бяха въпросните пещери които
трябваше да търсим? Колкото и близо да изглеждаше манастира трябваха ни още поне час да стигнем до заветната
цел. Оказа се обаче, че в Хилендар няма места за нощувка,
което окончателно ни накара да си прекроим плана. Ваньо
спомена, че в близост до пристана на манастира се намира
Зилотския манастир Ефсигмен, където винаги пускат хора
за нощувка. Така изминахме още 5-6 километра пеша в
компанията на един руснак-Иван облечен в одеждите на
„староверците“ с който побъбрихме на воля. Вече почти
по тъмно бяхме пред портите на манастира Ефсигмен,
който приличаше на средновековна крепост. Прегледаха
ни визите и ни изпратиха да слушаме службата в църквата. Манастира се характеризира и с това, че монасите там
са се отдали на аскетичен живот без да използват различните научни открития като електрическия ток. В църквата
беше доста призрачно, защото службата се водеше в почти
пълна тъмнина. Само две свещи даваха някаква светлина
в близост до олтара. След като приключи службата попълнихме данните си в книгата за прием и ни настаниха да
вечеряме. Вечерята се състоеше в макаронена супа с до-
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матен сос (доста пресолена), маслини, сирене,
хляб, вино и много вкусни ябълки. Настаниха ни
в една стая в източното крило на манастира с изглед към морета. След кратък разбор какво ще се
прави на следващия ден, както и преди заспахме
непробудно.
ПЪТУВАНЕ КЪМ МАНАСТИРА
ГОЛЯМАТА ЛАВРА:
Когато се събуди човек преди изгрев слънце и
се нареди за закуска в манастира Ефсигмен, то
той се пренася направо в средновековието. Няма
светлини само призрачни сенки се разхождат в
сумрака. Зъберите на крепостните стени затварят
двора отвсякъде. Въвеждат ни в изографисана
трапезария където се хранят над 200 човека. По
време на закуската се чете литургия. Закуската си
я бива. Готвено постно зеле, хляб, сирене, маслини, половин литър бяло вино и диня. Закусваме
и след кратка справка разбираме, че има ферибот
от източната страна на полуострова. Решихме да
не бием обратния път към манастира Хилендар
за да търсим там пещерите и това ще остане за
следващия път. На фона на утринната мараня се
откроява огромна единична кула сред равнината
в скала до нея се вижда вход на пещера. А за нея
нямаме време. Бързаме към пристана, от който
трябва да хванем бърз ферибот. Скоро той идва
и ние се настаняваме на палубата за да снимаме
крайбрежието. Брегът е осеян с отворите на десетки пещери. Подминаваме манастира Ефсигмен и започват да се редят пристаните на манастирите; Ватопед, Пантократор, Ставроникита,
Иврион, Каракала и накрая слизаме на пристан,
от който трябва да се стигнем пеша до манастира Голямата Лавра. Нарамваме тежките раници и
поемаме по нагоре. Докато се изкачим в жегата
и вече целите сме плувнали в пот. Серпантините
на пътя се редят една след друга, време на време
ни подминава някоя кола. Накрая до нас спира
пикап и ние без да чакаме се натоварваме в откритата му задна част. Това ни спести доста часове ходене. Настанихме се в Голямата Лавра и
потърсихме Макис- пещерняк който работи като
реставратор в манастира. Оказа се, че е почивка
и не там. Решихме, че да използваме останалата
част от деня за намирането на пещерата на Св.
Афанасий Атонски. Поехме по асфалтовия път
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към румънския скит Продромо. Високо на запад
над нас, докъдето ни виждаха очите, се открояваше огромен карстов масив обрасъл с непреодолими бодливи драки. Подминахме скита и по
указателните табели стигнахме до голяма отвесна скала над морето. По множество стъпала с
площадки слязохме и намерихме въпросната пещера. Пещерата на Св. Афанасий Атонски представлява огромна ниша, в която се помещават
няколко църковни сгради. Вляво и вдясно между
сградите и скалата има пролуки, през които се
влиза в къси, но с красиви образувания, пещерни
галерии. В близост до пещерата е входа на друга възходяща пещера. В непосредствена близост
намерихме и една постница с частично иззидан
таван и стеснение в края както и късо ляво разклонение. В изкуствено иззиданите страни във
вътрешността на пещеричката, между камъните,
има десетки поставени листчета с писания на поклонници. Решихме, че за този ден имаме време
да картираме само постницата. Дължината й се
оказа 7. 50 метра при денивелация плюс-минус
2. 20 метра. Картирането на останалите пещери
отредихме за идната сутрин. Беше необходимо
да вървим по-бързичко за да не изпуснем вечерния час на манастира. Прибрахме се навреме и
хапнахме от нашата храна - бяхме изпуснали
манастирската трапеза. Последва къпане, преподреждане на багажа, и станалият традиция
мъртвешки сън.
ПЕЩЕРАТА НА СВ. АФАНАСИЙ АТОНСКИ И
ПЪТ КЪМ СКИТА СВ. ТРОИЦА:
Сутринта, още преди закуската, се надигнахме и
възможно най-бързо поехме към скита Продромо. На разклона за Св. Троица скрихме основният багаж в храстите край пътя и поехме само
с уредите за картиране и малко вода към пещерата. Времето беше мъгливо и студено. Картирането на пешерата на Св. Афанасий се оказа
доста сложно. Освен това се опасявахме да не се
появят тълпи поклонници, които щяха да ни попречат на работата за това картировката ни беше
доста експедитивна. Първо хванахме лявата част
с всичките странични разклонения, сред това по
самите сгради и по стълбите към вътрешността
на пещерата. Накрая картирахме и двете десни
разклонения и малкото горно етажче. После при-

вързахме пещерата със съседната й възходяща
дупка. Когато теглихме чертата, излезе, че Пещерата на Св. Афанасий Атонски има обща дължина 40 метра и денивелация от + 16 метра. След
като се върнахме на мястото където бяхме оставили багажа, дойде и времето за обяд. Встрани
от пътя запалихме примуса и сготвихме вкусни
супи с картофено пюре. Отворихме и две консерви. След като похапнахме доволно, поехме по
дългия път към Св. Троица. Предварително знаехме, че прехода няма да е лесен. След час и малко ходене, превалихме стръмнината и излязохме
на носа на полуострова. Времето се пооправи,
пекна слънце, а и гледките бяха зашеметяващи.
От там следваше само спускане към морето и
едни огромни сипеи, които в рамките на половин
час пресичахме. Последва поредното изкачване
за да достигнем до скита Св. Нил Мироточиви.
Попитахме монаха, който ни почерпи с локум и
узо дали може да се нощува на скита, но се оказа,
че не приемат поклонници. Наложи се да извървим пътя до скита Св. Троица. Загубихме малко
време защото си бях загубил шалтето и се върнах
назад по пътя да го търся безуспешно. Все пак се
мобилизирахме и поехме по стотиците стъпала
слизайки отново към морето. От тази ни позиция
се открои гледка към огромната отвесна скала на
която в най-високата част се открояваше входа
на пещерата на Св. Нил, картирана по време на
предишната наша експедиция. С последни сили
се добрахме до скита Св. Троица, настанихме се,
а после настъпи време за вечерята. Пържени картофи, сметана, макарони, мед, маслини, сирене и
узо. Оказа се, че игумена на скита е съсед на Антон в Солун, а племенниците му са били съученици в средното училище и негови много добри
приятели. Побъбриха надълго и на широко. Бая
умора бяхме натрупали през деня и още преди
да стане 10 часа, клепачите ни силно натежаха.
Скоро се озовахме в обятията на Морфей.
ПЪТ КЪМ СКИТА СВ. АНА И СТАВРОС:
Сутринта заслизахме по стъпалата водещи към
пристана. Не след дълго бяхме на ферибота и
попивахме гледките към брега. Отвесни скали,
множество отвори на пещери и наистина приказни природни картини. Минахме покрай Каруля,
където руския ни екип би трябвало да действа.

Интересно е да се видят вградените скитове по
отвесните скали достъпни само по стоманени
вериги и парапети тип „виа ферата“. Докато закусвахме е с хамбургери, дойде време за слизане
на пристана на скита „Св. Ана“. Когато видяхме
къде трябва да се качим с Антон ни се подкосиха
краката. Ваньо вече се беше качвал и каза да не се
плашим. Така по безкрайно много стъпала (Тони
каза, че е спрял да ги брои след като са надвишили 2000) поехме към скита Св. Ана. Ваньо беше
прав, не ни отне безкрайно много време да се качим. Там ни чакаха Иля и Сергей. Започнахме да
си разказваме кой какво е сторил. Руският екип
се похвали с проучването на 11 обекта в района
на Каруля, като едната пещера била двуетажна и
с дължина над 150 метра. Вероятно това е и найдългата, за сега, документирана пещера на полуострова. Разбрахме обаче, че скита е препълнен
и не може да ни приеме. След дълго разискване решихме да поемем по безкрайните стъпала
към Ставрос. Изкачването ставаше бавно имайки предвид натрупалата се в някои от нас умора.
По пътно разгледахме някои от вече картираните
пещери. Спряхме на едно място където имаше
покрит и изоставен старинен кладенец-чудесен
спелестологичен обект, който картирахме. Не
след дълго изкачихме склона - 700 метра денивелация от пристана и се снимахме при големия
кръст, който се вижда като точица от пристанището. Скоро след това се озовахме в местността
Ставрос (Кръстът) където бе мястото за среща с
другия екип. След обилно похапване „видяхме
сметката“ и на последните запаси ракия и ром.
Обадихме се на Ламброс който ни съобщи, че са
в района на Криа нера и току що са картирали и
последната пещера която е по план. Искаха да
отидем при тях, но им казахме, че уговорката е
да се съберем на Ставрос. Направихме разбор на
свършеното до момента. Някъде преди полунощ
се появи и групата, която бе проучвала района
под и около вр. Атон (2033 м. н. в). Разказите за
преживяното от тях ни държаха бъдни до късно
през нощта. Тя бяха успели да се качат на връха
в лошо време. Бяха намерили една пещеричка в
района на Панагия, след което търсили Голямата
Атонска пещера. Успели да стигнат до нея изкачвайки се по 60 метров силно наклонен, на места
отвесен участък, по вериги, попски осигуровки и
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алпийска стълбичка поставена от руски поклонници. Картирали обемна и интересна триетажна
пещера с дължина около 90 метра и с непроучен
горен етаж до който трябва алпийско изкачване.
В близост картирали още една малка пещера и
пещерата на Св. Пахомий серб. Общо четири пещери. С последни сили се добрали до нас.
ПОЧИВЕН ДЕН:
Решихме следващия ден да е почивен и да сме
със свободна програма. Аз и Тони поехме към
Криа нера и от там по пътя за Св. Нил за да си
търся загубеното шалте. След доста ходене в не
много добро време-дъждовно намерихме шалтето и обходихме района около носа на полуострова. Пещери не намерихме. Руския екип се беше
качил на връх Атон заедно с Антон Радулеско.
Вечерта се събрахме в лагера да си направим
обща снимка. Гръцкия отбор беше решил да спи
в скита Св. Ана и на другия ден да потегли към
Солун. Руския екип щеше да продължи обхода си
към манастира Голямата Ларва. Ние отложихме
решението си за другият ден – та нали утрото е
по-мъдро от вечерта. Към 3 след полунощ небето
взе да се озарява от мълниите на приближаваща
буря. Решихме, че палатките ни не са годни да
издържат буря в планината и след като си взехме
довиждане с Иля и Сергей поехме към пристана

на скита Св. Ана.
ПЪТЯТ КЪМ ДОМА:
Пристигнахме доста рано на пристана и се чудехме какво да правим. По някое време дойдоха и
гръцките ни приятели. Вече с по-голяма компания беше по-весело. След няколко часово чакане
се качихме на ферибота и се започна пак голямото снимане. Минахме през пристанищата на Неа
Скити и манастирите Св. Павел, Дионис, Григорий, Симонопетра. На Дафни имахме време за
по баница и бира и отново на ферибота покрай
манастирите; Панталеймон, Ксенофон, Духиар,
Костамонит, пристана на Зограф и Хилендар.
Най накрая, след като се налюбувахме и снимахме наистина приказни гледки, стъпихме на
здрава земя в Уранопол. Автобуса за Солун беше
веднага, така, че поспахме добре в него. В Солун имахме голям престой, така, че похапнахме
доволно гируси и после пихме до късно вечерта бири в страхотната компания на гръцките ни
приятели. В полунощ поехме с автобус към България и рано сутринта вече бяхме в София. България ни посреща с доста студено време. Както
всяко приключение и това си имаше своя край,
но това страхотното изживяване остави трайни
спомени у всички ни. Ще се върнем отново на
Атон!

Участници в експедиция Атон 2013 г.
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БЪЛГАРИ НА ХVI-ИЯ МЕЖДУ НАРОДЕН КОНГРЕС
ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ.
КАКВО СЕ СЛУЧИ И КАКВО НЕ СЕ СЛУЧИ!
Алексей Жалов

Bulgarians at 16-th International Congress of Speleology.
What happens and what not!
Alexey Zhalov
From 21-st to 28 th July in Brno,
Czech Republic 16-th Interantional Congress of Speleology
was held. M. Stamenova and A.
Zhalov present SC “Helictite”
in it. They present two works.
A. Zhalov took part in the work
of the UIS commissions of Bibliography, Training and Artificial Caves. Both club members
visited the touristic cave complex Macoha – Punkvena. The
Bulgarians Y. Shopov, D. Stefanova, P. Beron and Tr. Daaliev
also took part in the congress. Y.
Shapov was the main Bulgarian
engaged to help the organizers
as a chairman of the scientific
sessions but he chaired also the
work of the UIS Commission of
“Cave Climate and Paleoclimate”.

От 21 до 28 юли в Бърно, Чехия се състоя ХVI-ия международен конгрес по спелеология (МСС). По принцип
Международните конгреси са най-големите по обхват
събития на Международния спелеоложки съюз и се организират на всеки четири години в различни точки на
света. Домакин на ХVI-ия конгрес беше Чехия, в лицето на Чешката федерация по спелеология, а Конгресният
център на Бърно даде подслон на всички мероприятия.
В конгреса взеха участие около 1 200 пещерняци и спелеолози от 41 страни. От българска страна присъстваха 9-ма
българи, като само малка част от тях участваха пълноценно в конгресните дейности - пленарни заседания, научни сесии, заседания на тематичните работни комисии на
МСС, екскурзионна програма. Присъствалите нашенци
бяха, както следва: Ал. Жалов, А. Цветков, Д. Стефанова,
М. Стаменова, Я. Шопов, Т. Рудолф, П. Берон и Т. Даалиев, като последните двама бяха официално командированите представители на БФСп. Всички гореизброени, без
А. Цветков и Т. Даалиев, бяха официално регистрирани
като участници в конгреса.
В централната конгресна зала, т. нар. Ротонда, бяха прожектирани 30-тина доста добри спелеоложки филма, като
имаше и прожекция на 3-мерни фотоснимки. В допълнение в една от най-големите зали на комплекса бяха изградени щандове на редица национални федерации, клубове
и асоциации, както и на фирми производители на спелеоложка екипировка. В дясната, крайна част от залата бе
отредено място за провеждането на т. нар. спелео олимпиада, където добре сложени пещерняци и пещернячки
си мереха силите в дисциплините: бързо изкачване по
въже, техническо състезание за преодоляване на различни елементи за проникване и състезание за преминава-
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не на теснини - и трите, базирани на възрастови групи. В организирания картографски салон
бяха представени около 30 карти на пещери, които се състезаваха в конкурса за най-добра карта
- изненадващо спечелен от група, ръководена от
иранска пещернячка!
Още на 21 юли, председателят на БФСп Петър
Берон, който е и делегат на България в Генералната асамблея на МСС участва в първото нейно
заседание. В следващите дни в 6 от конгресните
зали се проведоха тематични сесии: „Пещерни
изследвания и техника в спелеологията“, „История на спелеологията“, „Археология и Палеонтология в пещерите“, „Карст и пещери в карбо-

натни скали, сол и гипс“, „Карст, псевдокарст и
карст в други скали“, „Спелеогенезис“, „Моделиране на карстовата и пещерната среда“, „Биоспелеология, еволюция, екология и заплахи“,
„Геомикробиология на пещерната и карстовата
среда“, „Опазване и управление на карст, образование и други“ (медицина, философия, социални аспекти, извънземен карст), „Пещерна минералогия“, „Пещерен климат и палеоклимат“,
записи на глобалните промени, „Картиране на
карста и пещерите, обработка на карти и данни“,
„Спелеоложки изследвания и дейности в изкуствените подземни кухини“ (изкуствени пещери,
спелестология).

М. Стаменова и А. Жалов на 16-тия световен конгрес по спелеология, гр. Бърно, Чехия.
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От българска страна бяха изнесени 4 доклада
и бе представен 1 постер. Два доклада представи Явор Шопов, а останалите бяха с автори
Алексей Жалов и Магдалена Стаменова от ПК
“Хеликтит“ - София. В постерната сесия участва Диляна Стефанова от Националния институт
по Геофизика, Геодезия и География при БАН
(Фондация център по карстология „Владимир
Попов“). Пълните текстове на докладите от България са поместени в три тома, съдържащи общо
1 474 страници.
Третият конгресен ден бе посветен на провеждането на организирани екскурзии до някои от
интересните благоустроени пещери. Разбира се,
както и през всеки предишен конгрес, бяха организирани пред и след конгресни екскурзии в различни пещерни и райони включително и извън
пределите на Чехия. За любителите на по-екстремни прониквания бяха предвидени и т. нар.
нощни прониквания в различни други пещери. С
Магда, Диляна и Явор имахме удоволствието да
се полюбуваме на историческата система „Пунквена“ - пропастта „Мацоха“! Пещерите „Пуквена“ са най-известните обекти на Моравския
карст. Те са били обект на изследване от професор Карел Абсолон и неговата група в периода
1909-1933 год., но писмените данни за първото
проникване в нея датират от 1723 год. Тя е част
от най-дългата хидрогеоложка пещерна система
„Аматерска“, която днес е около 50 км. Съвременната дължина на „Пунквена“ заедно с „Мащеха“ е 4 км с денивелация - 187 m. В миналото,
пропастта „Мацоха“ е била единственото място,
чрез което се е осъществявал достъп до галериите на „Пунквена“. Размерите на „Мацоха“ са
буквално гигатски - отворът представлява елипса с дължина 174 и широчина 76 м. Дълбочината на отвеса е 138 м, но ако вземем предвид и
максималната дълбочина на сифона, разположен
на дъното на пропастта, то вертикалната част на
системата (денивелацията) нараства на 168 м.
Посещението беше впечатляващо, не само защото можахме да се насладим на пещерните красоти, да затаим дъх в сянката на гигантския отвор и
сетне да плаваме с лодка по подземната река.
Освен сесии, през следващите дни се проведоха
заседания на всички работни комисии на МСС.
Явор Шопов, както винаги оглави заседанието на

ръководената от него комисия „Пещерен климат
и палеоклимат“. Явор Шопов председателства и
няколко от научните сесии. Тук следва да се подчертае, че освен това той е и първият българин,
включен в състава на организационния комитет
на конгреса и в неговия научен комитет. Т. Даалиев участва в заседанието на комисията по спасяване, а аз - в работата на комисиите по библиография и обучение, чийто член съм повече от 10
години. Интересът и желанието ми да развиваме
спелестологията в България ме заведоха на заседанието на комисията по изкуствени пещери,
с чийто председател Марио Парезе установих
ползотворни контакти, даже нахвърлихме план
за съвместни дейности в трети страни.
В предпоследния ден на конгреса се състоя и неформалната среща на спелеолозите от страните
членки на Европейската федерация. В рамките
на среща и дълъг разговор с Ефраин Меркадо председател на Спелеоложката федерация на Латинска Америка и Карибите и секретар на Бюрото на МСС бях провокиран да се кандидатирам
за един от вакантните постове на Международния съюз. Не без подкрепата на ръководството
на клуба, в който членувам „Хеликтит“ - София,
направих необходимото.
В последния ден на конгреса се състоя и второто
общо събрание на МСС, където заедно с отчетите на всички комисии, гласувания на промени в
устава и пр. се проведоха и изборите за членове
на Бюрото. Съществуващата мандатна система
(кога ли у нас ще въведем такава?) „извади от
строя“ доста хора начело с президента - англичанина Енди Ейвис. Необходимо беше бюрото да
се попълни с 8 души, между които да се изберат
нов президент, двама вице-президенти, генерален секретар, ковчежник и секретари. Всеки кандидат имаше по 2 минути, за да представи себе
си и своите намерения. Не мисля, че успях да го
направя добре и може би затова получих само 16
от възможните 41 гласа, което не ме нареди сред
избраните. Здраве да е - имам си достатъчно работа в България, в Балканския съюз и Европейската федерация. Все пак, хубаво би било българин отново да е в ръководството на МСС - така,
както някога бяха проф. Любомир Динев и Петър
Берон.
В рамките на конгреса се срещнах с много ста-
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ри приятели, както и колеги от Австрия, Русия,
Тунис, Словакия, Гърция, Македония, Чехия,
Великобритания, Италия, Иран, Румъния, Германия, Турция, Португалия, Люксембург и други страни. Осъществих и контакти с колеги от
Армения, Израел, Швейцария като някои от тях
вероятно ще прераснат в съвместни проекти. Купих и придобих по приятелска линия повече от
20 кг книги и списания, част от които ще предоставя за библиотеката на клуба.
Казаното дотук представя накратко какво се случи на конгреса в Бърно. Тъжно е да се отбележи, че българското присъствие на конгреса за
пореден път потвърди отсъствието на адекватна
политика за представянето на спелеологията в
България извън нейните граници - казано просто
пред света! Повече от тревожен е факта, че „изявени“ членове на УС на БФСп даже не виждат
необходимост някой от настоящето управление
да отговаря за международната дейност. Повече
от сигурно е, че ако имаше такъв, то той можеше
да направи нещичко за огласяването на конгреса
в Бърно и привличането на интереса на повече
българи за участие в конгреса. Не можехме ли и
ние да направим нещо за представянето на родната спелеология чрез някоя диплянка, книжка,
стикер или сувенир - неща, които съумяха да сторят колегите ни от различни страни: Румъния,
Полша, Чехия, Словакия, Хърватска, Словения,
Гърция. Едва ли е необходимо да споменавам
имената на големите спелеоложки нации, чиито
щандове бяха буквално претрупани!
Отговорните другари се сетиха, че има конгрес
само месец преди началото му, когато таксата за
участие се беше повишила с 50 Евро. Какво от
това, ние сме богата федерация, защо да не развържем кесията! Затова богопомазаните П. Берон, Т. Даалиев и шофьора А. Цветков поеха към
Бърно с прочутия джип марка „Хайлукс“, който
напоследък повече пътува в чужбина, отколкото
да си седи у нас, за да обслужва дейността на
Аварийно-спасителния отряд при евентуална
аварийна ситуация! Имаме късмет, че пещерните инциденти тук са рядкост! Оправдания няма,
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защото цената на пътуването с влак до Бърно е
не повече от 500 лева, колкото са разходите по
пътуването с колата (без да се има предвид амортизацията). Е, като няма с какво друго, то поне
можем да демонстрираме, че си имаме джип!
Срам и негодувание навява факта, че БФСп изпрати на конгреса наши другари, които не знаят
никакви чужди езици, което изключваше каквато и да е комуникация с чуждестранните колеги,
респективно участие (дори като слушатели) в сесиите. Именно затова те наблегнаха на безмълвното обикаляне около щандовете в желанието да
си вземат нещо гратис. Повече от странно е как
Т. Даалиев, не владеещ никакъв друг език, освен
майчиния си, се перчи като заместник-председател на Комисията по спасяване на МСС и по
какъв начин участва в нейната работа! Е, вероятно това са особеностите на пещерното дело у
нас. Може да се каже, че нашите добри другари „участваха“ в конгреса съзерцателно, на наш
гръб и без това да ни донесе никакви ползи. Ама
не е луд онзи, който изяжда баницата, а който му
я дава!
Накрая ми се ще да споделя, че самозабравили
се членове на УС продължават (с мълчаливото
съгласие на П. Берон) да ме дискриминират. На
последното си заседание те решиха да подпомогнат участието ми в конгреса чрез заплащане на
таксата за участието. Уви! Обещаните 140 евро
така и не получих! Защо ли, ами не е за разправяне!
В последното си заседание делегатите единодушно приеха кандидатурата на Австралия да
домакинства следващият ХVII-ти световен конгрес по спелеология през 2017 год. Той ще бъде
предшестван от Европейския конгрес в Йоркшир
през 2016 год. Дали дотогава ще влезем в релсите на нормалната международна дейност, която
е единствената практическа възможност да бъдем разпознати като страна, в която пещерното
движение и спелеологията съществуват и нещо,
някак се прави? Едва ли, ако не се опитаме да
променим статуквото! И така атака-а-а-а!

ЕКСПЕДИЦИЯ
„ГАОЛИГОНГШАН 2013“
Алексей Жалов

Еxpedition
“Gaoligongshan 2013”
Alexey Zhalov
The article is a story of the
fourth annual Gaoligongshan
expedition, held in China’s Yunnan province at the end of 2013.
After an almost four days’ travel,
the Bulgarian half of the expedition, comprised of Alexey Zhalov
(“Helictit” CC; organizer, leader), Boyan Petrov (NMNH-BAS),
Kamen Bonev (“Vertilend” CC),
Kiril Danailov (“Helictit” CC),
Tanio Markov (“Salamander”
SC, Stara Zagora) Parov Tsvetan (“Helictit” CC) arrives in
the city of Baoshan, where they
meet with the Chinese participants in the expedition. On the
next day, the expedition starts
for the town of Mangogay en
bloc. The first cave entry was on
November 6, 2013, in the Xian
Ren Dong cave (Immortal Cave)
– a place of worship for the Dai,
and thus partially improved. The
total length of the cave Immortal Cave become 1864 m. Apart
from exploration and surveying,
the expedition also conducted
biospeleological studies. After

Съни, Камен, Цецо и аз се събрахме на Централна софийска гара някъде около 17. 50 часа на 1-ви ноември.
Купихме вода и шише уиски „100 гайди“ за изпроводяк
и после доста по-живо се запътихме към влака. Кирето,
в типичен негов стил, закъсняваше, което в един миг ни
се стори фатално. Десетина минути преди тръгването на
влака все пак той се появи и мирясахме! Купето - шестместен кушет, все пак ни побра, но с наместването на багажа видяхме голям зор. Нататък нещата тръгнаха като
по вода - приказка (най-вече за федерацията и нейната
съдба), пийване. Така почти неусетно стигнахме до Димитровград, където към групата трябваше да се „пришие“
Таньо! Уви! От шафнера разбрахме, че машината на влака
идващ от Букурещ се е развалила и влакът ще закъснее
най-малко 2 часа! Отгоре на всичко влакът започна да прави някакви странни маневри. Най-накрая всички се отдадохме на дрямка. Някъде към 4 сутринта Таньо успя да се
присъедини към нас! Нататък нищо интересно - минахме
турската граница и по познатия начин, по-късно се прекачихме на луксозен автобус, който ни закара на централната гара на Истанбул. След обилна закуска, „яхнахме“
трамвая. След 14-тина спирки се прекачихме на метрото,
което ни отведе на летище „Кемал Ататюрк“. Полетът до
Куала Лумпур трая 9 часа, после сменихме превозвача и
след още 3 часа летене на 3-ти ноември по обяд кацнахме
живи и здрави в Кунмин. Пристигането ни в областния
град на провинция Юнан сложи началото на поредната
четвърта българо-китайска пещерна експедиция.
Следващият ден бе отреден за пътуване. Поради перфектния път неусетно изминахме 600-те километра до Баошан. Вечерта, а и следващия предиобяд бяха посветени на
формални срещи с ръководните другари на Национален
парк Гаолигонгшан. Веднага след това поехме към градчето Мангогай, където според нашите хора трябваше да
има неизследвана пещера с дължина поне 10 километра,
която трябва да проучим! Дай Боже, всекиму!
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Бяхме посрещнати от местните величия - кмета на селището, шефа и заместник-шефа на местното горско стопанство. Последва среща с един от големите общински
партийни шефове и вече познатите другари, на която ни
разказаха за пещерата. Те потвърдиха, че тя е доста голяма
и красива, което още повече ни мотивира и надъха!
На 6 ноември направихме първото опознавателно проникване в пещерата Xian Ren Dong, чието име в превод на
български означава „Безсмъртната пещера“. Тя е свещено
място на малцинството Дай (тайландци). От входа надолу
е монтирана желязна стълба, която преминава в бетонни
стъпала. Слизайки 40-тина метра попаднахме в обемна
зала. Оттам пещерата се разклонява - галерия надолу, която води до подземна река с дебит 60-70 литра в секунда
и галерия нагоре, която в началото е възходяща, а после
- почти равна. Чрез два отвора горната галерия се свързва с долната. Пещерата наистина беше богата на масивни
натечни образувания, характерни проявления на тропическия карст. Около нас почнаха да кръжат едри и черни на
цвят прилепи с впечатляващ, поне за мен, размах на крилата от 50-60 см. Съчетанието на високата относителна
влажност и температурата на въздуха от 20-22oC мигновено ни накараха да се почувстваме като в сауна, но имахме
ли избор - разделихме се на групи и започнахме работа.
Едни се впуснаха да обхождат пещерата, за да разберат
колко работа ни предстои, други се заеха с картировката, а
Съни - с главната си задача - да изследва пещерната фауна.
На „първо четене“ се оказа, че срещу течението на реката
има 500-600 метра галерии. Киро и моята група картирахме около 240 метра, но отнесено към това, което виждахме, свършеното се оказа капка в морето.
Следващият ден беше изключително силен за експедицията ни! Разделени на 3 групи картирахме почти 6 часа, в
резултат на което бяха отснети около 1200 галерии. Пещерата се оказа доста обемна и картирането на големите
зали, което се падна на мен, се оказа много тегаво. Така
и не можахме да завършим картирането, защото почти в
края Камен и Цецо откриха нови, неизследвани галерии,
а престоя в пещерния зной вече ни беше взел здравето.
Боян продължи събирателската си дейност и вечерта, заедно с Цецо Паров, заложи мрежа за прилепи пред входа
на пещерата, за да може улавяйки ги лесно да определи
видовия им състав!
Новият ден беше определен за завършване на картировката. Към дължината на пещерата бяха прибавени още около
300 метра. В късния следобед продължихме събирането
на картата. В крайна сметка се оказа, че за съжаление, тя е
не 10 км, а има скромната дължина от 1864 m. . . . . . Здраве
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finishing work in the Mangogay
area, the expedition headed out
to the Five Finger Mountain.
Accompanied by local rangers,
expedition participants reached
2140 m asl before being forced
to continue on foot. About 2600
m asl chasms were discovered,
one of which was entered to –60
m – the maximum accessible
depth without quarrying. Three
more caves were surveyed, before the expedition was forced
to retreat due to a broken windshield of one of the cars.
On November 12, 2013, the expedition continued in the area
of Bien Fu Dong (Bat Cave).
Other caves in the vicinity were
explored before going in. Bien
Fu Dong was surveyed, and the
location of another large cave
was disclosed by a local resident. During the next and final
day of the expedition the local
people showed the participants
several small caves and chasms
in the area.
The end briefing in Baoshan
showed that the results of the
7 work-days of the expedition
were 15 caves explored and
surveyed, with a total gallery
length of 2 303 m and 350 m
denivelation. For these results,
all expedition participants were
awarded with diplomas.

Експедиция „Гаолигонгшан 2013“

да е – все пак се оказа, че Xian Ren Dong е найдългата пещера, проучена от нас за последните
две наши експедиции в Китай!
На следващата сутрин се възкачихме на хълм, където сред обраслия с буйна растителност склон,
местните люде бяха открили три пропасти. Надеждите ни, че това са входове на дълбоки дупки
се оказаха напразни. Едната от тях се оказа 13тина метра, втората бе около 15 метра, а третата
се оказа по-високо разположен неин отвор - т. е.
картирахме една 50-тина метрова пропаст с три
входа. За равносметка - 3 проучени пещери, с които мисията ни в този район приключи.
След 6-часово пътуване замръкнахме в Тенчонг,
където имахме работна вечеря с шефа на парковия участък! Сутринта отново „яхнахме“ бусчетата и поехме на северозапад към селцето Датангкун. Попътно ни посрещна един от местните
рейнджъри и веднага ни „хвърли“ в района на т.
нар. Планина на петте пръста, където впрочем
направихме последното си изследване по време
на експедицията през 2011 год. Тежките планински пътища не пуснаха колите ни по-нагоре от 2
140 метра надморска височина. Бойците тръгнаха нагоре. Цецо и Съни картираха 2 пропасти и

продължиха диренето във височина. Достигайки
на 2 600 метра, местният рейнджър, Цецо и Съни
откриха няколко пропасти. Цецо екстремно се
спусна в една от тях и достигайки дълбочина 60
метра, се натъкна на непреодолимо без разширяване стеснение. Надолу шахтата чернеела, от
тъмата веел хлад, а няколко прилепа стремглаво
се шмугнали навътре подсказвайки, че пропастта продължава! Навън вече се смрачаваше, инструменти за разширяване липсваха и момчетата
бяха принудени да отстъпят. Междувременно
Таньо и Камен картираха друга 50-тина метрова пропаст с хоризонтална галерия на дъното,
с което закръглиха резултата на 4 проучени тук
пещери. На идване, колите ни не само срещнаха трудности, но едната от тях счупи стъкло. С
присъщата си азиатска любезност, домакините
предложиха да не предприемаме повторен риск
и да отложим доизследването на района за друг
път. Съгласихме се без охота, защото нямахме
друг избор.
На 12 ноември ни заведоха в друг, малко по-достъпен район. Спряхме колите в подножието на
типичен за тропическия карст коничен хълм. Нашият водач твърдеше, че в основата му има из-
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вор, който излиза от пещера, което вещаеше нещо
доста интересно. Спомена ни още, че някъде във
високата скалиста част на възвишението има
и друга неголяма пещера. Разочарованието ни
дойде веднага, щом прегазихме реката, която ни
разделяше от заветното място. Уен Джи се прежали и без да му мисли нагази до гърди в един от
пещерните отвори. Уви! След няколко метра сводът се снижаваше до водната повърхност! Таньо
повтори упражнението в съседната по-голяма
глава на карстовия извор, но също удари на камък. На камък удари и Цецо. Той ентусиазирано
се заизкачва по хълма с идеята да открие и картира малката пещера. Тропическият гъсталак и
отвесните скали обаче така и не му позволиха да
осъществи начинанието. За компенсация ни показаха Bien Fu Dong - т. нар. Прилепна пещера,
която се намираше на около 500 метра по-надолу по течението на реката. Достигането й бе съпътствано с големи емоции, защото маршрутът
минаваше буквално на метър от два кошера на
диви пчели и за съжаление, нямаше алтернатива.
Минахме със затаен дъх и свити сърца един по
един покрай жужилото и след минута вече бяхме
в пещерата. Тя имаше два входа и се оказа доста
обемна и светла. Картирахме я с Киро, което за
разлика от достъпа беше сякаш детска игра. Бяхме доста нахъсани и попитахме няма ли още пещери наоколо. Един от местните се сети, че още
по-надолу по течението на реката, близо до селото, в което живее има друга пещера. Очите ни
светнаха. Щом се добрахме до нея, не без ново
преодоляване на речно препятствие, разбрахме,
че става дума за нещо по-голямо. Киро и Камен
с пяна на уста нахълтаха. Последвах ги и аз, но
когато вече бях преодолял наклона на входната
галерия, видях в дъното светлините на челните
им лампи. Калкулацията на данните от картировката показа, че дължината на пещерата е малко
над 100 метра. Кой ти ги дава!

13 ноември бе последният ни експедиционен
ден. Виейки се, неравният и прашен черен път,
постепенно ни изкачи на 2 000 метра. В околния
пейзаж доминираше типичният куполен карстов
релеф. Колко ли пещери се крият в дебрите на
тези конични хълмове! Сигурно безброй, но нас
ни заведоха в най-дълбоката позната на местните. Дълбока ли, оказа се само 30-32 метра. Слава Богу, в района имаше още 2 пещери, които
Таньо, Киро и частично аз картирахме на бърза
ръка. След това се отправихме към селото, стъкмихме багажа и обратно към град Баошан.
По традиция, в дирекцията на парка се проведе
брифинг, на който направихме предварителен
преглед на постигнатите резултати. Равносметката показа,че за 7-те работни дни на територията на Национален парк „ Гаолигонгшан“ успяхме
да проучим и картираме 15 пещери с обща дължина на галериите 2303 m. Най-впечатляващата
от тях е пещерата светилищe Xian Ren Dong, която е и най-дългата пещера (1864 m) проучена
в рамките на проведените българо – китайски
експедиции.
2 километра, с денивелация около 350 метра! Нашите домакини явно останаха удовлетворени от
постигнатото и дали от учтивост, или като признание за положения труд, връчиха на всички ни
дипломи. На раздяла получихме уверението, че
ще бъдем поканени отново, защото има достатъчно пещери в пределите на парка. С това пещерняшката ни мисия приключи, за да даде място на кратка културна програма. Ала това е друга
приказка, която ще бъде разказана друг път!
Действащи лица: Ал. Жалов – ПК „Хеликтит“
- организатор и ръководител; Б. Петров - Национален природонаучен музей – БАН; К. Бонев –
ПК „Вертиленд“; К. Данаилов - ПК „Хеликтит“;
Т. Марков - СК „Саламандър“,Стара Загора; Ц.
Паров – ПК „Хеликтит“.
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ВРАЖИ ДУПКИ. К/С №13.
г. Лакатник. м. Вражи дупки-левия географски бряг на
р. Пробойница. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5947. Районен № 203 834.
Дължина (43 м), денивелация (+4.50 м).
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се намира в централната част на масива Вражи дупки, в основата на скалния венец в местността Вражи дупки-левия географски бряг на р. Пробойница. Пещерата се намира в землището на гара Лакатник
в масива Самотворски рид-Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във
Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен
подрайон.
Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения
мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге.
Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с
р. Петренска. От паркинга след моста чешмата се тръгва
в западна посока по пътекaта за местността Вражи дупки. Пътеката с лек наклон преминава зад оградени дворни
места и навлиза в борова горичка. Върви се по пътеката
без да се хващат разклоненията и. С постоянен наклон
пътеката отвежда до основата на скалните венци. Тръгва
се в основата му по пътека в западна посока. Върви се
около 200 метра. Подминават се няколко входа на пещери,
някои от тях със значителни размери, както и две прекъсвания на венеца. Входа на пещерата се разкрива до самата
пътека, точно преди тя да направи завои и изкачване. Пещерата е лесна за откриване.
Описание:
Входът е издължен с пещерообразна форма. Той е с размери; ширина 3.10 м и височина 3.60 м. Ориентиран е
на югозапад. От него в североизточна посока се отделя
галерия със средни размери; ширина 2 метра и височина
около 4 метра. Подът е постлан със суха глина, прах и отделни камъни. Веднага след входа в дясно на галерията се
забелязва иманярски трап дълбок около 0.60 м. В началните части по стените се забелязва интензивно мразово
изветряне. В свода на пещерата личат две еворзионни кубета. На дванадесетия метър галерията прави лек завой в
северна посока. На този завой в дясната стена се разкрива

тясно възходящо разклонение дълго около 4 метра и преминаващо в непреодолимо стеснение.
Попада се на уширение на галерията. И от двете
и страни се забелязват корозионни нива-тераски,
както и две непреодолими цепнатини в срещуположните стени. На това място сводът на галерията достига 4.50 м. След 22-рия метър свода рязко
се снижава и достига 1.60 метра. Следва криволичеща тясна (средна ширина 1.30 м) и ниска
(средна височина 0.90 м) постепенно снижаваща
се и стесняваща се галерия. Подът е покрит с дребен чакъл. Галерията преминава в непреодолимо
стеснение. Като цяло пещерата е суха и топла,
но вероятно в първите 20 метра силно се влияе
от външната температура. Забелязват се на места
дребни калцитни образувания, както и прилепно
гуано. Пещерата е силно замърсена от посетителите на района, главно скални катерачи. Общата
дължина на пещерата е 43 м при денивелация от
4.50 м. В нея обстойни климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани.
История на проучването:
При проверка в ГКПБ не е намерена карта на
пещерата. Картата и е направена на 14.03.2013
г. От участниците в курс „пещерняк“ към ПК
„Хеликтит“ София; Биляна Асенова, Яна Савова, Виктория Паева, Валентин Денков, Любомир
Балабански и Константин Стоичков също член
на ПК „Хеликтит“ София.
ГОРНА КРИВОДОЛСКА.
с. Боснек. м. Криви дол.
Голобъдско-Боснешки пещерен район 303. №
5947.
Районен № 303 031. Дължина (12.28 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на около 2200 м източно
от село Боснек на левия склон на Криви дол.
Изходен пункт за достигането до пещерата е с.
Боснек. Според районирането на карста (по В.
Попов) попада в Голобъдско-Боснешки пещерен
район № 303.
След краят на селото се поема вдясно по пътя
през реката към руините на бившия лагер за военно обучение. След достигането му, се продължава нагоре по долината, като се следва горския
път. В началото той се движи в най-ниската част
на долината, а в последствие, влизайки в гора-

та, започва да се изкачва по левият й географски
бряг. Пътят набира височина и се изкачва на 10
метра над дола. След преминаването на няколкостотин метра пътят прави характерен завой в
южна посока. От това място трябва да се слезе
в дерето и да се тръгне в обратна посока по неговото корито. Придвижването е затруднено от
няколко скални прага с незначителна височина.
Пещерата трябва да се търси на около метър над
нивото на дерето. Характерен ориентир е, че при
него се разкрива поредния скален праг на дерето. Той отстои на около 50 - 100 метра от характерния завой на пътя. Пещерата е трудна за намиране!
Описание:
Пещерата има тесен вход с неправилна форма и
размери; ширина 1.24 м и височина 0.52 м. Той
има северно изложение. Привходната част е покрита с шума. От него в южна посока се отделя
ниска и на места тясна галерия дълга малко над
12 метра. Подът е покрит с влажна глина и отделни камъни-валуни. Средната ширина на галерията е 0. 90 м при височина от 0.70 м. В пещерата се прониква пълзешком. На третият метър се
попада на характерно уширение – 1.77 м. Следва
лек наклон и след това леко изкачване на пода. В
края се достига до непреодолимо стеснение. При
разкопаване на глинестите наслаги пещерата вероятно ще продължи. Усеща се и слабо въздушно течение. Пещерата е влажна и хладна. В нея
не са правени климатични и биоспелеологични
проучвания. Общата и дължина на пещерата е
12. 28 м, при незначителна денивелация.
История на проучването:
Обектът е открит от А. Жалов- ПК „Хеликтит“
София и А. Русев ПК „Екстрем“ София през
2006-та година. Тогава е и разкопан. Картата му
е съставена на 27.04.2013 г. От К. Стоичков и А.
Жалов членове на ПК „Хеликтит“ София.
ПРИЛЕПНАТА ПЕЩЕРА. (ТЕМНАТА).
гр. Червен бряг. м. Маркова могила.
Драганово-Бежановски пещерен район 208. №
5949.
Районен № 208 189. Дължина (57 м),
денивелация 16. 90 м (-5. 30, +11. 70 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на около 2500 м Северно от
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гр. Червен бряг в местността Маркова могила.
Според районирането на карста (по В. Попов)
попада в Драганово-Бежановски пещерен район
№ 208.
От град Червен бряг се поема по шосето за село
Чомаковци. След излизането от града в североизточна посока се откроява ридът Маркова могила.
По самият рид се забелязват остатъци от стара
кариера и варница. Подминават се и се достига
до характерен завой на шосето. На този завой се
забелязва скален издатък след който скалите се
дръпват на североизток и вече не са толкова близо до шосето. На това място на около 15 метра
над основата на венците се забелязва входът на
пещерата. За да се достигне до него се пресича
заравняване - трасето на бившата ЖП линия, и
след изкачване по обрасъл сипей се достига до
входа на пещерата.
Описание:
Входът на пещерата е с приблизително триъгълна форма, той е ориентиран на югозапад. Неговите размери са; ширина 3.70 метра и височина
3.60 метра. Във височина се забелязва още един
тесен и издължен вход-недостъпен. Веднага след
него се попада в низходяща диаклазна галерия
висока над 13 метра и широка до 3 метра. Тя се
развива в североизточна посока. Подът е покрит
със суха глина и множество нападали камъни
от свода. Стените изцяло са покрити със следи
от мразово изветряне. На десетия метър се разкрива ляво разклонение. То е дълго 18 метра и
представлява също диаклазна галерия със средна височина 9 метра и ширина 1 метър, но на
места галерията значително се стеснява и предвижването по нея се осъществява във височина
по най-широката част. Забелязват се корозионни
нива. Галерията свършва във височина с комин
висок 11 метра който излиза но втори-пропастен
вход на пещерата. Под него самата галерия задънва в непреодолимо стеснение. В тази галерия
също се забелязват следи от мразово изветряне.
По основната си ос пещерата продължава още 26
метра с възходяща и постепенно стесняваща се
галерия. Подът е покрит със суха глина. Пещерата завършва с тясно но високо пространство,
което пролетно време е убежище на стотици
прилепи. Още от входа се усеща специфичната
миризма на прилепно гуано, което покрива пода

на доста места в пещерата. Пещерата е суха, топла и проветрива. Трябва да се внимава и да не
се посещава в периода април-юни месец защото
вероятно се използва от прилепите за родилно.
Прилепната колония е смесена от Подковоноси
прилепи. Дължината на пещерата е 57 м, при денивелация 16.90 м - 5.30, +11.70 м.
История на проучването:
Пещерата е известна на местното население. Вероятно е била известна и на пещерняците от региона Червен бряг, Плевен, Луковит, но в ГКПБ
не е намерена документация. Сведения за пещерата дава Г. Колев от„Хеликтит“ София, живеещ
в Червен бряг. Тя е изследвана и картирана на
13.05.2013 г. От К. Стоичков и Г. Колев – ПК „Хеликтит“ София, УСК „Лабиринт“ Червен бряг.
КРИВАТА ПЪРШИВКА.
гр. Червен бряг. м. Маркова могила.
Драганово-Бежановски пещерен район 208. №
5950.
Районен № 208 190. Дължина (19.60 м),
денивелация (+5.70 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на около 2700 м Северно от
гр. Червен бряг в местността Маркова могила.
Според районирането на карста (по В. Попов)
попада в Драганово-Бежановски пещерен район
№ 208.
От град Червен бряг се поема по шосето за село
Чомаковци. След излизането от града в североизточна посока се откроява ридът Маркова могила.
По самият рид се забелязват остатъци от стара
кариера и варница. Подминават се и се достига
до характерен завой на шосето. На този завой
се забелязва скален издатък след който скалите
се дръпват на североизток и вече не са толкова
близо до шосето. От шосето се достига до заравняване- трасето на бившата ЖП линия, и по него
се тръгва успоредно на шосето. След 30 метра се
отделя неясна пътека, която се изкачва по сипей
в посока скалите. Пещерата може да бъде забелязана от шосето. По сипея се достига до основата
на скалите, като се продължава в северна посока.
Местността е доста обрасла с драки. Вървейки
в основата на скалния венец се достига до входа
на пещерата.
Описание:
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Входът на пещерата представлява диаклазна
цепка наклонена на изток. Той е ориентиран на
югозапад. Неговите размери са; височина 5.60
метра и ширина (в най-широката част) 1.70 метра. Веднага от входа пещерата се разделя на два
етажа. Подът на долния етаж е покрит със суха
глина и дребни камъни. Галериите на пещерата
и на двата етажа се развиват в североизточна
посока. Дължината на долният е таж е около 13
метра. В края си преминава в непреодолимо стеснение, като запазва диаклазния си характер и на
места комуникира с цепнатина в пода на горния
етаж. До горния етаж се достига след изкачване
на „камина“ в предверието на пещерата. Самия
етаж е дълъг около 7 метра. В свода на галерията
в западна посока има тесен процеп по цялата и
дължина който излиза на повърхността на скалния венец. Пода е покрит с прах и камъни. От
уширение следва изключително тесен участък
който задънва безнадеждно. Пещерата е суха.
По стените се забелязват повлеци има и дребни калцитни образувания. Пещерата е убежище
на Сова или Бухал, на много места има пера и
кости. Дължината и е 19.60 м, при денивелация
+5.70 м.
История на проучването:
Пещерата е известна на местното население. Вероятно е била известна и на пещерняците от региона Червен бряг, Плевен, Луковит, но в ГКПБ
не е намерена документация. Тя е локализирана
от А. Жалов на 13.05.2013 г. Изследвана и картирана на 15.05.2013 г. От К. Стоичков и Г. Колев – ПК „Хеликтит“ София, УСК „Лабиринт“
Червен бряг, по късно тесняка на горният етаж е
преодолян от Я. Михалева- курсист в ПК „Хеликтит“ София.
ОСМАРСКАТА МААРА.
с. Осмар. м. Осмарски боаз.
Шуменски пещерен район № 107.
№ 5951. Районен № 107 065. Дължина (14.10 м),
денивелация (+2.10 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата се разкрива на левия склон на Осмарския боаз и отстои на около 2 километра от селата Осмар и Троица Според районирането на
карста (по В. Попов) попада в Шуменски пещерен район № 107.
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По-лесен е достъпа от село Троица. От селото
се хваща пътя за кариерите. Той набира денивелация и се движи в северозападна посока. След
като се изкачи на равното свива на североизток.
Достига се разклон. Достига се до разклон за кариерата и хижа Букаците. Поема се към хижата
и след около 100 метра се достига до нов разклон в северозападна посока. Пътя се отделя и е
доста занемарен и обрасъл на места. Подминава
се място където има стари табани от кариерата
и се поема по пътека която траверсира склона.
Достига се до така наречената Ловджийска чешма. Продължава се по пътеката и тя отвежда до
ловен заслон. От него се поема на югозапад и се
излиза на поляни. На една от поляните има много интересен издълбан камък приличащ на жертвеник. Върви се в южна посока и се достига до
ръба на скалите. За да се слезе в основата им се
траверсира от североизточната страна и се слиза
по характерен улей. За ориентир също може да
служат множеството издълбавания по скалите.
Пещерата се намира в основата им и се достига
след като се върви под венците. Пещерата не е
лесна за намиране и за откриването и може да е
ползват местни водачи.
Описание:
Пещерата има голям вход с размери; ширина 16
метра и височина 5.50 метра. Той е ориентиран
на югоизток. Заради големината му в пещерата
цари сумрак. Самата пещера представлява голяма овална зала с дължина 14 метра и средна
ширина 22 метра. Височината на свода достига
до 4 метра. Подът е наклонен-възходящ към вътрешността на залата. Покрит е с тънък пласт
седимент. Във вътрешността се забелязват и сенколюбиви растения. От двете страни в самата
привходна част се забелязват квадратни жлебове
и издълбавания. По това си личи, че пещерата е
обитавана в древността. Като цяло е суха и просторна, само на места им а капчуци от тавана. По
стените има и множество съвременни надписи.
Нейната дължина е 14.10 метра при денивелация
от 2.10 метра. Не е проучена от археолози и не
са датирани издълбаванията около нея и в местността.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местното население. Тя е показана от местния водач Мехмед
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Осман от село Троица. Пещерата е изследвана и
проучена по време на експедицията „Шуменско
плато“ 2013 от К. Стоичсов ПК „Хеликтит“ София, Ц. Остромски, И. Тачев, К. Мастиков и К.
Ляпов на 24.05.2013г. На същата дата тя е картирана от К. Стоичков ПК „Хеликтит“ София.
МАЛКАТА ОСМАРСКА.
с. Осмар. м. Осмарски боаз.
Шуменски пещерен район № 107.
№ 5952. Районен № 107 056. Дължина (14.90 м),
денивелация 1 м, (- 0.50 м +0.50 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата се разкрива в основата на скален венец на левия склон на Осмарския боаз и отстои
на около 1.5 километра от селата Осмар и Троица Според районирането на карста (по В. Попов)
попада в Шуменски пещерен район № 107.
По-лесен е достъпа от село Троица. От селото
се хваща пътя за кариерите. Той набира денивелация и се движи в северозападна посока. След
като се изкачи на равното свива на североизток.
Достига се разклон. Достига се до разклон за кариерата и хижа Букаците. Поема се към хижата
и след около 100 метра се достига до нов разклон в северозападна посока. Пътя се отделя и е
доста занемарен и обрасъл на места. Подминава
се място където има стари табани от кариерата.
Веднага след това без пътека се влиза в гората в
югозападна посока. Слиза се по склон в дере и се
изкачва отсрещния му склон. След изкачването
се достига до скален венец. Върви се в основата
му в югозападна посока и не след дълго се достига до входа на пещерата. Пещерата не е лесна
за намиране и за откриването и може да е ползват местни водачи.
Описание:
Входът на пещерата е с неправилна форма и размери; ширина 7.40 метра и височина 3.10 метра.
Той е ориентиран на северозапад. От него се попада в обширна зала развиваща се в югоизточна
посока. Дължината на залата е 10 метра, ширината и достига до 8 метра, а височината на свода до
3.50 метра. Подът е покрит със суха пръст, глина
и шума. Също така има и различни по големина
камъни. На петия метър в дясната стена на залата се разкрива късо странично разклонение. То е
дълго около 6 метра и задънва в основна скала.

В пещерата няма следи по стените от вторични
издълбавания. Като цяло е суха и просторна.
Нейната дължина е 14.90 метра при незначителна денивелация. В нея не са правени климатични
и биоспелеологични изследвания.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местното население. Тя е показана от местния водач Мехмед
Осман от село Троица. Пещерата е картирана,
изследвана и проучена по време на експедицията „Шуменско плато“ 2013 от К. Стоичсов ПК
„Хеликтит“ София, Ц. Остромски, И. Тачев, К.
Мастиков и К. Ляпов на 24.05.2013г.
КИЛИЯ НАБЛЮДАТЕЛНИЦАТА.
с. Осмар. м. Осмарски боаз.
Шуменски пещерен район № 107.
№ 5953. Районен № 107 057. Дължина (10.60 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата се разкрива на 2 метра височина от
основата на скален венец на левия склон на Осмарския боаз и отстои на около 1. 5 километра от
селата Осмар и Троица Според районирането на
карста (по В. Попов) попада в Шуменски пещерен район № 107.
По-лесен е достъпа от село Троица. От селото
се хваща пътя за кариерите. Той набира денивелация и се движи в северозападна посока. След
като се изкачи на равното свива на североизток.
Достига се разклон. Достига се до разклон за кариерата и хижа Букаците. Поема се към хижата
и след около 100 метра се достига до нов разклон в северозападна посока. Пътя се отделя и е
доста занемарен и обрасъл на места. Подминава
се място където има стари табани от кариерата.
Веднага след това без пътека се влиза в гората в
югозападна посока. Слиза се по склон в дере и се
изкачва отсрещния му склон. След изкачването
се достига до скален венец. Върви се в основата му в югозападна посока, подминава се ниша
и входът на Малката осмарска пещера и не след
дълго се достига до входа на пещерата. Пещерата не е лесна за намиране и за откриването и
може да е ползват местни водачи.
Описание:
Входът на пещерата се разкрива на 2 метра от
основата на не висок скален венец. До него се
достига чрез изкатерване по сухо дърво поставе-
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но да служи като стълба. Самият вход е с издължена и неправилна форма. Неговите размери са;
ширина 0.85 метра и височина 1.90 метра. Той е
ориентиран на северозапад. От двете страни на
входа се забелязват подравнявания и жлебове,
които подсказват, че някога пещерата е затваряна
с врата. В югоизточна посока се отделя тясна 0.60
метра и висока 1.60 метра галерия дълга 2 метра.
Веднага след нея се попада на уширение. Напред
дължината е 3.40 метра а в двете страни общата
дължина е около 6 метра. Височината на свода
е около 4 метра. Подът е покрит с глина има и
камъни. На стената срещуположно на входната
галерия се забелязват стари графити изобразяващи кръст и нещо наподобяващо арабски букви,
има и съвременни надписи. Като цяло е суха но
хладна. Нейната дължина е 10.60 метра. Не е изследвана от археолози.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местното население. Тя е показана от местния водач Мехмед
Осман от село Троица. Пещерата е картирана,
изследвана и проучена по време на експедицията „Шуменско плато“ 2013 от К. Стоичсов ПК
„Хеликтит“ София, Ц. Остромски, И. Тачев, К.
Мастиков и К. Ляпов на 24.05.2013 г.
СУХАТА ПЕЩЕРА С РИСУНКИТЕ.
с. Осмар. м. Осмарски боаз.
Шуменски пещерен район№ 107.
№ 5954. Районен № 107 058. Дължина (17.50 м),
денивелация (+6 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата 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
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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 иглолистна 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. От скалния манастир тясна пътека отвежда
в южна посока като подсича склона. По нея се
върви около 150 метра и се достига до входът на
пещерата.
Описание:
Входът на пещерата е с неправилна форма и размери; ширина 4.50 метра и височина 3.40 метра.
Той има югоизточно изложение. За да се достигне до него се преодолява скален праг висок
1.40 метра. Попада се в широко и сухо предверие. Подът е покрит със суха пръст и различни
по размери камъни. Ширината му е 4.20 метра
при височина на свода до 2.60 метра. По стените
и сводът на предверието си личат десетки стилизирани образи на животни и хора. Също така има
и съвременни надписи. В самото предверие има
и две незначителни и тесни разклонения. От третия метър по централната ос на пещерата галерията става възходяща и се достига до стеснение
и блокаж. Стеснението е с размери 0.40х1.50 метра. След провиране се достига до тясно разклонение, дълго над 3 метра. То връща обратно към
изхода и комуникира чрез непреодолими стеснения с предверието на пещерата и тесен и непреодолим отвор-изход на скалния венец. След стеснението по основната ос на пещерата се попада
на ново уширение, което отвежда до втория вход
на пещерата. В този участък има още едно тясно
разклонение. За да се достигне до входът трябва
да се преодолее праг от 1.50 метра. В крайната
част галерията е широка около 2 метра и висока
2.70 метра. Вторият вход е с неправилна форма и
размери; ширина 2.80 метра и височина 0.95 ме-
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тра. Той е ориентиран на североизток. Пещерата
е изключително суха и е в последен стадий на
развитие. Общата и дължина е 17.50 м при денивелация от +6 м.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местните жители. Сведения за нея са почерпени от книгата
Скални манастири по Шуменското плато, издание на дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“. Пещерата е локализирана, проучена
и картирана от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“ София на 25.05.2013 г.
КИЛИЯТА.
с. Лозево. м. Калин гора.
Шуменски пещерен район № 107.
№ 5955. Районен № 107 059. Дължина (7 м), денивелация (-2.30 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата Килията е разположена във връхната
част на не висок скален венец, на левия бряг на
река Стражка в местността Калин гора. Тя отстои на около 5 километра югозападно от село
Лозево. Според районирането на карста (по В.
Попов) попада в Шуменски пещерен район №
107.
От с. Лозево се поема в западна посока по черен
път който след около 700 метра прави завой на
юг и се изкачва по хъл със селскостопански площи. По този път се достига до стара кариера. От
кариерата се слиза по път в източна посока, който
отвежда до долината на река Стражка. Върви се
по път в долината на реката и след около 1.5 км
се достига до основата на не висок скален венец.
В него си личат отворите на Лозевския скален
манастир-Попските килии. Килията отстои на
около 30 метра западно от него. За да се достигне
до нея обаче трябва да се проследи скалния венец в основата му до неговия край и от там да се
изкачи хълма над него и да се върви пак обратно
към скалния манастир по ръба на венеца. Така
ще се достигне до характерен тесен процеп на
самия ръб на венеца в който расте и дърво. След
спускане по процепа се влиза в пещерата.
Описание:
В пещерата се слиза на „камина“ по тесен процеп
около 2.30 м. Входът на пещерата е с почти триъгълна-удължена форма. Неговите размери са;
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ширина 1.10 метра и височина 1.60 метра. Той е
ориентиран на юг. От него се отделя постепенно
стесняваща се и снижаваща се галерия дълга 7
метра. Средната и ширина е 1.20 метра и височина 1.70 метра. В дясната и стена на различна височина си личат множество издълбавания. Има
хипотеза, че е използвана за скална гробница.
Галерията в крайната си част преминава в непреодолимо стеснение. Пещерата е суха. Общата
и дължина е 7 метра при денивелация от -2.30
метра, считано от ръба на процепа разположен
върху скалния венец.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местните жители. Сведения за нея са почерпени от книгата
Скални манастири по Шуменското плато, издание на дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“. Пещерата е локализирана, проучена
и картирана от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“ и Г. Леков, член на ПК „Искър“ София на
26.05.2013 г.
ПЕЩЕРАТА С РУНИТЕ.
с. Лозево. м. Кариерата на Цар Симеон.
Шуменски пещерен район № 107.
№ 5956. Районен № 107 060. Дължина (8.50 м),
денивелация (-2.55 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата е разположена на левия долинен склон
на река Стражка на около 800 метра западно от
Лозевския скален манастир. Тя отстои на около
5.8 километра югозападно от село Лозево. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Шуменски пещерен район № 107.
От с. Лозево се поема в западна посока по черен път който след около 700 метра прави завой
на юг и се изкачва по хълм със селскостопански
площи. По този път се достига до стара кариера. От кариерата се слиза по път в източна посока, който отвежда до долината на река Стражка. Върви се по път в долината на реката и след
около 1.5 км се достига до основата на не висок
скален венец. В него си личат отворите на Лозевския скален манастир-Попските килии. Продължава се по пътя който върви в долината на реката. След около 800 метра се достига до помпена
станция. Входът на пещерата трябва да се търси
на полегатия склон на около 20 - 30 метра над
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долината и на около 50 метра преди помпената
станция. Труден е за намиране.
Описание:
Входът на пещерата е с издължена форма и размери; ширина 13 метра и височина 1.50 метра.
Той има южно изложение. От него се попада в
обширна зала. Подът е покрит с дебел пласт суха
пръст. На самия вход има археологически трап.
Ширината на залата достига 16 метра, а височината на свода до 1.50 метра в централната ос.
Формата на залата е дъгообразна като е разделена
на две части. Във вътрешността дебелия почвен
слой е изгребан и височината на свода достига до
3 метра. По протежение на цялата площ на стените се забелязват правоъгълни и дъгообразни
издълбавания. Има и доста кръгли отвори. Личат
си на места и рунически знаци и графити по стените и свода. Според специалистите те имат прабългарски произход. Има хипотеза, че пещерата
е изкуствена и е прокопана за добив на скален
материал, който е бил обработван и използван за
градеж. В пещерата има няколко добре оформени-четвъртити каменни блокове. Личат си също
така и множество изкопани трапове. Пещерата е
суха. Общата и дължина е 7 метра при денивелация от -2.30 метра, считано от ръба на процепа
разположен върху скалния венец.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местните жители. Сведения за нея са почерпени от книгата
Скални манастири по Шуменското плато, издание на дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“. Пещерата е локализирана, проучена
и картирана от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“ и М. Мирчева, член на ПК „Хадес“ Шумен
на 26.05.2013 г.
ХРАЛУПАТА.
с. Илинден. м. Десния склон на р. Мътница.
Тешовски пещерен район № 403.
№ 5974. Районен № 403 054. Дължина (13.80 м),
денивелация (+2.50 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата отстои на около 3 км северозападно
от село Илинден. Тя е разположена в не висок
скален венец на десния бряк на река Мътница в
склона на Стъргач планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Тешовски

пещерен район № 403.
Въпреки, че попада в землището на село Илинден, най-удобно за достигане на пещерата е като
се движите по главното шосе от село Копривлен
към Село Лъки. След разклона за село Илинден
се продължава по шосето около 2 километра. В
ляво от шосето се забелязва соларен парк а веднага след него има и характерен завой на юг. От
това място на отсрещния склон може да се забележи входът на пещерата. Той е разположен в
основата на не висока скала на склона на планината Стъргач.
Описание:
Пещерата има два входа. Те са разположени на
около 1.20 метра един от друг. В нея се влиза
през по-големия източно разположен вход. Той
има триъгълна форма и размери; ширина 2.15
метра и височина 1.76 метра. Той има северно
изложение. От него се попада в предверие. Подът е покрит с пясък и суха глина. Ширината на
предверието е около 4 метра, а височината му
1.90 метра. На третият метър в югоизточна посока се отделя късо и тясно разклонение дълго над
2 метра. То завършва със стеснение. В югозападна посока се отделя възходяща галерия дълга 7 метра. Тя постепенно стеснява и преминава
в тесняк с глинен под. В дясно от предверието
може да се достигне до втория вход на пещерата,
който има форма на ромб и е с размери; ширина
0.60 метър и височина 1 метър. Пещерата е суха,
липсват вторични пещерни образувания. Забелязани са в нея единични екземпляри прилепи.
Нейната дължина е 13.80 метра при денивелация
от +2.50 метра.
История на проучването:
Вероятно пещерата е известна отдавна на местните жители. Не е намерена в ГКПБ документация за подобна пещера. Вероятно и строгият граничен режим в миналото е попречил тя да бъде
документирана. Тя е локализирана, изследвана и
картирана от К. Стоичков и А. Жалов, членове на
ПК „Хеликтит“ София на 05.07.2013г.
МАЛКАТА ПОД ШИЛИ КАМЪК.
с. Зелениград. м. Шили камък.
Сливнишки пещерен район 301.
№ 5975. Районен №: 301 044
Дължина (15.60 м), денивелация (+2.90 м).
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Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в средната част
на скалния масив Шили камък. Пещерата отстои
на около 400 м северно от селото в южните склонове на планината Руй, която е част от РуйскоВерилската планинска група. Според класификацията на пещерните райони в България (по В.
Попов) тя попада в Сливнишки пещерен район
№ 301.
По асфалтиран път се пресича селото и се върви в
северна посока до достигане на мост над реката.
Още от главния път преди селото може да бъде
забелязан скалният масив Шили камък, който се
откроява ясно сред околността. Край моста където почва дерето в основата на масива има удобно
място за оставане на колите. Трябва да се търси
стръмна пътека която започва от оградите на последните къщи на селото. Пътеката е стръмна и
бързо набира денивелация. Върви се на североизток, докато не се излезе на заравненост и характерна премка над по-ниския масив. От тази
позиция ясно се забелязва и местността-скалния
купол Шили камък. На него личат отворите на
няколко пещери. За да се достигне до пещерата
трябва да се слезе малко до характерната премка под масива и от там да се търси в ляво-северозапад обрасла и неясна пътека, която води до
скалите. Пещерата се откроява ясно като вход на
няколко метра от основата на скалата и отстои
източно от входовете на другата пещера в района
Пещерата под Шили камък. За да се достигне до
входа се предприема изкачване по скалата която
е стъпаловидна. На самия вход расте шипка.
Описание:
На самият вход има широка площадка. В дясната
му страна расте шипков храст. Входът има неправилна форма и размери; ширина 2.60 метра и
височина 2.20 метра. Той е ориентиран на югоизток. Забелязват се характерни корозионни нива,
които образуват на около 1.50 метра след входа
малък праг висок половин метър. След уширение се попада на възходяща и тясна галерия развиваща се в западна посока. Средната и ширина
е 1 метър при височина от 1.30 метра. Подът е
застлан с глина. На седмия метър има ново скално стъпало високо 0.30 метра. На десетия метър
галерията прави характерен завой на северозапад
след което преминава в непреодолимо стеснение.

В пещерата биоспелеологични изследвания не са
правени, но се забелязват единични екземпляри
пещерни щурци характерни за пещерите в западна България. Също така на места има и прилепно
гуано, но прилепи не са забелязани. В пещерата липсват вторични пещерни образувания. Тя
е топла и сравнително суха. Нейната дължина е
15.60 метра при денивелация +2.90 метра.
История на проучването:
Пещерата е известна отдавна на местното население. Основната причина да не е известна на
пещерняците, и да не е картирана-проучена е, че
се намира в гранична зона. Пещерата е локализирана и проучена от К. Стоичков, Ж. Петров и
В. Дробенов – ПК „Хеликтит“ София на 1 – 2.01.
2005 г. Основното и проучване и картиране е извършено от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 13.07.2013 г.
ПЕЩЕРАТА НАД ХАЙДУШКОТО
КЛАДЕНЧЕ.
с. Табан. м. Хайдушкото кладенче.
Безденски пещерен район 205.
№ 5980. Районен № 205 049.
Дължина (11 м), денивелация (+4.30 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата има три входа. Основния вход през
който се влиза в нея се разкрива в основата на
не висок скален венец в местността Хайдушкото
кладенче в землището на село Табан.
За да се достигне до пещерата е най-лесно да се
тръгне от драгоман по шосето за село табан като
се подминават селата Ярловци и Чуковезер. Пресича се по главното шосе село Табан по пътя за
село Камбелевци. Малко преди да се излезе от
селото се хваща последния разклон в ляво, като
малко след това асфалта свършва и преминава в
черен път който се изкачва и започва да подсича
в западна посока склона над селото. Постепенно
пътя достига до обрасли площи с бодливи драки.
Единствения ориентир за достигане до пещерата са скалите които се разкриват във височина
на хълма. Продължава се по обрасла пътека и се
достига до дере. Малко по-нагоре се разкрива
извора Хайдушкото кладенче. Продължава се в
западна посока и се излиза на поляна. От поляната се хваща по посока на скалите, като се навлиза
в доста гъста гора. Изкачва се склона и пещерата
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трябва да се търси в основата на нисък скален
венец източно от високите скали и оформения в
тях скален улей. Пещерата е трудна за намиране
без местен водач.
Описание:
Пещерата има три входа. Главния вход през който
се влиза е с неправилна форма и размери; ширина
4 метра и височина 1.40 метра. Той представлява
обширен навес. В източната му част се разкрива
отвор с размери; ширина 1.30 метра и височина 1.40 метра. В югозападна посока се развива
възходяща галерия със сходни размери. Подът
е покрит с едър чакъл и камъни. Веднага след
излизането от галерията се попада на Т-образно
уширение. То се осветява от горния-вертикален
вход на пещерата. Той е с неправилна форма и
размери 1.10х0.73 метра. Западното разклонение
представлява възходяща галерия, която завършва след три метра в основна скала. Източното е
също възходящо, то е дълго 2 метра и завършва
с трети вход, който е тесен и през него не може
да се прониква. Пещерата е топла и суха. Липсват вторични образувания. Не са извършвани биоспелеологични и климатични изследвания. Тя е
с незначителни размери; дължина 11 метра при
денивелация от +4.30 метра.
История на проучването:
Пещерата е известна на местното население.
Сведения за нея дава кмета на село Табан. Пещерата е локализирана и картирана на 30.10.2013
г. от Константин Стоичков- ПК „Хеликтит“ София, Ваньо Гьорев ПК „Caving“ София и Ивайло
Богомилов от гр. Драгоман.
ПЕЩЕР 2
с. Габер. м. Пещер.
Безденски пещерен район 205.
№ 5985. Районен № 205 051.
Дължина (10 м), денивелация (+1.70 м).
Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива на десния бряг
на Габерска река в местността Пещер. Той се намира в основата на ниско скално стъпало и отстои на около 1-2 метра над нивото на реката.
От центъра на село Габер се продължава по шосето за мина Бели брег. Малко след селото има
десен завой на пътя и мост над реката. За пещерата се тръгва преди моста в ляво. Личат си ниски

скални венци. Върви се по брега на реката като
се пресичат градини и селскостопански площи.
Пътеката води до самия бряг на реката, като в
ляво вече се появяват високи скали и сипеи под
тях. Върви се по брега на реката и малко преди
да се достигне до отвесните скали които влизат
в реката в ляво на около 1-2 метра над реката се
забелязва входът на пещерата. Според класификацията на пещерните райони в България (по В.
Попов) тя попада в Безденски пещерен район №
205.
Описание:
Входът на пещерата е с неправилна форма и размери; ширина 2.10 м и височина 0.80 м. Той е със
западно изложение. От него в източна посока се
развива ниска леконизходяща галерия. Подът е
покрит с чакъл и камъни. Попада се на уширение
с размери; ширина 3.70 м, дължина 3 м и височина 1.70 м. То е възходящо и завършва в основна
скала. Веднага след влизането в уширението в
дясно-южна посока се отделя тясна галерия която от източната страна е затрупана от големи каменни блокове. Подът и е покрит с дребен чакъл.
Нейната дължина е 5 метра и преминава в стеснение. След разчистване на стеснението има вероятност пещерата да продължи. Усеща се силно
въздушно течение. Пещерата влажна и хладна.
Липсват вторични образувания. Не са извършвани биоспелеологични и климатични изследвания. Тя е с незначителни размери; дължина 10
метра при денивелация от +1.70 метра.
История на проучването:
Входът на пещерата е забелязан от Здравко Илиев завеждащ ГКПБ по време на теренен обход
през есента на 2009-та година. Впоследствие е
правен опит за разчистване на входа от Алексей
Жалов, Константин Стоичков -ПК „Хеликтит“
София и Ивайло Богомилов през 2010-та година. По сведение на Ивайло Богомилов пещерата
е отворена през 2012-та (Вероятно от Мартин
Трантеев и др). На 11.04. в пещерата е разчистена дясната галерия и е картирана от К. Стоичков,
А. Жалов, В. Иванов и Т. Василев членове на ПК
„Хеликтит“ София.
ЖИВОТИНСКАТА.
гр. Ракитово. м. Левия склон на дерето спускащо
се от Калето към Качаков чарк
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Велинградски пещерен район (405).
№ 5986. Районен № 405 049. Дължина (25 м), денивелация (+0.70 м).
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира във Велишко-Виденишки дял на Западните Родопи. Метра южно от
гр.Ракитово. Според районирането на карста (по
В. Попов) попада във Велинградския пещерен
район № 405. Административно е разположена
на територията на община Ракитово.
До пещерата най-лесно може да се достигне след
като се тръгне по пътя от Ракитово към Качаков
чарк. От ловния дом при Качаков чарк се тръгва
по посока почивната станция „Витоша“ и се хваща в южна посока по дерето нагоре. Върви се до
достигането на поредица от скали разкриващи се
на десния бряг на дерето. Пещерата трябва да се
търси в основата на нисък скален венец на около
15-20 метра над дъното на дерето. Изключително трудна е за намиране и за намирането и е нужен местен водач.
Описание:
Входът на пещерата има неправилна форма и
размери; ширина 2.50 метра и височина 1 метър.
Неговото изложение е източно. На около 1.50
метра галерията се стеснява тя първоначално
се развива в северозападна посока. Преминава
се стеснение широко 0.70 метра и високо 0.60
метра. На четвъртия метър галерията прави завой на югозапад. Подът е покрит с суха глина и
камъни. Средната ширина на галерията е 1.20
метра при височина до 0.70 метра. Галерията е
леко възходяща. На петнадесетия метър галерията прави нов завой този път на северозапад.
На самия завой в лявата стена има ясна пролука, която отвежда с непреодолимо стеснение на
повърхността. След завоя галерията видимо се
разширява. Ширината на места достига до два
метра а височината на свода 1 метър. Пещерата задънва в блокаж, който може да се разчисти и да се попадне в евентуално продължение.
Като цяло тя е суха и топла. В нея не са правени
биоспелеологични и климатични изследвания.
Нейната дължина е 25 метра при незначителна
положителна денивелация.
История на проучването:
Пещерата е открита при теренен обход на
31.12.2013 г. От Св. Парушев, член на ПК „Хе-

ликтит“ София. Тя е картирана на същата дата от
Ц. Валерианова, С. Фарук, К. Стоичков, членове
на ПК „Хеликтит“ София и С. Зарев, член на СД
„Сютка“ Ракитово.
ИЗКУСТВЕНА ПЕЩЕРА РЕСТОРАНТА
Населено място: г. Лакатник Община Своге.
Местност: Лакатнишки скали-извор Житолюб.
Планинска единица и масив: Кознишки дял на
Западна Стара планина-Лакатнишки скали.
Област и район: Искърски пролом, район г. Лакатник.
Вид скала, възраст: Варовици-Триас.
Цел на прокопаването: Подземен ресторант-атракция.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Прокопана във варовикови скали, изкуствена пещера.
Дължина и денивелация от входа: 108 м, +1.70 м.
Местонахождение и достъп:
Изкуствената пещера-Ресторанта отстои на около 1 км северно от гара Лакатник. Входовете и
се разкриват в самата основа на Лакатнишките
скали от двете страни на ресторант Пещерата.
Самия ресторант се намира в ляво от главния
път София-Мездра. В непосредствена близост
до ресторанта е и карстовия извор Житолюб.
Описание:
Изкуствената пещера има два входа. Единия е
пред самия ресторант в основата на скалата и е
затворен с желязна врата. Неговите размери са
ширина 3.17 метра и височина 2.90 метра. Той
има южно изложение. Вторият вход се намира
непосредствено зад ресторанта. Той е с размери;
ширина 3.90 метра на височина 3.80 метра. Той
е покрит с мрежа, но може да се минава под нея.
Профила на галериите в проходката е четвъртит.
Влизането в проходката става през задния вход.
На дванадесетия метър в дясно има странично
разклонение дълго 7 метра. На двадесет и втория метър отново се стига до разклон. В дясно
са прокопани три скални колони които образуват
малък лабиринт. В този участък има частични
срутвания от тавана и по свода си личат нестабилни скални плочи. Подът е покрит с гравитачен материал, като има вероятност част от него
да не е от срутване а да не е извозен инертен материал от разгърмяването. След този лабиринтен
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участък в ляво е и другия, затворен с врата вход
на изкуствената пещера. Подът навсякъде е покрит с прах и дребни и едри камъни. Средните
размери на галериите са; ширина 4 метра и височина 3 метра. Проходката е суха и силно се влияе
от външните температури поради близо разположените два входа. Вътрешността е задръстена
със стари маси, столове и непотребни вещи от
ресторанта. Дължината на проходката е 108 метра при денивелация от +1.70 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е прокопана с цел да се направи подземен ресторант през 80-те години на
20-ти век. Проекта е спрян поради липсата на
законно право да се копае в скалите, които са
природна забележителност. Картата на изкуствената пещера е съставена на 19.01.2013 г от екип в
състав К. Стоичков, Св. Парушев, Х. Дундарова,
членове на ПК „Хеликтит“ София и А. Генков,
член на ПК „Черни връх“ София.
КРАЙПЪТНА-ГАЛЕРИЯ №1 (ПЛИТКАТА).
Населено място: с. Господинци. Община Гоце
Делчев.
Местност: Долината на река Места.
Планинска единица и масив: Среден Пирин.
Област и район: Пирин, район Долината на река
Места.
Вид скала, възраст:
Цел на прокопаването: Военно съоръжение – залагане на взрив с цел взривяване на пътя.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Галериите се използват за убежище от
единични екземпляри прилепи.
Дължина и денивелация от входа: 2 м.
Местонахождение и достъп:
Намира се в дясно от главното шосе свързващо
гр. Банско с гр. Гоце Делчев в землището на село
Господинци.
Описание:
Входът е с размери; ширина 1.10 метра и височина 1.05 метра. На самия вход има остатъци от
зидария. Подът е покрит с пръст и камъни. В дъното има 5 отвора пробити за залагане на взривно вещество. Проходката е влажна и в нея растат
мъхове и папрати. Нейната дължина е 2 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на мест-
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ното население. Прокопана е като военно съоръжение. За проходките в района е съобщено от А.
Жалов, член на ПК „Хеликтит“ София. Документирана е от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 21.05.2013 г.
КРАЙПЪТНА-ГАЛЕРИЯ №2 (ГНЕЗДОТО).
Населено място: с. Господинци. Община Гоце
Делчев.
Местност: Долината на река Места.
Планинска единица и масив: Среден Пирин.
Област и район: Пирин, район Долината на река
Места.
Вид скала, възраст:
Цел на прокопаването: Военно съоръжение – залагане на взрив с цел взривяване на пътя.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Галериите се използват за убежище от
единични екземпляри прилепи.
Дължина и денивелация от входа: 7 м.
Местонахождение и достъп:
Намира се в дясно от главното шосе свързващо
гр. Банско с гр. Гоце Делчев в землището на село
Господинци.
Описание:
Входът е с размери; ширина 1.60 метра и височина 1.50 метра. На самия вход има остатъци от
зидария. Подът е покрит с пръст и камъни. В дъното има 4 отвора пробити за залагане на взривно вещество. Проходката е влажна. На тавана в
средната част има птиче гнездо. Забелязват се
битови отпадъци. Нейната дължина е 7 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на местното население. Прокопана е като военно съоръжение. За проходките в района е съобщено от А.
Жалов, член на ПК „Хеликтит“ София. Документирана е от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 21.05.2013 г.
КРАЙПЪТНА-ГАЛЕРИЯ №3
(МОМИНА КУЛА 1).
Населено място: с. Господинци. Община Гоце
Делчев.
Местност: Долината на река Места.
Планинска единица и масив: Среден Пирин.
Област и район: Пирин, район Долината на река
Места.
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Вид скала, възраст:
Цел на прокопаването: Военно съоръжение – залагане на взрив с цел взривяване на пътя.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Галериите се използват за убежище от
единични екземпляри прилепи.
Дължина и денивелация от входа: 5 м.
Местонахождение и достъп:
Намира се в дясно от главното шосе свързващо
гр. Банско с гр. Гоце Делчев в землището на село
Господинци. Отворите на проходките се забелязват точно преди в дясно от шосето да се открои
местността Момина кула.
Описание:
Входът е с размери; ширина 1.35 метра и височина 0.90 метра. На самия вход има зидария, която
значително намалява пролуката за влизане до
0.41 м. Подът е покрит с пръст и камъни. Проходката е влажна. На стената в средната част има
птиче гнездо. Забелязват се на места купчинки
прилепно гуано. Нейната дължина е 5 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на местното население. Прокопана е като военно съоръжение. За проходките в района е съобщено от А.
Жалов, член на ПК „Хеликтит“ София. Документирана е от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 21.05.2013 г.
КРАЙПЪТНА-ГАЛЕРИЯ №4
(МОМИНА КУЛА 2).
Населено място: с. Господинци. Община Гоце
Делчев.
Местност: Долината на река Места.
Планинска единица и масив: Среден Пирин.
Област и район: Пирин, район Долината на река
Места.
Вид скала, възраст:
Цел на прокопаването: Военно съоръжение – залагане на взрив с цел взривяване на пътя.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Галериите се използват за убежище от
единични екземпляри прилепи.
Дължина и денивелация от входа: 7 м.
Местонахождение и достъп:
Намира се в дясно от главното шосе свързващо
гр. Банско с гр. Гоце Делчев в землището на село
Господинци. Отворите на проходките се забеляз-
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ват точно преди в дясно от шосето да се открои
местността Момина кула.
Описание:
Входът е с размери; ширина 1.45 метра и височина 1.20 метра. На самия вход има зидария. Подът
е покрит с пръст и камъни. Проходката е влажна. Профилът на галерията е правоъгълен. Забелязват се на места купчинки прилепно гуано.
Забелязани са също така единични екземпляри
прилепи. Средната и височина е 1.55 метра при
ширина достигаща до 2 метра. Нейната дължина
е 7 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на местното население. Прокопана е като военно съоръжение. За проходките в района е съобщено от А.
Жалов, член на ПК „Хеликтит“ София. Документирана е от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 21.05.2013 г.
КРАЙПЪТНА-ГАЛЕРИЯ №5
(МОМИНА КУЛА 3).
Населено място: с. Господинци. Община Гоце
Делчев.
Местност: Долината на река Места.
Планинска единица и масив: Среден Пирин.
Област и район: Пирин, район Долината на река
Места.
Вид скала, възраст:
Цел на прокопаването: Военно съоръжение – залагане на взрив с цел взривяване на пътя.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Галериите се използват за убежище от
единични екземпляри прилепи.
Дължина и денивелация от входа: 6.50 м.
Местонахождение и достъп:
Намира се в дясно от главното шосе свързващо
гр. Банско с гр. Гоце Делчев в землището на село
Господинци. Отворите на проходките се забелязват точно преди в дясно от шосето да се открои
местността Момина кула.
Описание:
Входът е с размери; ширина 1.05 метра и височина 0.88 метра. На самия вход има зидария. Подът
е покрит с пръст и камъни. Проходката е влажна. Профилът на галерията е трапецовиден. Забелязват се на места купчинки прилепно гуано.
Забелязани са също така единични екземпляри

прилепи. Има и привнесени битови отпадъци.
Средната и височина е 0.90 метра при ширина
достигаща до 1.80 метра. В самият и край има
уширение, което завива в югоизточна посока.
Нейната дължина е 6.50 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на местното население. Прокопана е като военно съоръжение. За проходките в района е съобщено от А.
Жалов, член на ПК „Хеликтит“ София. Документирана е от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 21.05.2013 г.
КРАЙПЪТНА-ГАЛЕРИЯ №6
(МОМИНА КУЛА 4).
Населено място: с. Господинци. Община Гоце
Делчев.
Местност: Долината на река Места.
Планинска единица и масив: Среден Пирин.
Област и район: Пирин, район Долината на река
Места.
Вид скала, възраст:
Цел на прокопаването: Военно съоръжение – залагане на взрив с цел взривяване на пътя.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Галериите се използват за убежище от
единични екземпляри прилепи.
Дължина и денивелация от входа: 6 м.
Местонахождение и достъп:
Намира се в дясно от главното шосе свързващо
гр. Банско с гр. Гоце Делчев в землището на село
Господинци. Отворите на проходките се забелязват точно преди в дясно от шосето да се открои
местността Момина кула.
Описание:
Входът е с размери; ширина 1.30 метра и височина 1.22 метра. На самия вход има зидария. Подът
е покрит с пръст и камъни. Проходката е влажна.
Профилът на галерията е от трапецовиден до полуелипса. Забелязват се на места купчинки прилепно гуано. Забелязани са също така единични
екземпляри прилепи. Има и привнесени битови
отпадъци. Средната и височина е 1.15 метра при
ширина достигаща до 1.25 метра. В самият и
край има отвораи пробити за залагане на взривно вещество. Нейната дължина е 6 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на мест-

ното население. Прокопана е като военно съоръжение. За проходките в района е съобщено от А.
Жалов, член на ПК „Хеликтит“ София. Документирана е от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 21.05.2013 г.
КРАЙПЪТНА-ГАЛЕРИЯ №7
(МОМИНА КУЛА 5).
Населено място: с. Господинци. Община Гоце
Делчев.
Местност: Долината на река Места.
Планинска единица и масив: Среден Пирин.
Област и район: Пирин, район Долината на река
Места.
Вид скала, възраст:
Цел на прокопаването: Военно съоръжение – залагане на взрив с цел взривяване на пътя.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Галериите се използват за убежище от
единични екземпляри прилепи.
Дължина и денивелация от входа: 6.40 м.
Местонахождение и достъп:
Намира се в дясно от главното шосе свързващо
гр. Банско с гр. Гоце Делчев в землището на село
Господинци. Отворите на проходките се забелязват точно преди в дясно от шосето да се открои
местността Момина кула.
Описание:
Входът е с размери; ширина 1 метър и височина
0.94 метра. На самия вход има зидария. Подът
е покрит с пръст и камъни. Проходката е влажна. Профилът на галерията е от трапецовиден до
правоъгълен. Забелязват се на места купчинки
прилепно гуано. Забелязани са също така единични екземпляри прилепи. Има и привнесени
битови отпадъци. Средната и височина е около
1 метър при ширина достигаща до 1.40 метра. В
краят и има уширение завиващо на северозапад.
Нейната дължина е 6.40 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на местното население. Прокопана е като военно съоръжение. За проходките в района е съобщено от А.
Жалов, член на ПК „Хеликтит“ София. Документирана е от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 21.05.2013 г.
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КРАЙПЪТНА-ГАЛЕРИЯ №8 (СРУТИЩЕТО).
Населено място: с. Места. Община Гоце Делчев.
Местност: Долината на река Места.
Планинска единица и масив: Среден Пирин.
Област и район: Пирин, район Долината на река
Места.
Вид скала, възраст:
Цел на прокопаването: Военно съоръжение – залагане на взрив с цел взривяване на пътя.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Галериите се използват за убежище от
единични екземпляри прилепи.
Дължина и денивелация от входа: 5 м.
Местонахождение и достъп:
Намира се в дясно от главното шосе свързващо
гр. Банско с гр. Гоце Делчев в землището на село
Места.
Описание:
Входът е с размери; ширина 1.40 метра и височина 0.75 метра. Той има триъгълна форма. Подът
е покрит с пръст и камъни. Вероятно пресича
разломна пукнатина и вътре в нея скалната мса е
доста нестабилна! Средната и височина е около
1.90 метра при ширина достигаща до 1.80 метра.
Нейната дължина е 5 метра.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на местното население. Прокопана е като военно съоръжение. За проходките в района е съобщено от А.
Жалов, член на ПК „Хеликтит“ София. Документирана е от К. Стоичков, член на ПК „Хеликтит“
София на 21.05.2013 г.
ИЗКУСТВЕНА ПЕЩЕРА-СКЛАДА
Населено място: гр. Червен бряг. Община Червен бряг.
Местност: Маркова могила.
Планинска единица и масив: Предбалкан-Маркова могила.
Област и район: Предбалкан, район Червен бряг.
Вид скала, възраст: Варовици-Сенон Маастрихт
Цел на прокопаването: Склад за взривни материали за близката кариера.
Свързващо звено със спелеологията и пещерното дело: Прокопана е естествена пещера, част от
която е запазена в крайната част на проходката.
Обитава се от прилепи.
Дължина и денив. от входа: 12.70 м, +1.70 м.
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Местонахождение и достъп:
Намира на около 2300 м Северно от гр. Червен
бряг в местността Маркова могила. От град Червен бряг се поема по шосето за село Чомаковци.
След излизането от града в североизточна посока се откроява ридът Маркова могила. По самият
рид се забелязват остатъци от стара кариера и варница. След Варницата има остатъци от бетонни
постаменти. Входа си личи от шосето. За да се
достигне до него се пресича заравняване- трасето на бившата ЖП линия.
Описание:
Входът е затворен с бетонна стена. Има врата
и два прозореца. Реалните размери на входа са;
ширина 4.70 метра на височина 4.30 метра. Той
е ориентиран на югозапад. Влиза се през врата
с размери; ширина 2.10 метра и височина 2 метра. Попада се на широко издълбано в скалата
помещение. Дължината му е 9.20 метра, ширината му е 6 метра а височината 3 метра. Подът е
постлан с пръст и суха животинска тор. Под тях
си личи дебела 0.20 м бетонна плоча. В дясно от
входа си личат остатъците от заградено помещение. Тухлите са разбити и откраднати вероятно и
само има остатъци от две бетонни колони. В края
на помещението плочата е разбита и под нея си
личи дебел пласт седимент. В североизточния
край на помещението след преодоляването на
праг висок около метър се попада на тясна 0.75
метра и висока 2 метра естествена галерия. Има
и комин висок 2.80 метра. Галерията задънва в
основна скала. Дължината на проходката е 12.70
метра при денивелация от +1.70 метра. На места
се забелязват купчинки прилепно гуано.
История на проучването от пещерняци:
Минната проходка е известна отдавна на местното население. Тя е прокопана с цел да е склад за
взривните материали на близката кариера. Вероятно е била известна и на пещерняците от региона Червен бряг, Плевен, Луковит, но в ГКПБ не
е намерена документация. Сведения за нея дава
Г. Колев от„Хеликтит“ София, живеещ в Червен
бряг. Тя е изследвана и картирана на 13.05.2013
г. От К. Стоичков и Г. Колев – ПК „Хеликтит“
София, УСК „Лабиринт“ Червен бряг.
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ЧЛЕНОВЕ НА ПЕЩЕРЕН
КЛУБ „ХЕЛИКТИТ“
ЗА 2013 ГОДИНА
Members

Аксиния Колева
Алексей Жалов
Ася Андонова
Борислав Сотиров
Венцислав Иванов
Веселин Дробенов
Веселин Мустаков - почетен член
Владимир Николов
Георги Колев
Десислава Иванова
Дима Панайотова
Димитър Дишовски
Живко Петров
Здравка Попова
Здравко Илиев
Иван Петров
Иван Алексиев
Ивайло Иванов
Кирил Данаилов
Константин Стоичков
Лидия Стойнева
Магдалена Стаменова
Мария Брашнарова
Мартина Колева
Милудин Соколов
Мирослава Рударска
Мирослава Христова
Свилен Делчев
Стефан Стаменов
София Фарук
Стоян Брашнаров
Трифон Василев
Светослав Парушев
Свилен Чернев
Николай Баров
Николай Делчев
Таня Жекова
Хелиана Дундарова
Христо Славеев Христов
Христо Христов (Мамута)
Цветелина Валерианова
Яни Макулев
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Милодин Соколов - тренировка на скалите на х. Люляка

Членове на пещерния клуб
към ТД „Иван Вазов“ - 70-те
години на XX век.
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