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Всички заедно…

През изминалата година Българска федерация по спелеология организира и 
проведе редица събития, които събраха пещерняци от цялата страна. 

На проявите се обменяха опит и идеи, родиха се много приятелства.

Вижте кои бяха те...
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Вместо увод

Уважаеми колеги пещер-
няци,

С голямо удоволствие 
представяме Бюлетина 
на Българска федерация по 
спелеология за 2015 година, 
който не би бил възможен 
без Вашата помощ.

Преди няколко месеца 
УС на БФСп си постави 
като задача да събере и об-
общи цялата информация 
за случилото се през  2015 
година. Сформира се рабо-
тен екип  и  приканихме 
всички Вас пещерняците да 
ни изпращате материали, 
отчети и всякаква по-зна-
чима информация, която 
да отразява работата и 
постиженията на клубове-
те и техните членове през 

ПК „Академик“ – Русе, ПК „Приста“ – Русе ............................................................................. 78
СК “Балкан адвенчър” – Своге .................................................................................................... 80
ПК „Искър“ – София ...................................................................................................................... 81
ПК „Луцифер” – Търговище ......................................................................................................... 83
Спелеоклуб Мездра......................................................................................................................... 83
СК „НЕПИАСТ” – Бургас ............................................................................................................. 85
Спортен клуб „Орловец Екстремум” – Габрово ...................................................................... 86
Спелеоклуб „Прилеп-1962” – София ......................................................................................... 87
„Саламандър” – Стара Загора ...................................................................................................... 90
Пещерен клуб и спелео училище „София“  .............................................................................. 91
„Студенец” – Плевен ...................................................................................................................... 94

Нова пещера ................................................................................................................................ 94
Експедиция „Шеган 2013“ ....................................................................................................... 94

Сдружение „Суткя” – Ракитово ................................................................................................... 96
Пещерен клуб „Черни връх“ .......................................................................................................103

Свободен фестивал на безвремието ...................................................................................104
Експедиция за картиране на погранични пещери ................................................................105
Спелео експедиция „Лион 2015“, остров Крит .......................................................................107

изминалата 2015 година. И Вие го направихте. 
Благодарим на всички, които се отзоваха и ни изпратиха материали, за да може 

това четиво да го има. Благодарим и на тези от Вас, които са отделили време да оп-
ишат случилото се. И най-вече на всички участници в работата и постиженията на 
клубовете, защото без тях нямаше да има за какво да се пише.

Това четиво е без претенции да обхване като информация  всички  пещерни събития 
случили се през изминалата 2015 година, но сме се постарали да отразим най-значи-
мите и тези, за които сме получили информация. В този бюлетин са включени всички 
изпратени от Вас материали, но някои са в съкратен вариант.

Надяваме се, че ще продължим и за в бъдеще с помощта на Вашата креативност и 
с Ваша помощ издаването на спелеобюлетин, който да се превърне в полезно и приятно 
четиво за пещерняшката общност.

Приятно четене!

От УС на БФСп

Динева пещ
Снимка: Александър Лазаров, ПКСУ „София“
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Национален и международен календар на Бфсп за 2015 година 

Проведени експедиции 
и сборове дата, населено място, 

обект Организатор 
Брой 
клу-
бове 

Брой 
участ- 
ници 

Проучване, картиране, 
младежки обучения и 
почистване в района на 
община Годеч (поредица 
от експедиции) 

Целогодишно, Район 
204 в рамките на 
община Годеч 

АСКС, ПКСУ 
„София“ 

Зимен тренировъчен 
сбор на спасителите 

19 – 22.03.2015, 
Беклемето, Стара 
Планина 

БФСп, Пещерно 
спасяване 35

Сбор – състезание 
„Орлова чука 2015“ 

10 - 12.04.2015 г., с. 
Пепелина, п. Орлова 
чука 

ПК „Приста“ 40

Пещерна експедиция 
„Тетевен 2015“ 10 - 13.04.2015, Тетевен ПК „Черни връх“ 9 44 

национални 
технически прегледи 

30.04 - 03.05.2015, 
Карлуково БФСп 18 150 

Експедиция „Злостен 
2015“ Котел, м. Злостен ПК „Луцифер“ 6 15 

Учебно-тренировъчен 
лагер-сбор на 
спасителите 

11 - 14.06.2015, Ст. 
планина, Котел, м. 
Злостен 

БФСп, Пещерно 
спасяване 

експедиция „източна 
Стара планина“ 

9 – 12.07.2015, Източна 
Ст. планина, Котел БФСп 4 12 

национални курсове за 
подготовка на кадри 

17 – 26.07.2015, 
Карлуково БФСп 15 54 

експедиция “Центра-
лен Балкан - Стенето“ 

30.07 – 2.08.2015, Цен-
трална Ст. планина, 
рез. Стенето 

БФСп, СК „Прис-
та“, СК „Академик-
Русе“ 

10 36 

Експедиция „Мижишни-
ца2015“ 

8 – 16.08.2015, Врачан-
ски Балкан, Стрешер-
ски дял 

Спелеосдружение 
„МОЕРПА“ 3 10 

Експедиция “Бански 
Суходол 2015” 

22.08 - 13.09.2015, Се-
верен Пирин, ц-с Бан-
ски Суходол 

СПК „Академик“ и 
ПК „Хеликтит“ 8 55 

Юбилей и Пещерна екс-
педиция „Terra Bessica
2015“

18 - 22.09.2015, Ракито-
во, м. Качаков чарк

ПК „Суткя“ - Раки-
тово

Експедиция „Емен 2015“ 01 - 04.10.2015, с. Емен ПК „Приста“ -Русе

национален лагер-сбор 
на спасителите

08 - 11.10.2015, Карлу-
ково

БФСп, Пещерно 
спасяване 40

Експедиция”Западна 
Стара планина”

31.10 – 8.11.2015 , с. 
Комщица ПКСУ „София“ 10 36

Българска федерация по спелеология
Управителен съвет

Петър Берон
Председател 
на УС на БФСп
телефон: +359 88 505 05 40
e-mail: beron@mail.bg

ангел Цветков
телефон: +359 89 885 34 39
e-mail: geletoimiki@abv.bg

Валери Пелтеков
телефон: +359 89 334 14 04
e-mail: vapeltekov@abv.bg

Весела Бубова
телефон: +359 89 090 80 22
e-mail: ves_eko@abv.bg

Весела димитрова
телефон: +359 88 561 25 04
e-mail: chemy@abv.bg

Георги Стайчев
телефон: +359 88 849 37 97
e-mail: gstaychev@yahoo.com

енчо енчев
телефон: +359 898 360 429
e-mail: 
encho.en4ev@gmail.com

Златинка Борисова
телефон: +359 88 705 72 67
e-mail: zizanka@abv.bg

Цветан Остромски
телефон: +359 87 886 77 10
e-mail: ceco@parallel.bas.bg

Владимир Георгиев
телефон: +359 89 668 23 77
e-mail: vladimirg@mail.bg

Лъчезар Ковачев
телефон: +359 88 59 99 788
e-mail: aeconsult@abv.bg

ЧЛенОВе на УС СЛед ОС От 2016 ГОдина
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МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2015 г. 

Проява Период на 
провеждане 

Място на провеж-
дане Организатор 

Брой 
участ-
ници 

Участие в 13-тата Светов-
на конференция по спа-
сяване в пещери „Швей-
цария-2015” 

15 -  
19.04.2015 г. Швейцария UIS 4 

Участие в ОС на евро-
пейската Спелео Федера-
ция (GAM - FSE) 

30.05 – 
2.06.2015 г Салерно, Италия FSE 4 

Тренировка и подбор на 
участниците в експедиция 
„Австрия 2015“ 

24 -  
26.07.2015 г. с. Карлуково БФСп 25 

Тренировка и подбор на 
участниците в експедиция 
„Австрия 2015“ 

07 -  
09.08.2015 г. с. Гинци БФСп 20 

Експедиция „Lion 2015“ 14 -  
31.08.2015 г. 

Остров Крит, Гър-
ция 

СК „Сала-
мандър“ и ПК 
„Пълдин“ 

8 

Експедиция „Сърбия-
2015” 

03 -  
06.09.2015 г. 

Сърбия, Дими-
тровград БФСп 28 

Експедиция “Австрия 
2015” 

05 -  
27.09.2015 г. Австрия БФСп 25 

Балкански пещерен сбор 16 -  
22.11.2015 г. Ogulin, Хърватска БФСп 4 

НациоНалеН ТеХНиЧески преглед На клУБоВеТе по пеЩерНо дело 
“карлУкоВо 2015”, ТреНироВка На пеЩерНо спасяВаНе

На 1ви и 2ри май край с. Карлуково, известно с многобройните пещери, намиращи 
се в района, се проведе Национален технически преглед „Карлуково 2015” и тренировка 
на Пещерно спасяване.

В проявите взеха участие над 150 души от 18 клуба от цялата страна. 
Техническият преглед е отборно състезание за млади пещерняци, като всеки отбор 

се състои от двама души. В програмата бяха заложени следните елементи: умения за 
връзване на възли, преминаване на траверс в пещера и въжена система, състояща се от 
парапет и тролей, изготвяне на карта на пещера, оказване на помощ на пострадал във 
вертикална пещера, изграждане на бивак и ориентиране по карта в местността. 

Участие взеха 12 отбора от следните пещерни клубове: „Академик“ (София), 
„ПКСУ София“, „Черни връх“ (София), „Мездра“, „Луцифер“ (Търговище), „Варна“, 
„Саламандър“ (Стара 
Загора) и „Ъндърграунд“ 
(София).

Вечерта на 2-ри май 
се състоя награждава-
не на най-добрите отбо-
ри. На първо място от-
бор „Лисици" от клуб 
„Академик“, на 2ро място 
отбор „Киви“ от „ПКСУ 
София“ и на 3то мяс-
то отбор „Чук“ от „ПКСУ 
София“.
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Бяха раздадени и поо-
щрителни награди на след-
ните състезатели: Даниел 
Димитров от „Спелео клуб 
Варна“ за добро предста-
вяне; Цветан Цветанов 
от ПК „Мездра“ за голям 
напредък спрямо минала-
та година; Диана Неева от 
ПК „Черни връх“ за еки-
пиране под стре; Борислав 
Пауновски от „ПКСУ 
София“ за най-добро пред-
ставяне при преминаване 
на траверс и прибиране на 
палатка; Анна Дамянлиева 

от „Академик“ за най-хлад-
нокръвно представяне.

Събитието бе своеобра-
зен повод за събиране на 
хора от пещерните клубове 
от цялата страна, по време 
на което младите члено-
ве на федерацията имаха 
възможност за изява, запо-
знаване и обмяна на опит 
между тях и пещерняци, 
взели участия в предходни 
технически прегледи през 
годините. 

Наградите бяха осигу-
рени от магазини за еки-
пировка Алпи (www.alpibg.
com), Стената (www.stenata.
com) и Аутсайдер (www.
outsider-bg.com), фирма 
СпелеоГруп и Българска 
федерация по спелеология.

На 3ти май се проведе 
среща на инструктори по 
спелеология, на която бяха 
обсъдени методи и про-
грами за обучение на мла-
ди пещерняци и тяхното 
осъвременяване. 

По същото време (1ви и 2ри май) на малкия вход на пещера Проходна, с. Карлуково, 
се проведоха учебни тренировки на спасители от Пещерно спасяване. Бяха симулирани 
инциденти, при които пострадалият трябва да се обездвижи и пренесе безопасно с но-
силка през различни пещерни отвеси. 

Подобни тренировки се провеждат няколко пъти годишно, в различни пещери, като 
се разиграват казуси, при които освен лекарска и долекарска помощ на пострадал, се 
набляга на употребата на специфични елементи за спасяване в пещери и пропасти. 

За любителите на екстремните преживявания на големия вход на пещера Проходна 
(на височина от около 50 метра), спасители от Пещерно спасяване направиха тролей, от 
който можеше да се скача с пандюл. Така нареченият скок пандюл представлява скачане 
(като при бънджито) и люлеене с голяма амплитуда. Именно махалото го доближава 
доста до летенето.

наЦиОнаЛен техниЧеСКи ПреГЛед “КарЛУКОВО-2015” - КЛаСиране
Пещерен клуб, отбор, участници:

1. „Академик”, София „Лисици” Анна и Димитър
2. „ПКСУ София” „Киви” Петя и Лъчо
3. „ПКСУ София” „Чук” Сашо и Борислав
4. „ПК - Черни връх”, София „Черни връх” Диана и Марио
5. „Академик”, София „Иридиум” Дилияна и Любо
6. „Академик”, София „Цветче” Любо и Анри
7. „Саламандър”, Стара Загора „Саламандър” Стефан и Станислав
8. „Спелео клуб Варна” „Варна” Веселина и Даниел
9. „Луцифер”, Търговище „Утайка” Мария и Руси
10. „Мездра” „Мездра” Цветан и Цветослав
11. „Ъндърграунд”, София „Пут ръбъ” Петър и Васил
12. „Мездра” „Неудачниците” Мартин и Данаил
 

Поощрителни награди:
1. Даниел Димитров от „Спелео клуб Варна“ за добро представяне;
2. Цветан Цветанов от ПК „Мездра“ за голям напредък спрямо миналата година;
3. Диана Неева от „ПК - Черни връх“, София за екипиране под стрес;
4. Борислав Пауновски от „ПКСУ София“ за най-добро представяне при преминава-

не на траверс и прибиране на палатка;
5. Анна Дамянлиева от „Академик“, София за най-хладнокръвно представяне.
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НациоНалНи кУрсоВе За подгоТоВка На кадри карлУкоВо-2015 

Българска федерация по спелеология (БФСп), наследник на Първото българско пе-
щерно дружество, е организация с 86 годишна история, която обединява усилията на 
пещерняците в страната по проучване на подземните богатства. Традиционно лятото е 
сезонът за обучения и провеждане на експедиции в България и чужбина.

Всяка година БФСп организира национални курсове за подготовка и усъвършенст-
ване на своите членове. Тази година обученията се проведоха в района на с. Карлуково, 
община Луковит, в периода от 17 до 26 юли. По това време се проведе и тренировка за 
предстоящата експедиция „Тененгебирге 2015“ в Австрия (експедицията е планирана за 
периода 5-27 септември).

Летните обучения и тренировки са насочени както към млади прохождащи в тъм-
ното пещерняци, така и към вече опитни кадри, които искат да предадат своите знания 
като инструктури или да се включат в помощ на Пещерното спасяване. Освен новите 
знания и умения по проникване и проучване на хоризонтални и вертикални пещери, 
които участниците придобиват, целта на курсовете е още обмяна на опит, уеднакване 
и усъвършенстване на специфичните техники за работа с въже и алпийски инвентар 
между различните клубове в страната. За първа година курсовете се провеждат на па-
латков лагер, с условия близки до експедиционни, което е допълнителен опит особено 
за младите участници.

Курсовете, които се проведоха в Карлуково са: „Млад пещерняк”, „Техническо усъ-
вършенстване”,  „Картиране и научно-приложни методи”; „Пещерно спасяване” и 
„Инструктори по спелеология", в които участваха 54 души от 15 клуба от цяла България 

(„Академик” – София, ПКСУ – София, „Черни връх” –  София, СК Мездра, „Луцифер” – 
Търговище, СК Варна, „Саламандър” – Стара Загора, „Ъндърграунд” – София, „Приста” 
– Русе, „Академик” – Русе, „Пълдин” – Пловдив, „НЕПИАСТ” – Бургас, „Стрешеро” – 
Враца, „Балкан Адвенчър” – София и „Хелектит” – София).

За втора поредна година фокус се поставя върху младото поколение с курса „Млад 
пещерняк“, насочен към обучението на деца на възраст под 16 години. 

Курсът за „техническо 
усъвършенстване” при-
влече 7 участници. По време 
на обучението се наблегна 
на уеднаквяване техниката 
за придвижване във верти-
кални пещери, също така 
курсистите научиха как да 
се прави тролей за прео-
доляване на препятствия в 
пещера, полиспасти, необ-
ходими при извличане на 
тежки товари.

В курс „Картиране и на-
учно-приложни методи” 
с 5-ма участници основен 
акцент беше поставен вър-
ху характерните особено-
сти при изготвяне на карти 
на пещери, а новопридоби-
тите знания ще послужат 
за една стабилна основа за 
развитие. Поради големия 
интерес към материята на 
курса се появи идея за про-
дължението му, което да 
акцентира върху електрон-
ните методи при картиране 
на пещери и пропасти.

Най-много участници (13), привлече курс „Пещерно спасяване”. Кандидатите за 
пещерни спасители изучаваха различни техники, използвани при спасяване и извлича-
не на носилка от отвеси, както и при пренасяне през хоризонтални пещери. Бяха прове-
дени лекции за организиране на акция, комуникации във и извън пещера, запознаване 
с техники, използвани за пещерно спасяване в други страни, а в края на курса беше 
проведена тренировъчна акция във водната пещера „Парниците“.

В курса „инструктори по спелеология” с 3-ма участници бе наблегнато на мето-
диките, по които да бъдат обучавани бъдещите пещерняци. Кандидат инструкторите 
подготвяха и изнасяха лекции пред участниците в курс „Млад пещерняк“, „Техническо 
усъвършенстване" и „Пещерно спасяване” и вземаха участие в практики по катерене, 
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проникване в хоризонтал-
ни и водни пещери, карти-
ране на пещери. По време 
на тренировъчно проник-
ване във водната пещера 
„Парниците“ бяха проуче-
ни нови галерии с прибли-
зителна дължина от около 
400 метра, които липсват на 
съществуващата карта на 
пещерата. Галериите са въз-
ходящи и със силен приток 
на вода, твърде възможно е 
пещерата да се окаже с още 
един вход. Предстои допълнително изследване и изготвяне на карта.

Всички участници придобиха необходимите знания и умения за успешното завърш-
ване на курсовете и след положен изпит получиха дипломи от Българската федерация 
по спелеология.

През периода 24-26 юли също в района на Карлуково се проведе една от планираните 
тренировки за експедиция „тененгебирге 2015“, Австрия. Участниците бяха запознати 
от ръководителя на експедицията Валери Пелтеков със спецификите на австрийските 
пещери и целите, набелязани за тазгодишната експедиция. По време на тренировката се 
наблегна основно на издръжливостта на участниците.

Следващата тренировка за експедицията се проведе в периода 7-9 август в района на 
с. Гинци, община Годеч и бе насочена към картиране в трудни условия.  Основна цел: 
направа на нова карта на водната пещера Тизоин, дълбока 320 м и дълга 360 м, към мо-
мента 4-та по дълбочина в България.

ФОКУС
КУрС „МЛад ПеЩернЯК” 

Курс „Млад пещерняк” на Българска федерация по спелеология е изцяло насочен 
към обучението на млади пещерняци на възраст под 16 години. В програмата на кур-
са се изучава как се прониква в хоризонтални и вертикални пещери, придвижване по 
въже, скално катерене, картиране – направа на карта на пещера, образуване на пещери-
те, повърхностни и подземни карстови форми, първа помощ и др.

В рамките на курса младите пещерняци имаха следния график на заниманията:
На 17 и 18 юли заниманията бяха свързани с оформяне на бивак на поляната до пе-

щера Банковица, изградиха се временна тоалетна, слънчева баня и разположиха се две 
шатри за удобство при провеждане на лекциите от програмата.

18 юли – тренировъчен полигон пещера Проходна
Запознаване с пещерната екипировка – инструктор В.Димитрова
ТЕВ – изкачване и спускане по въже – инструктор Г. Михайлов
Възли – осмица, пеперуда, стреме – инструктор В. Димитрова
ТЕВ – преминаване на междинно закрепване – инструктор Г. Михайлов
Възли – шкотов, брамшкотов, двоен тъкачески– инструктор В.Димитрова

19 юли – тренировъчен полигон екопътека Луковит
Повърхностни карстови форми – инструктор В. Димитрова
Работа с компас /пл. Бусола/ отмерване на азимути – инструктор Г. Михайлов
Карстови процеси и образуване на пещерите – инструктор В. Димитрова
Описание на достъп и особености по даден терен – инструктор В. Димитрова
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20 юли – тренировъчен 
полигон пещера Проходна

ТЕВ – движение по въ-
жен парапет – инструктор 
Г. Михайлов

Възли – девятка, булин, 
булин с две уши – инструк-
тор В. Димитрова

Образуване на пещерите 
- инструктор В. Димитрова 
и А. Иванов

Устройство на въжето – 
инструктор Г. Михайлов

Основи на Картирането-
пещера Чердженица – инструктор В. Димитрова

Основи на Картирането-пътека Проходна пещерен дом – инструктор Г. Михайлов

21 юли – тренировъчен полигон пещера Свирчовица
ТЕВ – изкачване и спускане по въже – инструктор В.Димитрова
ТЕВ – движение по осигурителен парапет – инструктор А. Иванов
Живот в пещерите – инструктор А. Павлова

22 юли
Скално катерене – пещера Проходна
Организация на проникване, движение в хоризонтална - пещера Рушова
инструктори „Курс за инструктори” към БФСп
Опасности в пещерите и първа помощ – В. Димитрова

23 юли – тренировъчен полигон пещера Свирчовица
ТЕВ – движение по въжена система и екипиране – инструктор А. Иванов
ТЕВ – преминаване на възел и движение в камбана – инструктор В.Димитрова

24 юли – тренировъчен полигон пещера Свирчовица
Картиране в пещера и затваряне на полигон – инструктор Иво Тачев
Повърхностна спелеология, спелеоархеология – инструктор Иво Тачев
Повърхностни и подземни карстови форми – инструктор Иво Тачев
Оформяне на карта – Иво Тачев

25 юли ИЗПИТ
Тест и картиране – В. Димитрова и И. Тачев
ТЕВ – пещера Банковица – Г. Михайлов и В. Младенов
Възли – Г. Михайлов и С. Станчев
По време на курса курсистите от „Млад пещерняк” на Българска федерация по спе-

леология показаха завиден ентусиазъм, а съвсем скоро планират и първата си експеди-
ция.

В периода 03-06 септември 2015 г. 
се проведе Експедиция „Радейна 2015”, 
Сърбия. Експедицията беше организи-
рана от Спелеоклуб „Мездра” и е част от 
Календарния план на Българска федера-
ция по спелеология.

В експедицията взеха участие 28 души 
от следните пещерни клубове: Спелеоклуб 
„Мездра”, „Саламандър” – Стара Загора, 
„Академик” – София, „Стрешеро” – Враца, 
„АСАК” – Сърбия.

По време на експедицията бяха извър-
шени следните дейности:

3 септември
Изграждане на палатков лагер, осигуря-

ване на ток и вода за лагера, подсигурени 
дърва за огрев, подреждане на инвентара.

След предварително запознаване с до-
кументацията се извърши оглед на райо-
на около с. Славиня. Беше обходен райо-
на около каньона Гърло, открит входа на 
изворна водна пещера и посетена част от 
малки водопроявления южно от селото. 
Измерени бяха рН, температура и елек-
тропроводност на посетените водоизточ-
ници. Бяха измерени и пукнатини в райо-
на на каньона, както и координати на во-

експедиция „радейНа 2015”, сърБия

дната пещера. Събрана е пещерна фауна.
4 септември
Разпределяне на участниците на чети-

ри работни групи.
Първа група – извърши оглед на кар-

стови форми южно от пътя Радейна – 
Петрлаш. Бяха огледани 3 по-големи ва-
лога. След което извърши оглед на района 
около Петрлашката пещера с измерване на 
тектонски елементи, количествата на по-
ниращата вода, нейната рН, електропро-
водност и температура. Групата посети и 
района около с. Сенокос. Събрана бе ин-
формация за пещери в района около село-
то. Местен жител е показал входовете на 3 
по-малки пещери на левия бряг на каньо-
на под селото. В същия район има данни 
за други пещери, едната от които с големи 
обеми. След това местния жител е завел 
групата до района, където се губят повърх-
ностите води, северно от селото. Показан е 
входа на пещера губилище, непосредстве-
но над нивото на реката. Според местните 
жители в пещерата може да се влезе и се 
стига до езеро, като водата се насочва към 
Йеловишко врело. На посетените точки са 
били заснети координати, а на пониращите 
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води са били определени водните количе-
ства и хидрохимични показатели. Групата 
търси и вход на пещера северно от селото. 
Обходени са въртопи югоизточно от село 
Петрлаш – открити са два въртопи с огро-
мни размери, които са затлачени. Посетена 
е и Петрлашката пещера, направени са за-
мервания. Посетено е и с. Сенокос, където 
с местен водач са посетени 2 пещери /без 
имена/:

Първата около 15 метра дълга, ши-•	
рина около 1 м, височина около 1 
метър и завършваща със стеснение, 
което не може да бъде преминато.
Втората около 20 метра, от която ви-•	
димо личи периодичен теч на вода. 
Завършва със стеснение 20 см х 30 
см непреодолимо към момента, но 
ясно си личи, че водата идва от там. 
По данни от месния водач в склона 
има още 3 пещери.

Втора група – Извърши екипиране и 
картиране на Джамарска пропаст, която е 
открита миналата година. Пропастта има 
възможности за продължение.

Трета група – Имаше за основна цел 
търсене на продължение и нови галерии 
в Петрлашката пещера. При обхода на 
Петрлашката пещера не са намерени нови 
галерии. Събиране на фауна. Беше открит 
рядък вид прилеп. Беше проведено състе-
зание на младите пещерняци по ориенти-
ране в пещера и откриване на особен вид 
образование наподобяващо бухал. Обход 
на район за търсене на нови пещери.

Четвърта група се срещна с местния 
жител и основен водач за търсене на пе-
щери в района на Петрлаш. След про-
пастната пещера Джамарска пропаст, бе 
показана и пещера Данчулица. По-късно 
групата замина за Бела Паланка, където 
се срещна с председателя на Академишко 
Спелеоложко Алпийски клуб АСАК – 
Белград. Към експедицията се присъедини 
пещерняк от района, който в следващите 
два дни участваше активно в дейността.

5 септември
Първа група. Групата се запозна с во-

досборния района на реката, оттичаща се 
към България при с. Станянци. Бяха реги-
стрирани и заснети координатите на някои 
водоизточници в района, включително и 
на извора при с. Протопопинци. Измерена 
температура, рН и електропроводност на 
водата. След което беше посетен извора в 
с. Петрлаш и измерена температура, рН и 
електропроводност на водата.

Втора група имаше задача да картира 
водна пещера при с. Славина в близост 
до Славинско гръло /PECINA JEVREJIN/. 
Дължината й е 65 метра и завършва със 
сифон. На места водата достига до 1,5 м 
дълбочина. Температурата и е 12 градуса. 
По време на картирането се обмени опит в 
картировъчната дейност между българи и 
сърби, като това завърши със състезание 
за най-точна карта на пещерата. GPS коор-
динати N 43,1509 E 22,8566 н.в 770 м.

Трета група. При обход за нови пеще-
ри беше намерен един разлом, но се оказва 
безперспективен. С цел проучване на нова 
пещера беше проникнато в пропастна пе-
щера Данчулица – 20 метра.

Четвърта група имаше за задача да про-
никне и картира пещера Койна Мъртвина. 
Оказа се, че в пещерата има наличие на газ, 
доказано с гаснене на пламъка на запалка и 
затруднено дишане. Това попречи проник-
ването докрай и изследването й. Беше кар-
тирана само входната част и снети коорди-
нати. След което групата отиде на пещера 
Данчулица, където се събраха с трета гру-
па. Пещерата беше екипирана и картирана. 
След което всички участници пронихнаха 
и разгледаха пещерата. Бяха открити ос-
танки от неолитната епоха, като такива са 
откривани и в Петрлашката пещера.

6 септември
В последния ден на експедицията беше 

прибран палатковия лагер и инвентара.
Извърши се основно почистване на ра-

йона, след което участниците отпътуваха 
за България.

експедиция ТеНеНгеБирге 2015

иСтОриЯ на ПрОУЧВаниЯта От БъЛГарСКи еКСПедиЦии  
В МаСиВа тененГеБирГе, аВСтриЯ

Тененгебирге се намира в предната част на Източните Алпи на около 30 км южно от 
град Залцбург. Масивът е силно карстов, състоящ се предимно от Дакщайнски варови-
ци. В този район се намират забележителни пещери като Айсрайсенвелт (Eisriesenwelt) 
– най-голямата ледена пещера в света с дължина от 42 км, в която частите с лед са 
около 1 км, системата Козаностра-Бергер-Платенек (Cosanostraloch-Berger-Platteneck 
Hoehlesystem) с дълбочина от -1291 м и обща дължина от 30 км., както и множество 
други пещери с дълбочини между -500 и -1000 м. 

Районът в Тененгебирге, 
определен за работа на 
българските пещерняци, 
включва обекти, нами-
ращи се в подножието на 
връх Кналщайн (2233 м) и 
неговата забележителна 
стена, обграден от хребе-
тите Зомерек на изток и 
Платенек на запад. През 
80-те години (от 1980 г. до 
1983 г.) българските пещер-
няци са провели четири по-
следователни експедиции в 
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този район. За целият период са открити и изследвани 44 пропастни пещери. Всички 
те са именувани с буква S от София и съответен номер. Сред тях се намира втората 
по дълбочина пещера, проучена изцяло от българи, S1 с -584 м дълбочина (като първата 
се намира в Албания – ББ30 с дълбочина от -610 м). Други интересни пещери са: S2 с 
-460 м, S20 -400 м с все още недостигнато дъно и S30 открита в края на експедицията 
от 1983 г., проучена до -115 м, след което е стигнато до стеснение със силно изходящо 
въздушно течение. 

През 2013 г., по случай 30 години от българските пещерни изследвания в района на 
Тененгебирге, Българска федерация по спелеология организира малка проучвателна екс-
педиция. Сред набелязаните цели бе: възобновяване на контактите с пещерняците от 
Залцбург, вземане на GPS координати на входовете на пещерите, изследвани през 80те 
години, търсeне на нови перспективни обекти за последваща работа, както и проучва-
не и картиране на пещера S30. 

Експедиция „Тененгебирге 2014“ продължи осъществяването на целите, заложени от 
предходната проучвателна експедиция, и започна работа в набелязаните и недовърше-
ни обекти от 1983 г. и 2013 г. Основно се работи в пещера S30, при което се достигна до 
дълбочина от около -300 метра. Пещерата продължава и ще бъде основен обект на про-
учване по време на експедиция Тененгебирге 2015. Друга цел бе изследването на новоот-
критата през 2013 г. пещера БиК (от батко и кака) или Голямата, намираща се на ска-
лен венец с кулоар, в основата на който се намира входа на пропастта S30. Пещерата 
бе изследвана до -130 м дълбочина, като надолу имаше непреодолими стеснения от сняг 
и лед. Предполага се връзка между двете системи. 

По време на експедиция Тененгебирге 2015 бяха намерени и картирани 8 нови пещери 
с обща дълбочина -567 м. Също така беше преекипирана и прекартирана S20 (-374  м и 
продължава), както и картирани нови -170 м в S30. Общата дълбочина на картирани-
те по време на експедиция „Тененгебирге 2015“ пещери надвиши километър (-1118 м).

В търСене на дънОтО – БъЛГари В БеЗдните на аЛПите
От 5 до 27 септември се проведе пещерна експедиция 

в планинския масив Тененгебирге, разположен в пред-
ната част на Източните Алпи на около 30 км южно от 
град Залцбург. Организатор бе Българска федерация по 
спелеология и Пещерен клуб и спелео училище „София”. 
Основните цели на експедицията бяха свързани с работа 
във вече известните пещери S20, S30 и БиК (открита през 
2013-та година), в които не е достигнат край; проверка, 
проучване и картиране на маркирани от предходните ек-
спедиции входове, както и търсене на нови перспективни 
обекти.

По покана на немски приятели част от групата потегли 
два дни по-рано, за да присъства на честването на 60 го-
дишнината на Немската федерация по спелеология, което 

бе само на 25 км от Залцбург. В България по това време температурите бяха около и 
над 35 градуса, а прогнозите сочеха: „на север вали и температурите са значително по-
ниски”. Усетихме го още попътно – от тениски и къси панталони неусетно преминахме 
към по-топли дрехи и така в Германия се озовахме по якета и полари. А там валеше – 
слабо, но напоително. По ниските склонове, на около 1500 м надморска височина, вече 
се белееше първия сняг. По традиция в края на експедицията планината ни изпраща със 
сняг, не се бяхме разбрали да е още на посрещане…

Въпреки ниските температури по време на честването настроението беше на 
ниво. От името на БФСп връчихме почетен плакет на Барбара Вьогел, председател на 
Немската федерация. Вечерта премина в приятелски разговори за настоящи и бъдещи 
планове. На следващия ден трябваше да се отправим към селцето Обершефау, където 
беше нашият сборен пункт. С типичното си чувство за хумор немските ни приятели 
ни пожелаха успешна пещерно-„водолазна“ експедиция. Предвид времето и очакваната 
метеорологична прогноза, силно се надявахме пожеланието да не се превърне в мото на 
експедицията.

По традиция в Обершефау се прави първи лагер (в двора на брата на един от мест-
ните пещерняци).

От там започва разпределянето на общия багаж и изнасянето му нагоре към базов 
лагер, като за целта се преодолява около 1000 метрова денивелация. Придвижването 
става основно по път, подходящ за високо проходими МПС, но е необходимо разре-
шително за преминаване. За съжаление ние не разполагахме с такова. Ето защо и тази 
година бяхме предвидили 2-3 дни за интензивни курсове за пренасяне на необходимия 
експедиционен багаж. Трябваше да изминем разстоянието пеша, а поради хлъзгавото 
време се налагаше да избягваме преките стръмни пътеки, тип виа ферата, което още по-
вече затрудняваше изпълнението на задачата. За щастие Хуберт, шеф на местната ловна 
дружинка, ни помогна като извози с джипа си голяма част от общия багаж. Така още 
на 8-ми, след направени по 2 курса на ден, вечерта всички успяхме да се качим в базов 
лагер под връх Кналщайн. Температурата в лагера бе 1 градус над нулата. 

Следващият ден премина в изграждане и подреждане на базовия лагер. Най-напред 
разпънахме щабната палатка за съхранение на техника, инвентар и храна. Отделно от 
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това с подръчни материа-
ли изградихме кухненски 
плот и направихме завет 
за газовия котлон и голе-
мите експедиционни тен-
джери. Постепенно се поя-
ви и дълга каменна маса 
и пейки. Лагера придоби 
уютен вид. Местна турист-
ка от Залцбург на път за 
Кналщайн с подозрение на-
блюдаваше оживлението, 
обхванало тази иначе така 
непопулярна дестинация. 
Поради актуалната специ-
фика на времето си науми, 
че това е бежански лагер, а Овцата, паднала в малката пещера

ние самите – бежанци, независимо, че мъжката част от групата все още не бе стабилно 
брадясала. Обяснихме какви сме, защо имаме лагер там, какво правим и заедно се по-
смяхме над първоначалните й подозрения.

От 10-и до 22-ри септември протече основната част от експедиционната работа, а 
именно – проучвания на пещери в масива Тененгебирге. Времето не винаги бе подходя-
що – падаха гъсти мъгли и валеше дъжд, но през редките слънчеви дни гледките бяха 
невероятни.

Още в началото на експедицията се срещнахме с един от местните овчари, качил се 
да нагледа стадото си, придружен от внуците. Стари познайници сме след като мина-
лата година на път за базов лагер, по една щастлива случайност спасихме тяхна овца, 
паднала в малка пещера. А овцете там са от странна порода: едри, рунтави, някои са 
със сини очи и кафява козина, но най-впечатляващото, че е тичат по скалите като диви 
кози. Точно така и въпросната овца, след като се е подхлъзнала е попаднала в малката 
дупка. Освирепяла и дива, „овцата стръвница“ (за пръв път виждах овца да прави опи-
ти да хапе), но все пак я извадихме. Имаше весела част с овче родео докато се опитвахме 
да смъкнем гръдната лента, която бе основен спасителен атрибут. Какво ли щяхме да 
обясняваме на овчарите ако не я бяхме свалили?!?! Овца, 
тичкаща, опасана с гръдна лента…
Следва кратък експедиционен дневник:

Входът на S30
на 10-и септември започнахме реалната работа в райо-

на. Група в състав: Влад, Веско и Стефчо влезнаха да екипи-
рат докъдето може в S30. През 2014-та година достигнахме 
дълъг отвес без да се вижда дъно. Очакванията на всички 
бяха огромни. Ачо и Вальо, които още на 9ти опънаха па-
рапет по стената от S30 към БиК за по-бързо и лесно дости-
гане в горната част на масива, продължиха с оформянето 
му и с изнасяне на инвентар в горната част на масива. Още 

няколко групи пренасяха 
багаж до S30 и нагоре по па-
рапета, проверяваха пеще-
ри от предходните години и 
търсеха нови. Провериха се 
и картираха 2 входа, в бли-
зост до S30, които предход-
ни години поради голямо-
то количество сняг не бяха 
достъпни. За съжаление 
свършиха на около 20 метра 
със снежни тапи.

Късно вечерта в лаге-
ра очаквахме актуалните 
новини от S30. Най-после 
към 2 през нощта групата 
от пещерата се появи и на 
въпроса: „Какво стана, до 
къде стигнахте?“, отговора: 
„Дъно“, някак си попари 
надеждите на всички. И то 
не дъно като идея все пак 
за продължение, а огром-
но дъно, покрито със сит-
ни камъчета без блокажи 
и каквато и да е надежда 
за продължение надолу. 
Времето в унисон с новина-
та не помогна да се подобри 
минорното настроение.

На следващата сутрин 
плановете се пренаредиха 

Екипиране в S30                                                         

Дъното на S30

според създалата се ситуация. Тони и Енч влезнаха да картират новите части в S30, да 
проверят меандъра над него и да разекипират големия отвес. Останалата част продъ-
лжиха работата по проучване и картиране на пещери в горната част на масива.

След картировката на отвес „Ехо“ в S30 имаме нови 170 метра в дълбочина, с което 
пещерата стана с обща дълбочина от -381 метра.

на 12-и Ачо, Мира, Влад и Колето провериха духащия меандър в S30, намиращ се 
след залата с фосилите и стигнаха отново да големия отвес „Ехо“. Не са екипирали и 
пуснали до край, за да се уверят на 100%, че стига до същото дъно. Разекипираха пеще-
рата, без входните части, за да се ползва инвентра към S20.

Вальо, Таньо и Герасим екипираха и картираха S33 с дълбочина -137 м.
Друга група: Ели, Цецо Мездра, Стефчо и Станислав екипираха и картираха S34. 

Стигнаха до ледено дъно, покрай което все пак може да се продължи надолу. Борис и 
Цецо Остромски разекипираха S-образната цепка и GPS-наха нови обекти.
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на 13-и Станислав, Цецо Мездра и Стефчо отново 
продължиха работа в S43. Времето е пак леко дъждовно и 
мъгливо. Тони и Енчо направиха обход към Кналщайн и 
провериха стари маркирани обекти. Оказаха се плитки и 
без перспектива. Веско, Борис, Герасим и Цецо Остромски 
обходиха част от масива над S33. Откриха входове на 5 
нови пещери, 4 от които без перспектива и само 1 продъ-
лжава.

на 14-и отново дъжд. В лагера се изчертаха и доофор-
миха карти на проучваните пещери. Влад и Стефчо по-
ставиха метални планки на пещерите: S32, S40, S44, S45.

на 15-и – сравнително слънчево време със силни по-
риви на вятъра. Енч, Тони и Кольо направиха обход, по-
сока Платенек, към обекти набелязани от предходни го-
дини. В резултат най-перспективната пещера, която се 
предполагаше, че е с около 100 метров отвес, след щателен 
оглед се оказа маркирана с боя от френска експедиция. 
Отново разочарование. В последствия разбрахме, че няма В S43

данни за пещерата при на-
шите австрийски колеги 
от Залцбург. Тя ще е обект 
на изследване през 2016-та 
година. Но към настоящия 
момент чувството на пре-
цакване беше силно… да 
пренесем тежки раници с 
въжета по склоновете и да 
се окаже маркиран вход, 
неприятна работа.

Веско, Ачо и Мира еки-
пираха и картираха S36 с 
дълбочина от -82 м. Цецо 
Остромски, Стефчо и Нора 

довършиха картировката в S34. Оказва се -131 м. Таньо и Станислав провериха засне-
жени ледени зали във входните части на S30.

16 септември: Влад и Цецо Мездра картираха S38 (-36 м и дължина 96) и пренесоха 
багаж към S20.

Ачо, Мира и Веско проучиха новооткритата от тях пещера „Сърцето“. Групи в състав: 
Борис и Герасим и друга: Тони, Енч и Кольо – правиха обходи за търсене и маркиране на 
нови обекти и проверка на стари. Открита и маркирана бе S57 – изследвана от българ-
ски експедиции през 80-те години. Цецо Остромски, Таньо и Станислав отидоха да еки-
пират и проучат в дълбочина БиК.

17 септември: Герасим, Цецо Остромски разекипираха така наречения „Мерцедес“. 
Пещерата е с австрийски номер 891.

Енч и Кольо започнаха 
да екипират S20. Другите 
пренасяха инвентар към 
S20 и правиха обход в гор-
ната част на масива.

Късен следобед Герасим, 
Борис и Хриси отпътуваха 
към България.

на 18-и отново мъгла. 
В S20 работиха 3 групи от 
общо 7 души: Енчо, Кольо, 
Тони – уширяване; Таньо, 
Стефчо – екипиране и Влад, 
Ачо – картиране. Пътят за 
преминаване бе подобрен 
и пещерата бе екипирана Входът на S20

до около -300 докато свършиха анкерите. Картирани бяха -132  м от пещерата. Другите 
обходиха част от района над S20. Провериха няколко обекта, но няма перспективни.

19 септември: Влад и Ачо продължиха с картировката в S20, а Станислав и Цецо 
Мездра с екипиране. Част от другите правиха обход, една група слезе да свали багаж 
и да напазарува. В лагера пристигна ново попълнение от 4 души: Колевски, Джонсън, 
Веси и Иво Колчаков. Целия ден валя.

на 20-и дъжда продължава с пълна сила. Вечерта в лагера пристигнаха още 4 души: 
Алекс, Светльо, Ивчо и Ани.

на 21-ви, относително хубаво време, Ивчо на квадрат и Стефчо продължиха с еки-
пирането в S20. Стигнаха до тесен меандър с прагове. Пещерата продължава. Другите 
правиха обход и проверка.

Тони и Енчо отпътуваха от базов лагер посока Залцбур и Германия.
По прогноза се очак-

ва фронт от лошо време с 
обилни дъждове и застудя-
ване.

на 22-ри Ачо, Влад и 
Мира довършиха карти-
ровката в S20 до послед-
ното екипирано място. От 
там пещерата продължава 
със стеснение и меандър. 
Видели са стар спит от 80-те 
и там най-вероятно е било 
старото дъно. Общо S20 
е с дълбочина от -374 м и 
продължава. ще бъде обект 
на изследване през 2016 г.
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Предвид предстоящата прогноза за разваляне на времето следва мобилизация по 
разекипиране и изнасяне на багажа от изследваните пещери. Светльо, Алекс, Веско, 
Таньо, Ани влезнаха да разекипират S20. Цецо Мездра и Станислав разекипираха па-
рапета до БиК.

Още следобеда заваля дъжд, който премина в сняг.
на 23-и кротко валя сняг. Целия ден премина в пренасяне на инвентар и багаж.
на 24-и – отново Хуберт ни помогна с неговия пикап и извози голяма част от общия 

багаж. Благодарение на това, още по обяд всички са долу в Обершефау. Предадохме бо-
клука на специално сметище в Абтенау. Използваният инвентар бе изпран и почистен в 
близката река. Експедицията приключи.

равносметката: По време на експедиция „Тененгебирге 2015“ бяха намерени и кар-
тирани 8 нови пещери с обща дълбочина -567 м. Също така беше преекипирана и пре-
картирана S20 (-374 м и продължава), както и картирани нови -170 м в S30.

Общата дълбочина на картираните по време на експедиция „Тененгебирге 2015“ пе-
щери надвиши километър (-1118 м).

име дълбочина (м) дълж.  
антена (м)

надм.  
вис. (м)

S06 -33 продължава 61 1901 
S20 -374 518 1924 
S30 -381 631 1748 
S30A -15 35 1756 
S33 -137 168 1916 
S34 -131 159 1923 
S35 -31 65 1910 
S36 -82 108 1949 
S37 -101 214 1904 
S38 -36 96 1930 
S40 -17 27 1724 
S45 -27 41 1699 
БиК  -122 188 1837 
Фау -16 40 1794 
S59 -34 -- 2003 
Общо 1523  2351  

Всички участници дадо-
ха максимално от себе си в 
тези тежки условия за рабо-
та, за да се постигнат набеля-
заните цели на експедиция 
„Тененгебирге 2015“.

Българска федерация по 
спелеология изказва благо-
дарности на хуберт райтер, 
без чиято помощ пренасянето 
на огромния експедиционен 
багаж би отнело още много 
време и усилия; на Герхард 
Зийтнер и Питър Поинтнер, 
които активно комуникираха 
и съдействаха за изважда-
не на необходимите разре-
шителни за изследователска 
работа на територията на 
Тененгебирге и ни предоста-
виха цялата налична инфор-
мация за района; на доминик 
Фрольосин за логистичната и 
преводаческа помощ; на Сеп 
и неговото семейство, които 
ни приютиха за поредна годи-
на в Обершефау и на всички 
приятели от пещерния клуб 
в Залцбург.

антония Влайкова,  
ПКСУ “София”

таблица на проучените и картирани пещери по време 
на експедиции тененгебирге, 2014 и 2015 г.

В периода 10-13 април 2015 г. се проведе пещерна експедиция в района на гр. Тетевен, 
България. Организатор на експедицията бе „Пещерен клуб – Черни връх“, гр. София 
със съдействието на Българска федерация по спелеология (БФСп). 

В експедицията взеха участие 44 пещерняци от следните клубове: Черни връх, ПКСУ 
София, НЕПИАСТ – Бургас, Академик – София, Луцифер – Търговище, Студенец – 
Плевен, Болканадвенчър, Студенец – Чепеларе, Пълдин – Пловдив.
Целите на експедицията бяха следните:

Обход и търсене на нови обекти – в района на връх Трескавец и връх Червен;1. 
Сваляне на актуални GPS координати и снимки на входовете на пещерите в района;2. 
Маркиране и картиране на пещери в района;3. 
Маркиране, екипиране, изследване и картиране на новооткрита пропастна пещера;4. 
Изчистване на боклуци от пещерата ДиГри и проверяване за възможност за продъл-5. 
жението й.
Базовият лагер на експедицията се намираше на около 200 метра след като се отбие 

от главния път Тетевен-Рибарица посока Вила Червен. Организаторите бяха осигурили 
щабна палатка, маса, котлони, съдове за готвене и др. Чревоугодното и техническото 
осигуряване също бе осигурено от организаторите. Място за опъване на палатки има-
ше, ток, вода и тоалетна също. 

експедиция ТеТеВеН 2015
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№ Име Клуб
1. Весела Бубова ПК Черни връх, София
2. Даниела Попова ПК Черни връх, София
3. Цветелина Хорозова ПК Черни връх, София
4. Томислав Василев ПК Черни връх, София
5. Марияна Борисова ПК Черни връх, София
6. Николай Каменов ПК Черни връх, София
7. Лъчезар Младенов ПК Черни връх, София
8. Тодор Каракиев ПК Черни връх, София
9. Диана Неева ПК Черни връх, София
10. Григор Керезов ПК Черни връх, София
11. Росен Вътев ПК Черни връх, София
12. Бойко Попов ПК Черни връх, София
13. Ясен Вучков ПК Черни връх, София
14. Светослав Митев ПК Черни връх, София
15. Таня Попова ПК Черни връх, София
16. Марио Милков ПК Черни връх, София
17. Венелина Величкова ПК Черни връх, София
18. Таня Стоилова СПК Академик, София
19. Александра Василева СПК Академик, София
20. Владимир Георгиев ПКСУ София
21. Светломир Балевски ПКСУ София
22. Александър Братоев ПКСУ София
23. Иван Иванов ПКСУ София
24. Никола Дончев ПКСУ София
25. Красимир Колевски ПК Луцифер, Търговище
26. Руси Недялков ПК Луцифер, Търговище
27. Георги Г юров ПК Луцифер, Търговище
28. Ивелина Минкова ПК Луцифер, Търговище
29. Иван Николов ПК Луцифер, Търговище
30. Ангел Иванов СПК Непиаст, Бургас
31. Станимира Делева СПК Непиаст, Бургас
32. Красимир Петков ПК Кайлъшка долина, Плевен
33. Иво Тачев ПК Балканадвенчър, Своге
34. Лидия Треновска ПК Студенец, Чепеларе
35. Димитър Райчев ПК Студенец, Чепеларе
36. Боян Георгиев ПК Пълдин, Пловдив
37. Ивон Трендафилова ПК Пълдин, Пловдив
38. Милен Нейчев ПК Пълдин, Пловдив
39. Радослав Радев ПК Пълдин, Пловдив
40. Крум Сираков ПК Пълдин, Пловдив
41. Иванка Сиракова ПК Пълдин, Пловдив
42. Антон Димов ПК Пълдин, Пловдив
43. Борислав Бориславов ПК Пълдин, Пловдив
44. Лъчезар Ковачев ПК Пълдин, Пловдив

Списък на участниците:

Експедицията беше подкрепена и с присъствието на Краси, Велин, 
Илиян, Преслав, Веско и Ники.

Теренът за лагера бе лю-
безно предоставен от Вила 
Червен. Експедицията 
беше спонсорирана и от 
здравословните десертчета 
на Roobar и вкусни кура-
бийки от верига заведения 
Farmer`s.

Въпреки че периода 
за провеждане на екс-
педицията съвпадна с 
Великденските празници, 
участие в експедицията взе-
ха около 40 пещерняка от 7 
пещерни клуба в страна-
та. От участниците имаше 
и биоспелеолози. Всички 
участници в експедицията 
представиха валидна за-
страховка „Злополука“ или 
друга; медицинско или де-
кларираха, че са клинично 
здрави; също така декла-
рираха, че са запознати с 
Антидопинговите правила 
на БФСп.

Условия за работа
Условията, в които про-

тече експедицията и рабо-
тиха пещерняците, въпре-
ки прогнозите за дъждов-
но, лошо време, бяха добри 
– радвахме се на силно 
Слънце и топло време през 
деня, вечерите бяха студе-
ни, но ги преживявахме...
загрявайки се отвътре на-
вън.

Хубавото, топло вре-
ме се хареса на всички, но 
представляваше проблем 
на групите за обход и тър-
сене на нови обекти (основ-
на цел на експедицията).

диГри
Откритата при по-ран-

но проучване на района 
пещера е кръстена от ПК - 
Черни връх с името ДиГри 
– на откривателите й Диди 
(Диана Неева) и Гри (Григор 
Керезов). Пещерата е дъл-
бока почти 30 метра. Има 
един паралелен отвес, но 
опасен за преминаване, по-
ради ронливостта на скала-
та там. За момента не може 
да се разкопава дъното за 
евентуално продължение, 
тъй като е затрупано с би-
тови отпадъци.

иЗСЛедВани ПеЩери
По време на експедицията бяха картирани общо 4 пещери с обща дълбочина 118 

метра и 240 метра в дължина.
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тетевенска Моровица 1
Пещерата беше открита 

по време на експедицията, 
което не е първото й от-
криване, съдейки по над-
писа на входа й. Входът е 
малък, овален, малко над 
реката. Пещерата е дълбо-
ка (засега) почти 100 метра. 
Пещерата започва с каскада 
от малки отвеси. След един 
по-голям отвес и блокажна 
зала до дъното, пещерата 
свършва с кална зала, в ко-
ято водата се губи в много 
малка цепка между калта 
и скалата. През цялата пе-
щера протича малък поток. 
Пещерата има интересни 
образувания, макар и мал-
ко. Последния ден Лъчо от 
ПК Пълдин откри продъл-
жение на пещерата, което 
не е проучено и картирано. 

Овчарника
Открита през 70-те го-

дини и картирана, но кар-
тата е неточна. Входът се 
намира в близост до Вила 
Червен. Пещерата е хори-
зонтална, дълга 27 метра. 
Пещерата беше картирана 
от Владо и Диди.

хаплата
Пещерата беше открита 

по време на експедицията, 
кръстена е от групата, ко-
ято я откри (Тошко, Руси, 
Ивка, Гри). Очакванията 
ни бяха за нещо голямо, но 
всъщност се оказа дупка, 
дълбока около 8 метра.
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име дълбочина (м) дължина(м) надморска 
височина(м)   

ДиГри 28.30 32.00 681 
Тетевенска Моровица1 81.00 продължава 171.00 651
Овчарника 0 27.00 644 
Хаплата 8.20 10.00 590
Общо 117.50 240.00

На изследваните пещери бяха изготвени карти и технически описания.
други

При теренни обходи бяха намерени още 8 пещери, 3 ниши, 1 перспективен въртоп и 
1 спелестологичен обект. На пещерите им предстои картиране, взети са GPS координа-
ти. Също така по време на експедицията получихме множество сведения от местните 
жители за пещери и ниши. Общо по време на експедицията са намерени и са взети GPS 
координати на 16 пещери.

Картирани пещери

раЗКаЗи на ОЧеВидЦи ;-) 
10 април

Пристигнахме на мястото за лагер, по пътя си оставихме няколко указателни табели 
за другите идващи участници и се заехме с опъването на лагера. След като базовия ла-
гер беше готов за посрещане на гости, се организираха групи за работа, в състав Диди, 
Владо, Тома, Светльо и Сашо. Групите тръгнаха около 12 часа и се върнаха в лагера 
около 18 часа.

Владо и Диди тръгнаха да търсят пещера, по сведения на местни жители. След 3 часа 
обход, пещера не откриха. Но на връщане взеха GPS координати и картираха пещерата 
срещу Вила Червен, която най-вероятно е Овчарника.

Другата група тръгна към пещерата ДиГри. Пещерата е екипирана, като е забиван и 
анкер, проверени са разклоненията за евентуално продължение на пещерата, но уви. 
Тъй като в пещерата е влизало твърде много вода, групата не е успяла да картира и са 
излезли като са оставили екипирано, за да може да се отиде на следващия ден да се кар-
тира. Групата е направила почистване около и в пещерата. Боклуците са твърде много и 
няма да стане на един път.
11  април

През втория ден се сформираха 8 групи с различни цели и направления.

Група 1: Гри, Тошко, Руси, Ивка.
Групата тръгна към 10 часа, като Митака ги закара до стартовата позиция. Цел - об-

ход изток отгоре на връх Червен. „Тръгнахме от началото на екопътеката „Нагоре към 
Слънцето“, на премката се отбихме на изток по водосбора надолу по реката. Не откри-
хме нищо. На мястото, където реката завива на юг, ние тръгнахме на североизток с цел 
да огледаме около разделния хълм. На следващия водосбор се срещнахме с Група 3 и 
тръгнахме всички на юг. щяхме да подраним за лагера, затова решихме да се поразхо-
дим по Конски дол, който е на изток от Вила Червен. Нищо не открихме. На връщане аз 
(Гри), Тошко и Руси решихме да видим входа на новооткрития отвес, картиран от Владо 
и Таня, но не ги намерихме, а намерихме нов въртоп с отвесна пещера.“

Група 2: Колевски, Диди, 
Тома, Зайзела. 

Групата тръгна към 10 
часа, като Зайзела ги зака-
ра до точката за тръгване. 
Цел - обход запад отго-
ре на връх Червен. След 
пристигане на избраното 
местоположение за тръг-
ване, се оказало, че е по-
добре да се направи обход 
в друга посока - около връх 
Трескавец. „Тръгнахме през 
с. Бабинци към върха. По 
време на обхода намерихме 
три пещери и три ниши. Кръстени са, входовете снимани и са взети GPS координати. 
След обхода се качихме на самия връх Трескавец и слязохме пак в селото. Трите пещери: 
Дъръдонка, Портала и Утробната са с дължина от 5 до 30 метра.

Група 3: 
Групата тръгна към 10:30 

часа. Цел - обход център/из-
ток отдолу на връх Червен. 
„Обходът започна от Вила 
Червен по реката, като след 
това тръгнахме към връх 
Червен. Разделихме се и об-
ходихме райони към вър-
ха по дерето и от двете му 
страни. Стигнахме до си-
пеите, където решихме да 
слезем и да продължим по 
реката. Засякохме се с гру-

па 1 и продължихме към връх Кон по пътя, като провървяхме и участъците в страни. 
Попитахме местен жител, който ни каза че около Венеца на върха (от западната страна) 
има пещери. Те ще са обект на следващ обход.“
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Група 4: Дани, Светльо, 
Станимира, Ачо.

Групата тръгна към 10 
часа. Цел - картиране на 
ДиГри. „След кратко газене 
из околните рекички стиг-
нахме пещерата. Там очак-
вано заварихме огромно 
количество използвани 
памперси - очевидно вър-
топът се използва за импро-
визирано бунище от хората, 
които живеят в махалата 
северно от пещерата. Дани 
и Светльо се заеха с боклу-
ците. А ние се заехме с кар-
тирането. Благодарение на радиостанциите, лазерната рулетка и най-вече дълбочината 
на “Ди Гри” (~28 метра) работата приключи за около час. Впоследствие беше изработен 
триизмерен модел на пещерата и от него направихме двуизмерното изображение за раз-
печатване. Пещерата беше картирана цялата. За съжаление дъното на пещерата също 
не беше пожалено от безотговорните родители и беше заринато с боклуци, предимно 
употребявани памперси. Направихме още едно проникване за да напълним останалите 
найлонови чували, но остана доста работа по почистването. Около пещерата направи-
хме почистване на отпадъците. От пещерата Ачо изнесе три торби с боклук. Проучена 
е прилепната фауна - 2 бр. Rh. Lupp и 1 бр. Rhinolophus sp. Намерихме черен Pautin. 
След като приключихме с основната задача за деня се отправихме на обход в търсене 
на нови пещери в района на север от пещерата. Попаднахме на много интересен спе-
лестологичен обект - над 200 годишна чешма. За съжаление не открихме нови пещери 
и тъй като времето напредна се отправихме към лагера. Там ни посрещнаха с новината 
за открити няколко нови пещери от останалите екипи, като едната от тях с над 80 метра 
денивелация, разделени на 3 отвеса. След това направихме обход до махала Конски дол 
и до скалния венец. Видяхме скален орел, гарван гробар, керкенез. Говорихме с местни 
хора, които казаха че има пещери в посока връх Висок/Голям. Възможно е да са ниши, в 
които се прибират животни. Върнахме се по билото. Пещерата вече беше разекипирана 
от Дани и Светльо, оставихме торбите с боклук на входа.“

Група 5: Владо, Таня, по-късно се присъединява и Иван.
Групата тръгна към 08:30 часа. Цел - търсене на пещера 

под връх Кон и картиране (по сведения на местните). „След 
кратко търсене на агнета тръгнахме да търсим пещерата 
под връх Кон. Според местните е -120 метра. Намерихме 
я около 10 часа. Влезнахме с около 50 метра въже, за да 
проверим. Пещерата започна с каскада от малки отвеси 
и въжето ни свърши в зала на около -35 м. Имаше следи 
от предишно влизане (кирка и лопата). Поискахме още 
инвентар от лагера и около 14:30 часа влезнахме отново 
(Таня, Владо и Иван). Продължихме по още един отвес и 

голяма блокажна зала до дъното. На стената имаше надпис от предишно влизане, най-
вероятно от ПК Тетевен (4 човека). Не се вижда перспектива надолу. Свършва с кална 
зала, в която водата се губи в много малка цепка между калта и скалата. През цялата 
пещера протичаше малък поток (може би около 0,5 л/сек) Около 17 часа започнахме да 
картираме нагоре. Излязохме около 21:30 часа. Пещерата е с денивелация -81 м. и дъл-
жина около 174 м.“

Група 6: Гущера и Росен.
Групата тръгна към 

Български извор, с цел тър-
сене на пещери (по сведе-
ния на местните). „Обходи 
се района над с. Галата. 
Взети са координати на две 
пропасти, предстои проуч-
ване и картиране.“

Група 7: (ПК Пълдин) 
Милен, Ивон, Боян, Лъчо, 
Борката, Радо.

Групата тръгна към пещера Малия Соват. Взети са координати на пещерата, влизане 
не е било възможно, поради наличието на лед, сняг и вода.

Група 8: (ПК Пълдин) Крум, Ваня, Миро, Краси, 
Антон.

Групата тръгна към пещерите Лястовица и Бездънния 
пчелин. Взети са координати на пещерите. „Към 
Лястовица отидохме Ваня, Крум и Миро Сиракови (се-
мейство Адамс), Красимира и Антон от СК Пълдин. 
Имахме си и кучешко присъствие - Кучето Джаки. Тъй 
като пещерата беше подходяща, кучето го пуснахме 
да си скита из нея. Трима от нас - Красимира, Миро 
и аз, сме завършили курса, Ваня и Антон - курсисти. 
Проникването беше приятно и безаварийно, пещерата 
е много хубава. В Бездънния пчелин до дъното влязо-
ха Милен, Ивон и Боян, а от курсистите - само Ваня. 
Геройска постъпка за курсист - влизане и веднага изли-
зане, 104 надолу, и без почивка 104 нагоре. Справи се 
отлично. Останалите курсисти слязоха до половината. 
Аз също се върнах. 

Всички групи се прибраха в лагера във времевия про-
междутък от 17:30-18:00 часа, с изключение на група 5 (в 
22:15 часа) и група 8 (около 21 часа).
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12 април
Група 1: Колевски, Джони, Ачо, Станимира, Светльо.

Посока: западното дере на връх Червен. Тръгване 10 часа. До изходен пункт село 
Бабинци ги закарах аз (Весето). „Обходени са източната премка на връх Червен, премка-
та. На самия връх са маркирани (GPS координати) две пещери, вече картирани. Слизане 
от южната страна на Червен и обход на венеца от долната му страна. Единствено пред-
ставлява интерес малък въртоп (пропадане около 50 см.) - усеща се въздушно течение, 
но има много камъни за вадене - маркиран на GPS и сниман. Прибиране в лагера около 
16:30 часа. Уви - след около 13 километра обход и този ден нямахме успех при открива-
нето на нови пещери, и след като взехме координатите на 2 вече известни се прибрахме 
в лагера.“

Група 2: Диди, Тома, Руси, Весето.
Посока: към пещера Тетевенска Моровица 1. Тръгване 

10 часа. Първо отидохме до ДиГри, за да свалим събрания 
боклук от пещерата до контейнер за отпадъци. След кое-
то се запътихме към новокартираната пещера Тетевенска 
Моровица 1, с цел да проникнем в нея. Красива пещера с 
обемни отвеси, заслужава си влизането в нея. Оставихме 
я екипирана за желаещите на следващия ден да влязат и 
разекипират. След излизане от пещерата направихме кра-
тък обход в района.

Група 3: Тошко, Ина, Гри, Светльо, Дани, Ники, Лъчо.
Посока: откритата от Тошко предния ден дупка, с цел 

картиране. Тръгване 10:30 часа. След картиране на пеще-
рата, кръстена Хаплата, се спуснахме по махала Конски 
дол, но нищо не открихме.

Група 4: Иво Тачев. Обход връх Кон.

13 април
Към 11 часа група от ПК Пълдин тръгнаха към пещера Тетевенска Моровица 1, за да 

я разгледат и разекипират. Лъчо открива вероятно продължение на пещерата, но няма 
време за проучване. Всички благополучно се завърнаха към 17 часа и след прибиране на 
калния инвентар се отправихме към в къщи ... или където ни видят очите.

Докато чакахме групата от Пловдив да разекипират Тетевенска Моровица 1, станах-
ме свидетели на раждането на две козлета. Доста вълнуващо!

В заключение: Картирани са четири пропастни пещери, открити и маркирани 8 пеще-
ри и 3 ниши, маркирани един въртоп и един спелестологичен обект (200-годишна чешма). 
Две от пещерите са нови, само една от четирите картирани пещери има карта (но стара и 
не особено вярна) в Главната картотека на пещерите в България (ГКПБ). Другите пеще-
ри и ниши, някои от които поради малкият си размер (6-11м) не бяха картирани, но на 
всички са свалени GPS координати. Картите на пещерите, заедно със съпътстващата ги 
документация (GPS, фотографии на входа и фишове) ще бъдат предадени в ГКБП.

Целите на експедиция „Тетевен 2015“ бяха успешно изпълнени. Районът е перспек-
тивен за бъдеща работа, при която основен приоритет ще е продължаване на търсенето 
на пещери, както и изследване и картиране на откритите перспективни обекти, взимане 
на GPS координати на входове на пещери. Очакванията на всички участници са експе-
дицията да стане ежегодна.

Експедицията протече в дух на приятелство и взаимопомощ. Нямаше инциденти и 
противообществени прояви.

Отзивите от експедицията са много добри - похвали и подкрепа за продължаване на 
работата получихме от всички участници, за което им благодарим! До нови срещи!
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експедиция „ЗлосТеН”
През периода 12-14 юни 2015 г. се проведе експедиция „Злостен” организирана от 

клуб Луцифер със съдействието на БФСп.
Задачи на експедицията:

картиране на 1 нов обект, •	
открит при предишна екс-
педиция;

разкопаване на въртоп;•	
обход, маркиране и сва-•	

ляне на GPS координати на 
известни пещери и перс-
пективни въртопи.

Участници: ПК Луцифер 
– Търговище, ПК Пълдин 
– Пловдив, СК НЕПИАСТ 
– Бургас, ПКСУ София, 
ПК Черни връх - София, 
ПК Саламандър – Стара 
Загора.

11.06.2015 – Четвъртък 
- ПК Луцифер пристигат 
на мястото на лагера и раз-
пъват щабната палатка. 
Подготвя се лагера и се раз-
пределят задачите за след-
ващият ден.

12.06.2015 – Петък 
– Група от 4 човека оти-
ват да разкопават въртоп 
„Свежарка“. Целодневната 
работа завършва със сли-
зане на около 1,5 м в дъл-
бочина, разширяване и 
изваждането на 2 огромни 
камъка.

В късния следобед за-
почнаха да идват хора от 
по-далечните краища на 
страната.

13.06.2015 – Събота – 
Група от 3-ма човека про-
дължиха с разкопаването 
на въртоп „Свежарка“.

Към тях се присъеди-

няваха и си отиваха хора 
от останалите групи из 
района. Една група мина 
по всички известни вече 
пещери и свали точни GPS 
координати.

Друга група влезе в пе-
щера „Ледника“ и провери 
популацията и развитието 
на прилепната колония.

Влизане в пещера „Ужаса 
на иманяра“.

14.06.2015 – Неделя – 
Изграждане на решетка – 
скара над въртопа с цел пре-
дотвратяване на ново затап-
ване. Една група отиват до 
пещера „Орловата“ в мест-
ност Зеленич с цел проверя-
ване на прилепната колония. 
Прибиране на лагера.
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експедиция „иЗТоЧНа сТара плаНиНа“

Организатор – БФСп
Участници: ПК Луцифер – Търговище, ПКСУ София, СК НЕПИАСТ – Бургас
09.07.2015 – Четвъртък – Пристигане на мястото и разпъване на лагера.
10.07.2015 – Петък – Екипиране и картиране на пещера „Старганато“. Теренен обход 

и сваляне на GPS координати на известни обекти.
Група от 4 човека достигат до входа на пещера „Старганато“. Подходящо време за вли-

зане в пещерата – липсва вода в дерето и река „Сухата река“. Входът на пещерата е накло-
нен, след което следва отвес 8-10 метра. Влиза се в меандър, който през цялото време е с 
голям отрицателен наклон. Меандърът е висок и тесен, постепенно се превръща в нисък 
и широк, докато стане непроходим. Целият под е от средно големи камъни 10-20 см.

11.07.2015 – Събота – Проникване в пещера „ Олимпийската осмица“ и обход на 
района.

Група от 3-ма човека влизат и екипират пещерата, без последният отвес, който се 
оказва под вода. Пещерата 
е с входен 30 метров отвес 
и следват два по-малки (8 – 
10 метрови). След екипира-
нето влиза група и картират 
пещерата. При излизане е 
открит още един паралелен 
отвес – достигнат и екипи-
ран по-късно – задънва.

Картировка на пещера 
„Луцифер 3“.

Групата за обход сваля 
GPS координати на вече из-
вестните обекти в района.

експедиция „БаНски сУХодол 2015“ 

Международна спелео експедиция „Бански суходол” 2015 г.  беше проведена в пери-
ода 22 август – 12 септември 2015 г. Организатори: софийските клубове СПК „Академик” 
София и ПК „Хеликтит” София.

Основните изследователски цели цели включват: проучване в дълбочина на пещерна 
система БС №9-11, изготвяне на карта, биоспелеоложки и радовони изследвания, про-
учване на перспективни обекти в района. 

Общо като дължина пропастната система БС №9-11 надминава 1100 метра при дени-
велация от -354 метра, което я нарежда на трето място по дълбочина в България.

В експедицията вземат участие общо 55 души: пещерняци от клубовете ПК „Хеликтит 
София, СПК „Академик“ София, ПКСУ „София“, ПК „Искър“ София, ПК „Кейвинг“ 
София, ПК “Под ръбъ” – Церово, ПК „Приста“ Русе, СД „Суткя“ Ракитово, Боян Петров 
от Център за изследване и защита на прилепите към Национален природонаучен музей, 
както и хора не членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше предста-
вено от пещерняци от Иран, Полша, Сърбия и Гърция.

1. МЯСтО, ВреМе на ПреБиВаВане, УСЛОВиЯ За БиВаКУВане и ЦеЛи 
на наЦиОнаЛна еКСПедиЦиЯ “БанСКи СУхОдОЛ” 2015 Г.

Международната спелеоекспедиция “Бански суходол” 2015 г. беше проведена в пери-
ода 22.08.–12.09.2015 г., с обща продължителност 22 дни. Експедиционният лагер беше 
установен в района на бившата ски база (2300 мнв). За първи път експедиционният 
багаж беше изнесен до мястото за бивакуване с помощта на хеликоптер. Свалянето на 
багажа стана с наети за целта товарни коне. За по-комфортно бивакуване беше разпъ-
ната голяма тента над мястото, определено за хранене. Отделно бе разпъната и голяма 
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складова палатка Quechua, в която се съхраняваха хранителните продукти, техниката и 
експедиционния инвентар. В Национален парк Пирин е забранено паленето на открит 
огън, поради което бе използвана стара печка на дърва, останала още от времето на ски 
лагера. Сняг за добив на вода за пиене и битови нужди имаше в най-близко разположе-
ния въртоп над лагера, намиращ се на около 5 минути ход. Там беше разположена „то-
пилката“ за вода. Вода се наливаше в първата половина на експедицията и от капчуци 
по стената на „Църна могила“, също в близост до лагера. За подсигуряване на проник-
ващите групи до входа на пропастната пещера-система БС-№9-11 бе изграден изнесен 
бивак. В „щурмовия” бивак бяха качени храна и инвентар. Връзка между влизащите и 
излизащи от пещерата групи и лагера бе установявана посредством радиостанции. За 
първи път беше осъществена и телефонна връзка с подземния бивак в пещерата, нами-
ращ се на – 300 м. 

За бивакуване в циркус Бански Суходол се налага издаването на специално разреше-
ние от управата на Национален парк Пирин!

Цели и задачи на национална експедиция „Бански суходол” 2015.
Базов лагер, вода и изнесен (шурмови) бивак.

Изнасяне на багажа до мястото за базов лагер на 2300 м.н.в. (старият скиорски - 
лагер).
Изграждане на система за добив на вода чрез снеготопене.- 
Изнасяне на бгаж до входовете на №9-11 и изграждане на бивак.- 

Главен приоритет. Система №9-11.
дейности предхождащи изследователската дейност в пещерата:

Пренаковаване на системата през вход №11.- 
Екипиране през вход №9.- 
Стационарно екипиране и подмяна на въжето в „Наклонената галерия“.- 
Преекипиране на участък от „Дънната каскада“.- 
Разширяване на стеснения след „Дънната каскада“.- 
Прокарване на телефонен кабел до подземния лагер.- 
Оборудване на подземен лагер за 8 души.- 
Разширяване на стесненията преди „Новите части“.- 

изследователска дейност:
Прекартиране на проблемен участък от 2013-та (между стария бивак и подзем-- 
ния лагер) и нанасяне на сечения в участъка “Проходката”-”Подземния лагер”.
Прекартиране на отсечка от картировката от 2014-та.- 
Картиране на „Новите части“ по течението на подземния поток.- 
Проучване на пещерата в дълбочина.- 
Картиране на непроучените участъци в дълбочина.- 
Разчистване на опасен блокаж срещу течението на подземния поток.- 
Картиране на прилежащите участъци срещу течението на подземния поток.- 
Разкопаване на стеснение, от което се усеща силно въздушно течение срещу тече-- 
нието на подземния поток.
Разширяване на стеснение преди отвес в странично разклонение в участъка сре-- 
щу течението на подземния поток.

Прибиране на сондите за радон.- 
Биоспелеологични изследвания.- 
Измерване на дебита на подземния поток.- 

Второстепенни задачи:
Работа по продължаването на пропаст БС №8.- 
Работа по продължаването на пропаст БС №13.- 
Проверка на стари и известни обекти и разкопаване на набелязани от предни - 
години обекти.

Обекти във високата част на циркуса под Кутело:
Изнасяне на временен бивак в подножието на Кутелата.- 
Изследване и картиране на Пропаст №51.- 
Проверка на тапите на Пропасти №№ 33, 34, 68 и др.- 

Обекти в други части на циркуса:
Проверка на някои покрити от предишната експедиция с капаци пропасти и по-- 
криване на някои перспективни обекти с „капаци” за да може евентуално снеж-
ните тапи в тях да се стопят. № 8, 41,57, 71 и др
Продължаване на работата по търсене и документиране на обекти във високата - 
част на циркусното възвишение под Кончето.
Проверка, заснемане на GPS координати и фото документация на пещерите и - 
пропастите в района на Кутело.

други:
- Проверяване, картиране, номериране, GPS, фотодокументация на обектите в циркуса.
- Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса, както и извършване 

на научни дейности свързани с геологията на циркуса, събиране на костен материал от 
някои пещери и отбелязване на нивото на всички снежни тапи на пещери в циркуса.

Ледниковата пропаст.
- Проникване и вземане на проби от леда ако пропастта е отворена!!!

2. УЧаСтниЦи
В международната експедиция „Бански суходол“ 2015 за периода 22.08-12.09 участие 

взеха общо 55 души. Пещерняци от клубовете ПК „Хеликтит София, СПК „Академик“ 
София, ПКСУ „София“ , ПК „Искър“ София, ПК „Кейвинг“ София, ПК “Под ръбъ” – 
Церово, ПК „Приста“ Русе, СД „Суткя“ Ракитово. Боян Петров от ЦИЗП/НПМ, хора не 
членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше представено от пещер-
няци от Иран, Полша, Сърбия и Гърция.
3. СПиСъК на УЧаСтниЦите

ПК “хеликтит” – София и УСК „Лабиринт“: Константин Стоичков, Яни Макулев, 
Деси Макулева, Цветелина Валерианова, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил 
Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик Иванов и Иван Петров.
СПК “академик” – София: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоилов, Таня 
Стоилова, Александра Василева, Анна Дамянлиева и Диляна Христова.
ПК “Под ръбъ” – Церово: Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, 
Симеон Ненков, Катрин Джарджат и Павлин Димитров.
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ПКСУ „София“: Емил Макариев, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ивайло Бакалов, 
Ана Филчева, Александър Братоев и Ема Коларова.
ПК „искър“ – София: Силвия Кроснева.
ПК „Кейвинг“ – София, БПд и УСК „Лабиринт“: Ваньо Гьорев.
ПК „Приста“ – русе: Теодор Кисимов.
Сд „Суткя“ – ракитово и БПд: Муса Еюпов, Стойчо Зарев и Йордан Тупаров.
Полша: Tomasz Pawlowski.
иран: Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, 
Sara Jamalian, Yousef Vaghefq и Ebrahim Byramian.
Сърбия: Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, Zhelyko Dyokich и Katarina Jovic.
Гърция: Lampros Makrostegios, Maria Vasiloglu, Georgios Lazaridis, Georgios Oikonomidis 
и Ares Varis.
ЦиЗП/нПМ: Боян Петров.
Нечленуващи в пещерни клубове: Петър и Вяра.

4. днеВниК
21.08.
Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Яни Макулев, Светослав 

Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков и Катрин Джарджат.
На 21-ви август по план групата за заминаване се събира в клубното помещение на ПК 

“Хеликтит” София към 19 часа. Багажат е свален от помещението и е натоварен в буса на 
Яни Макулев. Групата е в състав: Павел Бакалов, Боян Шанов (СПК “Академик София”), 
Константин Стоичков, Яни Макулев (ПК “Хеликтит” София), Катрин Джарджат, Светослав 
Маринов, Симеон Ненков, Филип Енчев и Ефросина Христова (ПК “Под ръба”- Церово). 
Към 20.00 часа се тръгва към Банско с две коли (на Ефи и Светли) и буса на Яни. Яни има 
още малко работа в София и се тръгва след основната група. Основната група пристига по 
рано в района на „Пещерите“ над Банско, където е сборен пункт и от това място е подстъпа 
към циркуса „Бански суходол“. Яни пристига към 1 след полунощ. Времето е лошо и вали 
проливно с гръмотевици. Опъва се тента, която не пази много и в едно кратко затишие на 
бурята е опъната “щабната палатка”. Заспива се към 3 часа след полунощ.

Павката се свързва с конярите, които все още не са сигурни дали ще качват багажа. 
Мислят се алтернативни варианти за качване на багажа, звънят се телефони. За съжа-
ление безуспешно. Решено е да не се качва багаж към циркуса този ден, поради лошото 
време и опасността от намокряне на багажа. Късния следобед съставът се разделя на 
три групи. Ефи, Мони, Коста и Катрин се качват към хижа Демяница с цел да се свър-
жат с хората държащи заслона на „Тевно езеро“ и евентуално от тях да намерят товарни 
коне за багажа. Павката и Светли тръгват към близките села със същата задача. В лагера 
остава Боби и Филип. На хижа Демяница случайно са срещнати познати, които правят 
връзка с други хора, които споделят, че има възможност багажът да бъде качен с хели-
коптер до циркуса. Павката също има успех в преговорите с местните, като се е разбрал 
за следващия ден да има товарни коне на “Пещерите”. Цената е 700 лв на курс.

Привечер се прибират всички във временния лагер.
23.08.
Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Светослав Маринов, 

Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков и Катрин Джарджат, Петър, Вяра и 
Tomasz Pawlowski.

На 23-ти август сутринта времето е слънчево и приятно. Става се в 6.30 часа. Започва 
събирането на багажа. На уговорената среща конярите не пристигат. Разбира се, че този 
ден няма да могат да дойдат с конете. Решено е да се качи личният багаж и някои неща 
от първа необходимост към “базовия лагер” в Суходола. В лагера остават Коста и Ефи. 
Привечер групата отново слиза в лагера, като Павката споделя, че за следващия ден има 
твърда уговорка с конярите. Готви се в лагера. Вечерта пристигат приятели от София 
(Пешо и Вяра), както и Tomasz Pawlowski от Полша.

24.08.
Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Цветелина Валерианова, 

Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков и Катрин 
Джарджат, Петър, Вяра, Емил Макариев, Радослав Ненкин, Петър, Вяра и Tomasz 
Pawlowski.

Сутринта на 24-ти август отново се повтарят събитията с конете. Коста звъни за 
хеликоптера и се разбира, че до два-три дни багажът може да бъде качен с хеликоптер. 
Павел прави последен опит да търси коне от съседните на Банско села. На обяд се събира 

Хеликоптерът, с който беше качен багажа на експедицията.

22.08.
Състав: Павел Бакалов, 

Боян Шанов, Константин 
Стоичков, Яни Макулев, 
Светослав Маринов, 
Ефросина  Христова, Филип 
Енчев, Симеон Ненков и 
Катрин Джарджат.

Следващия ден, 22-ри 
август, времето е все така 
лошо, но към 10.30 часа дъ-
ждът спира. Яни потегля с 
буса към София. По обяд 
отново завалява дъжд. 
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цялата група и е решено да 
се вземе колкото е възмож-
но възможно за носене ба-
гаж от първа необходимост 
и да се тръгва към циркуса, 
като на следващия ден да 
се направи още един курс. 
Експедицията закъснява с 
предвидената програма. От 
това най-вече страдат хо-
рата които са за първия пе-
риод. Кати се прибира към 
София. Привечер всички 
се събират в “базовия ла-
гер”. Опъната е „щабната 
палатка“, направена е „то-
пилката“ за сняг в най-
близкия въртоп, запъл-
нен със сняг до лагера (на 
около 3-4 минути), масите 
и пейките. Към експеди-
цията се присъединяват и 
Емил Макариев и Радослав 
Ненкин (ПКСУ София) и 
Цветелина Валерианова 
от ПК “Хеликтит” София. 
Направен е план за следва-
щия ден. Ляга се късно.

25.08.
Състав: Павел Бакалов, 

Боян Шанов, Константин 
Стоичков, Цветелина 
Валерианова, Светослав 
Маринов, Ефросина 
Христова, Филип Енчев, 
Симеон Ненков, Петър, 
Вяра, Емил Макариев, 
Радослав Ненкин и Tomasz 
Pawlowski.

Сутринта на 25-ти август се става към 9 часа. Прави се основен разбор. Изважда се 
целият качен багаж на видно място и започва да се разпределя. Подреждат се храната и 
инвентара. Изваждат се и материалите от „землянката“. Подрежда се общото простран-
ство в лагера и се отделят в страни от него леснозапалимите горивни материали(ГСМ- 
газ, бензин, карбид, машинно масло и др). Светли, Радко, Елмо, Мони и Филип слизат 
за още един курс багаж. Пешо и Вяра слизат с тях към Банско. Павел, Томи и Ефи качват 
багаж към входът на БС №9-11. Започват изграждането на “щурмовия бивак” и екипират 

натоварен и качен с хеликоптер. Уговорката е за следващия ден. За влизане в БС № 9-11 
първата група е в състав Томас, Ефи и Цвети. Тяхната задача е да преекипират някои учас-
тъци с повредени въжета и да свалят багаж до - 225 м. Втората група е в състав: Филип, 
Мони, Радо и Елмо. Тяхна задача е да свалят багаж за подземния лагер, да го изградят и да 
проникнат с цел оглед в “новите части” от предната година. Хората от втората група лепят 
гащеризони цял ден и решават, че ще влизат на следващия ден в пещерата. Боби помага 
с багажа за изнасяне към №9-11 и на връщане прави теренен обход. Намира и разчиства 
перспективен отвор в близост да БС №65 Б (По-късно се оказва, че обекта е намерен пре-
ди това и е снет като координати BS Ob5). Проверява и БС №57. Тапата е доста стопена и 
може да се влезе, разчиства камъни от входа. Завършва теренният обход в района на БС 
№66. Коста остава в лагера. Събира дърва, вода, готви се и се подрежда лагера. Привечер 
се опъва тента над общото пространство. Павката и Светли се връщат към 22 часа с добри 
новини, че багажа е на “стартова позиция” и на следващия ден ще бъде качен. Хората от 
втората група решават, че ще влизат на следващия ден.

Група № 9-11. Състав: Tomasz Pawlowski, Ефросина Христова и Цветелина 
Валерианова.

Цел на влизането: Преекипиране и пренасяне на багаж.
Влизане: 14.00 часа.

през вход № 11. Павката се 
разбира за качването на ба-
гажа с хеликоптер по теле-
фона и дава координати на 
избраната площадка за сва-
ляне на багажа (голямата 
поляна под лагера). Цвети, 
Боби и Коста остават в ла-
гера. Готви се, ходи се за 
дърва и зареждат „топил-
ката“ със сняг. Изкопават 
в снежника дупка която да 
служи за хладилник за по-
нетрайните продукти. Намерен е капчук в основата на 
“Църна могила” в близост до лагера от където също се 
събира вода за пиене. Добивът е 10 литра за 50 минути. 
Вечерта се връщат момчетата с багажа, като е опъната 
и тента над общото пространство за хранене в лагера. 
Вечерта се прави нов разбор на който са определени гру-
пите за влизане в БС №9-11.

26.08.
Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин 

Стоичков, Цветелина Валерианова, Светослав Маринов, 
Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков, Емил 
Макариев, Радослав Ненкин и Tomasz Pawlowski.

Става се в 7.00 сутринта. Към Банско слизат Павел и 
Светли. Те трябва да откарат багажа до долната станция 
на лифта на “Бъндеришка поляна”. От там багажът ще е 
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стича вода. Оставят багаж за дъното. Слизат в лагера към 1 часа след полунощ.
27.08.
Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Цветелина Валерианова, 

Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков, Емил Макариев, 
Радослав Ненкин и Tomasz Pawlowski.

Става се към 7 часа сутринта. 27-ми август е ключов ден за експедицията. Този ден тряб-
ва най-сетне да бъде качен целият експедиционен багаж. Групата в състав Филип, Мони, 
Радо и Елмо подготвят багажа за пещерата. Тръгват към 10 часа. Влизат в БС №9-11 към 12 
часа. От групата Елмо и Радо излизат по-рано и потеглят към Банско. Филип и Мони взи-
мат допълнителните торби, слизат и изграждат подземния лагер, проникват и разглеждат 
“новите части”. Филип слиза на “класика” последния отвес разбира, че дъното на отвеса е 
запушено плътно с камъни. Натъкват се и на големи възходящи зали. Според тях “новите 
части” са дълги над 300 метра. Впечатлени са от обемите. На места се натъкват на криста-
ли и сталактити. Има огромни блокове. Реката се чува на места между блоковете. Слизат 
да проверят и виждат, че тя се губи в тесни цепнатини. Над последния отвес има комин, 
който тегли цялото течение от залите нагоре. На излизане се натъкват на още големи зали 
в стрранично разклонение на “новите части”. Цялото им проникване трае около 10 часа. 
Излизат от пещерата към 21.30 часа. Павката, Томи, Цвети, Светли и Ефи са в лагера в 
очакване на хеликоптера с багажа. Сутринта Боби и Коста тръгват на теренен обход, като 

Контролно време: 6.00 
часа на 27.08.

Излизане: 1.00 часа на 
27.08.

Оставено в дневника от 
Tomasz Pawlowski:

26.08
10.50 start to cave 9-11. 

Rigaing and transpot to bivak 
– 300 m or close.Tomi Efi and 
Tsveti. Cave 12.00. Back plan 
22.00. Back time alarm 27.08. 
6.00. We back to camp 1.00 
27.08. We leave transport on 
last pit – 220 m  Tomi.

Групата преекипира през 
№11. Изграждат се 5 за-
крепвания преди „Голямата 
снежна зала“. Дублират се 
две от закрепванията на 
„Наклонения отвес“, от-
вес от „Дънната каскада“. 
Подменят се повредените 
въжета. Дават се сведения 
за обстановката в пещера-
та. По „Дънната каскада“ се 

ни има тесни пролуки, не не е удобно за разчистване. Усеща се силно течение. Обекта е 
скициран наново от Боби. Разкопават се още два обекта от които се усеща силно течение. 
Коста показва обект БС № 65А. Тапата също е стопена и се слиза 8-9 метра от входа, като 
се достига до непреодолимо стеснение между тапата и скалата от което се усеща силно 
въздушно течение. Разкопава се обект в близост BS Ob5. Коста показва и БС №23. Боби 
влиза за да установи, че тапата е стопена и сипеят е заклещен над пропадане с отвес в 
дълбочина. Също се долавя силно течение. Късния следобед багажът е доставен с хели-
коптера. Той е пренесен от лагерната група и подреден.

Група №9-11.
Състав: Филип Енчев, Симеон Ненков, Емил Макариев и Радослав Ненкин.
Цел на влизането: Пренасяне на багаж, оборудване на подземния бивак и прониква-

не в “Новите части от 2014 г”.
Влизане: 12.00 часа.
Контролно време: 2.00 часа на 28.08.
Излизане: 21.30 часа.
28.08.
Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоилов, Константин Стоичков, 

Цветелина Валерианова, Георги Красимиров, Светослав Маринов, Ефросина Христова, 
Филип Енчев, Симеон Ненков, Стоян Горанов, Теодор Кисимов, Силвия Кроснева, Боян 
Петров, Tomasz Pawlowski, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme 
Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian.

Следобеда в пещерата влизат Павел и Томас за да разпъват телефонен кабел към 
подземния лагер. Достигат старото дъно на пещерата и излизат. Същия ден пристигат: 
Боян Петров, Стоян Горанов (ПКСУ София), Силвия Кроснева (ПК “Искър” София) 
(Екип на ЦИЗП/НПМ), Теодор Кисимов (ПК “Приста” Русе), Константин Стоилов 
(СПК “Академик” София), Георги Красимиров (ПК “Хеликтит” София, УСК “Лабиринт” 
Червен бряг), Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid 
Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef, Ebrahim Byramian от Иран. Прави се разбор за след-
ващите действия. Към София се прибира Ефи, която има рожден ден, Светли и Филип.

целта е да се проникне и в 
някои от пещерите с види-
мо стопени снежни тапи в 
западната част на циркуса. 
Първият обект е БС № 57 
(открита през 2001-ва го-
дина от Андрей Дражев). 
Видимо тапата е стопена. 
Разчистват се големи и мал-
ки камъни, като северната 
страна е сипей обледенен в 
дълбочина. След разчиства-
нето е изградена система за 
спускане. Боби слиза около 
5 метра и стъпва на голям 
камък заклещен между леда 
и скалата. И от двете стра-
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Entezari, Mohammad Sheykhrasti, като те ще помагат на основната група. Трета група 
в състав: Симеон Ненков и Георги Красимиров имат задача да екипират през вход № 
9 (екипира Георги). Четвърта група в състав: Томас, Fateme Waqef, Sara Jamalian, Yousef 
Vaghef влизат през № 11 и правят снимки в “Ледената зала”. Боян Шанов, Коста и Силвия 
правят теренен обход. Доразчиства се обект BS Ob5 и Боби влиза. За съжаление на - 4 
метра от повърхността е запушено с плътен блокаж. Влизат в БС № 23. Прави се опит 
за разчистване на сипея, което е невъзможно. Вижда се отвес. Коста събира биоспеле-
ологичен материал предаден на Боян Петров. Разкопават се и други обекти в района. 
Екипът на ЦИЗП/НПМ в състав Боян Петров, Стоян Горанов, Силвия Кроснева слагат 
мрежа за прилепи на входът на БС №30. Трета и четвърта група се връщат в лагера към 
18.30 часа.

Група №9-11.
Състав: Павел Бакалов и 

Tomasz Pawlowski.
Цел на влизането: 

Разпъване на телефонен 
кабел до подземния бивак.

Влизане: 16.45 часа.
Контролно време: 3.00 

часа на 28.08.
Излизане: 22.30 часа.
29.08.
Състав: Павел 

Бакалов, Боян Шанов, 
Константин Стоилов, 
Константин Стоичков, 
Цветелина Валерианова, 
Георги Красимиров, Яни 
Макулев, Деси Макулева, 
Симеон Ненков, Стоян 
Горанов, Теодор Кисимов, 
Силвия Кроснева, Боян 
Петров, Tomasz Pawlowski, 
Mohammadhassan Entezari, 
Mohammad Sheykhrasti, 
Fateme Waqef, Majid Saghafi, 
Sara Jamalian, Yousef Vaghef 
и Ebrahim Byramian.

Първа група за БС № 
9-11 е Теодор Кисимов и 
Константин Стоилов. Тяхна 
задача е да доизградят под-
земния лагер, да картират 
и да допроучат новите час-
ти. Като втора група с тях 
влизат: Mohammadhassan 

Цитат: Боян Петров: По 
време на улова на 29.08.2015 
г. (20:40- 23:10) на входа на 
БС №30 хванахме общо 13 
екз. от 4 вида прилепи. 

Цвети тръгва към 
Банско. Вечерта пристигат 
Яни Макулев и Десислава 
Макулева ПК “Хеликтит” 
София.

30.08.
Състав: Павел Бака-

лов, Боян Шанов, Кон-
стантин Стоилов, Кон-
стантин Стоичков, Геор-ги 
Красимиров, Яни Ма-
кулев, Деси Макулева, 
Симеон Ненков, Стоян 
Горанов, Теодор Кисимов, 
Силвия Кроснева, Боян 
Петров, Tomasz Pawlowski, 
Mohammadhassan Entezari, 
Mohammad Sheykhrasti, 
Fateme Waqef, Majid Saghafi, 
Sara Jamalian, Yousef Vaghef 
и Ebrahim Byramian.

Първа група в състав: 
Majid Saghafi и Ebrahim 
Byramian влизат в БС №9-11. 
Тяхната задача е да картират 
разклонение в “Голямата 
блокажна зала”. Втората гру-
па е в състав: Павел Бакалов 
и Деси. Тяхната цел е да про-
карат кабела до подземния 
бивак. След тях като трета 
група влизат Яни Макулев 
и Георги Красимиров, кои-
то да подпомогнат “дънна-
та група”. Четвъртата рупа 
за терен в състав: Мони, 
Коста и Жоро (остават по-
късно само Коста и Мони). 
Лагерна група: Fateme 
Waqef, Sara Jamalian и Yousef 
Vaghef.
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ден. “Връзват” картировката си към точка от старата картировка. Излизат от пещерата 
към 22.00 часа и слизат в лагера към 23.00 часа.

Втората група опъват телефонния кабел до подземния бивак. Направени са няколко 
свръзки. Първата е в началото на “Наклонената галерия”, втората в “Голямата блокажна 
зала”, третата е в “Дънната каскада на “Изтръпналия блокаж””. Те остават да преспят 
в подземния лагер и към 4 часа сутринта тръгват към изхода. Излизат към 10.00 часа 
сутринта и слизат в лагера. 

Третата група слиза до подземния бивак. Така в подземния лагер са Теодор, Коце, 
Яни, Жоро, Хасан и Мохамед.

Четвъртата група проверява следните пещери: БС № 41. БС №45 А-Б, БС №1, БС № 
28, БС № 8, БС № 7. В БС № 41 е стопена снежната тапа и се слиза до - 11 метра. Следва 
тесняк в южна посока затлачен с чакъл и пръст за разкопаване. Не се усеща течение. 
Липсва снежна тапа. Причината е сложеният преди години капак на пещерата. Коста 
проверява БС № 45 А-Б и БС № 1. Установено е, че липсват снежни тапи. В БС № 28 ни-
вото на снежната тапа е високо и достига междинната площадка на - 10 метра от входа, 
паралелният отвес също е запълнен със сняг. В БС № 8 се вижда пролука между тапата и 
стената. В БС № 7 Коста слиза между тапата до дъното, което е плътен блокаж. Снежната 
тапа е на - 5.40 м от входа. Прибират се в лагера към 20.10 часа вечерта. Вечерта в лагера 
слизат Majid Saghafi и Ebrahim Byramian, които са картирали разклонението. Павката и 
Деси нощуват в подземния лагер. Тръгват си: Боян, Силвия, Боби и Томас.

1. Група №9-11.
Състав: Majid Saghafi и Ebrahim Byramian.
Цел на влизането: Картиране на участък в “Голямата блокажна зала”.
Влизане: 15.00 часа.
Контролно време: 1.00 часа на 31.08.
Излизане: 22.00 часа.
2. Група №9-11.
Състав: Павел Бакалов и Десислава Макулева.
Цел на влизането: Разпъване на телефонен кабел до подземния бивак.

Групата в подземния ла-
гер картира започвайки от 
лагера и успява да стигне 
в началото на новите час-
ти. В движение разширява 
тесняка към новите части. 
При картировката глав-
ния картировач К.Стоилов 
използва дисто 2 и таблет. 
С тяхна помощ групата 
постига добра скорост и 
точност при картиране-
то. Първата група влиза в 
пещерата към 15.00 часа. 
Слизат до “Голямата бло-
кажна зала”, където карти-
рат участъка който им е да-

Влизане: 15.45 часа.
Контролно време: 3.00 

часа на 31.08.
Излизане: 10.00 часа. на 

31.08.
3. Група №9-11.
Състав: Яни Макулев и 

Георги Красимиров.
Цел на влизането: 

Проучване и картиране на 
“Новите части от 2014 г”.

Влизане: 16.00 часа.
Контролно време: 19.00 

часа на 01.08.
Излизане: 18.10 часа. на 

01.08.
31.08.
Състав: Павел Бакалов, 

Константин Стоилов, 
Константин Стоичков, 
Георги Красимиров, Яни 
Макулев, Деси Макулева, 
Симеон Ненков, Стоян 
Горанов, Теодор Кисимов, 
Mohammadhassan Entezari, 
Mohammad Sheykhrasti, 
Fateme Waqef, Majid Saghafi, 
Sara Jamalian, Yousef Vaghef 
и Ebrahim Byramian.

Към 10 часа сутринта 
по станцията се обаждат, 
че са излезнали Павката и 
Деси Слизат в базовия ла-
гер. Те са прокарали теле-
фонния кабел до “подзем-
ката”. Същия ден към 14 
часа следобед излизат и 
Mohammadhassan Entezari, 
Mohammad Sheykhrasti. 
Те са участвали в дообо-
рудването на подземния 
лагер, подравняването на 
площадки, разширяването 
на стеснението и картира-
нето. Слизат в “Базовия ла-
гер” и правят снимки. Този 
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Състав: Павел Бакалов, Константин Стоилов, Константин Стоичков, Георги 
Красимиров, Христо Цанев, Яни Макулев, Деси Макулева, Симеон Ненков, Стоян 
Горанов, Теодор Кисимов, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme 
Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian.

В пещерата влиза първа група в състав: Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, 
Yousef Vaghef, Ebrahim Byramian и Стоян Горанов. Те достигат подземния лагер, като 
Majid Saghafi и Sara Jamalian излизат вечерта. Втората група влиза в 13.40 часа. Тя е в 
състав: Симеон Ненков и Десислава Макулева. Мони прави ново екипиране през вход 
№ 11, като забива и спит за междинно прехвърляне. Деси прави снимки. От пещерата 
излизат също така Яни и Жоро. По предварителни данни пещерата до сега е дълбока 
над - 340 метра (информацията ще бъде потвърдена от Константин Стоилов и Теодор 
Кисимов след обработка на данните от картировката!). Според Яни има вероятност да 
се открият по-ниски входове към системата и това да улесни значително проникването 
и работата вътре. Км 16.40 пристига Христо Цанев (ПК “Хеликтит” София). Жоро и 
Мони към 19.30 часа се качват до входа на №9-11 за да направят връзка с подземния 

ден теренната група е в състав Симеон Ненков и Стоян 
Горанов. Спускат се в БС № 8 от западната страна до към 
- 25 метра от входа. Продължава в дълбочина със стесне-
ние между скалата и тапата. Според тях трябва да се нако-
ват още опори, ако се работи в тази пропаст. Качват се до 
№ 9-11 и влизат за вода до “Ледената зала”. Излизат през 
№11. Слизат до “Обекта на Зиза и Цецо”. Копаят, изваж-
дат камъни и го разширяват. Вижда се отвес дълбок към 5 
метра. Усеща се силно въздушно течение. Трябва да се от-
странят големи камъни, които възпрепятстват влизането. 
Нужни са повече хора за работа на обекта. Направена е и 
телефонна връзка с лагера. Групата картира новите части, 
като Яни и Жоро са се включили. В началото се разделят 
на 2 групи. Коце и Жоро продължават картировката, а 
Теодор и Яни екипират прага, през който пада водата под 
блокажа. Място, което не беше преминавано досега, но за 
съжаление след 10 м по вертикала водата се губи под бло-
кажа. В последствие Теодор чува водопада от този праг 
след като слиза в крайната зала на новите части. След като 
свършват с екипирането четиримата продължават заедно 
да картират. Пещерата опира на водоупор. Намерена е и 
още една река- приток. Картирани са възходящите части. 
Намерени са още едни възходящи части, които се разде-
лят на две и завършват с комини за катерене. Усеща се 
силно въздушно течение, което се дърпа от комините във 
височина. Имат нужда от подкрепления. Дават и списък с 
нужни неща за подземния лагер. Иранската група остава 
в лагера, като носят дърва и вода, включват се в готвене-
то. Majid Saghafi си цепва лошо устната с клон от клек и 
доста усилия се хвърлят за кръвоспирането.

01.09.

лагер. Коце и Теодор картират новооткритите възходящи разклонения. Дясното от тях 
излиза във възходящ отвес, който е качен до някъде от Теодор. Лявото също има про-
дължение нагоре, но през едно тясно тунелче надолу се връзва с вече картирана част от 
пещерата. От подземния лагер се разбира, че е имало инцидент с един от бензиновите 
примуси, след което той не може да се ползва и на места по палатката има пробойни 
(стопено и изгорено). Majid Saghafi и Sara Jamalian са тръгнали в 16.00 часа към изхода. 
Излизат в 22.15 часа и слизат към лагера.

1. Група №9-11.
Състав: Fateme Waqef, 

Majid Saghafi, Sara Jamalian, 
Yousef Vaghef, Ebrahim 
Byramian и Стоян Горанов.
Цел на влизането: 
Подпомагане на подземната 
група.
Влизане: 12.30 часа.
Контролно време: не оста-
вят!
Излизане: 22.15 часа.
2. Група №9-11.
Състав: Симеон Ненков и 
Десислава Макулева.
Цел на влизането: 
Преекипиране на участък от 
№11.
Влизане: 13.40 часа.
Контролно време: 21.00 часа
Излизане: 17.00 часа.

02.09.
Състав: Павел Бакалов, 

Константин Стоилов, 
Константин Стоичков, 
Георги Красимиров, Христо 
Цанев, Яни Макулев, Деси 
Макулева, Симеон Ненков, 
Стоян Горанов, Теодор Кисимов, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, 
Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian.

Към София потеглят Яни, Деси и Коста. Ицо, Мони, Жоро, Mohammadhassan Entezari 
и Mohammad Sheykhrasti отиват на теренен обход. Те проникват в БС№ 16. Пещерата е 
запушена в дълбочина със снежна тапа.. “Обектът на Зиза и Цецо” се оказва с дълбочина 
към 6 метра. И двата обекта са проверени от иранците. Не успяват да установят връзка 
с подземния лагер. Картирането на новите части продължава на две групи българска и 
иранска. Иранците картират началото на лявото възходящо разклонение. Българите пре-
картират участъка на притока от началото на иранската картировкаи до вече картираното 
от лагера надолу сливане на двете реки. След това прекартират участъка от последния 
отвес до лагера. Накрая Теодор разширява стеснението в края на “Проходката”.
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(ПК “Хеликтит” София), Ваньо Гьорев (ПК “Кейвинг”-БПД), Муса Еюпов и Стойчо Зарев 
“БПД”-клон Ракитово, Таня Стоилова и Александра Василева СПК “Академик” София.

1. Група №9-11.
Състав:Христо Цанев, Симеон Ненков и Георги Красимиров.
Цел на влизането: Измерване на дебити на подземния поток, картиране и проучване.
Влизане: 16.20 часа.
Контролно време: 3 дни
Излизане: 15.30 часа на 05.09.
04.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоилов, Таня Стоилова, Александра Василева, 

Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик 
Иванов, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ивайло Бакалов, Теодор 
Кисимов, Ваньо Гьорев, Муса Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Павлин Димитров, 
Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara 
Jamalian, Yousef Vaghef, Ebrahim Byramian, Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, 
Zhelyko Dyokich и Katarina Jovic.

Този ден си тръгват Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Mohammadhassan 
Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef 
и Ebrahim Byramian. Пристига групата от Сърбия: Nemanya Milosavlyevich, Nikola 
Stevanovich, Zhelyko Dyokich, Katarina Jovic и Павлин Димитров. Първа група за №9-11: 
Радослав Ненкин и Ивайло Бакалов. Тяхната цел е сваляне багаж в подземния лагер. 
Втора група: Таня Стоилова и Александра Василева. Трета група: Стойчо Зарев, Муса 
Еюпов, Йордан Тупаров и Здравка Попова. Ваньо, Данчо и Стойчо работят за разширя-
ването на входа на обект БС №73А, преди да влезнат в пещерата. Връзката с подземния 
лагер ще е в 11.00 часа на 05.09.

03.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоилов, Таня 

Стоилова, Александра Василева, Георги Красимиров, Христо 
Цанев, Михаил Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик 
Иванов, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, 
Ивайло Бакалов, Теодор Кисимов, Ваньо Гьорев, Муса 
Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Mohammadhassan 
Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, 
Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian.

В БС № 9-11 влизат Мони, Ицо и Жоро към подземния 
лагер. Те ще мерят дебити на реката и ще търсят продъл-
жения срещу течението на реката при подземния лагер. 
Останалите от пещерата излизат. Първи към 15.20 часа 
излиза Теодор. До около 18.00 часа излизат и останалите: 
Константин Стоилов, Стоян Горанов, Fateme Waqef, Yousef 
Vaghef и Ebrahim Byramian. Павката се обажда в София 
с новината, че агрегатът се е развалил. Възстановена е 
връзката с подземния лагер. Сутришната сесия е за 9.00 
часа. За подземния лагер са нужни: дъгтейп, батерии АА, 
и разширители. Към експедицията се пресъединяват: 
Михаил Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик Иванов 

1. Група №9-11.
Състав: Радослав Ненкин и Ивайло Бакалов.
Цел на влизането: Сваляне на багаж в подземния лагер.
Влизане: 12.50 часа.
Контролно време: 02.00 часа на 05.09.
Излизане: 22.00 часа.
2. Група №9-11.
Състав: Таня Стоилова и Александра Василева.
Цел на влизането: Сваляне на храна и батерии в подземния лагер.
Влизане: 17.40 часа.
Контролно време: 14.00 часа на 06.09.
Излизане: 15.30 часа на 05.09.
05.09.
Състав: Павел Бакалов, Таня Стоилова, Александра Василева, Анна Дамянлиева, 

Диляна Христова, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Здравка 
Попова, Селик Иванов, Павлин Димитров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян 
Горанов, Ивайло Бакалов, Ана Филчева, Александър Братоев, Ема Коларова, Ваньо 
Гьорев, Муса Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Nemanya Milosavlyevich, Nikola 
Stevanovich, Zhelyko 
Dyokich, Katarina Jovic, 
Lampros Makrostegios, Maria 
Vasiloglu, Georgios Lazaridis, 
Georgios Oikonomidis и 
Ares Varis.

Група за терен: Ваньо 
Гьорев, Стоян Горанов, 
Nemanya Milosavlyevich и 
Katarina Jovic. Разширяване 
на входа на обекг БС №73А. 
Връщат се в лагера към 
18.05 часа. Връзка с под-
земния лагер прави Радо. 
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Цел на влизането: Катировка в дънните части.
Влизане: 10.00 часа.
Контролно време: 06.00 часа на 06.09.
Излизане: 12.00 часа.
2. Група №9-11.
Състав: Стойчо Зарев и Йордан Тупаров.
Цел на влизането: Катировка в дънните части.
Влизане: 09.30 часа.
Контролно време: 06.00 часа на 06.09.
Излизане: 8.00 часа.
06.09.
Състав: Павел Бакалов, Таня Стоилова, Александра Василева, Анна Дамянлиева, 

Диляна Христова, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Иван 
Петров, Павлин Димитров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ивайло 
Бакалов, Ана Филчева, Александър Братоев, Ема Коларова, Ваньо Гьорев, Муса Еюпов, 
Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, Zhelyko 
Dyokich, Katarina Jovic, Lampros Makrostegios, Maria Vasiloglu, Georgios Lazaridis, Georgios 
Oikonomidis и Ares Varis.

Стойчо и Данчо излизат от пещерата и се прибират в лагера към 10.00 часа. Излизат 
и останалите от пещерата. Радко, Диди, Georgios Oikonomidis и Ares Varis отиват да 
разширяват обекг БС №73А, но не се справят с машината и се връщат. Тръгват си: Таня 
Стоилова, Александра Василева, Анна Дамянлиева, Павлин Димитров, Иво, Ани, Сашо, 
Ваньо Гьорев, Муса Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Nemanya Milosavlyevich, 
Nikola Stevanovich, Zhelyko Dyokich и Катрина... Ванката пристига в лагера.

07.09.
Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил 

Хаджитодоров, Иван Петров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ема 
Коларова, Lampros Makrostegios, Maria Vasiloglu, Georgios Oikonomidis и Ares Varis.

По обяд към 12.00 часа към №9-11 се качват Жоро, Ема, Радо, Мони и Стоян. 
Радо и Стоян вкарват карбид и картират в “Голямата блокажна зала”. Излизат към 21 
часа. Тръгва си Христо Цанев. В № 9-11 влизат: Ванката, Павката, Диляна, Lampros 

Пристигат: Ани, Анна, 
Дили, Сашо. От пещера-
та към 15.30 часа изли-
зат Мони, Таня и Алекс. 
Остават при пещерата и 
правят връзка с подземния 
лагер в 18.00 часа. Излизат 
Муса и Роджи, които са 
объркали пътя в пещерата. 
Към 13.00 часа слизат в ла-
гера. Роджи със Селик сли-
зат към Банско.

1. Група №9-11.
Състав: Здравка Попова 

и Муса Еюпов.

Makrostegios, Georgios Oikonomidis и Ares Varis от гръцката група. Започва картировка 
на лявото разклонение срещу течението. Свързват картировката на иранците с карти-
ровката на предната група. Павката остановява слухова връзка между двете разклоне-
ния срещу течението. Georgios Oikonomidis и Ares Varis се връщат от „Ледената зала” 
поради липса на добра екипировка.

1. Група №9-11.
Състав: Радослав Ненков и Стоян Горанов.
Цел на влизането: Катировка в ”Голямата блокажна зала” и пренасяне на карбид.
Влизане: 14.00 часа.
Контролно време: 12 часа.
Излизане: 21.00 часа.
2. Група №9-11.
Състав: Павел Бакалов, Иван Петров, Диляна Христова и Lampros Makrostegios 

Lampros Makrostegios, Georgios Oikonomidis и Ares Varis.
Цел на влизането: Катировка в дънните части.
Влизане: 10.00 часа.
Контролно време: 12.00 часа на 08.09.
Излизане: 12.00 часа.
08.09.
Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Михаил Хаджитодоров, 

Иван Петров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ема Коларова, Lampros 
Makrostegios, Maria Vasiloglu, Georgios Oikonomidis и Ares Varis.

Сутринта към 10.30 часа си тръгват: Georgios Oikonomidis и Ares Varis. В 11.00 часа 
тръгват за картиране: Радо, Ема, Стоян, Мони и Жоро. Следобяд към 15.00 часа Lampros 
Makrostegios слиза в лагера заедно с Жоро. Жоро се качва повторно за да занесе храна 
към 16.00 часа. В 16.30 часа Lampros Makrostegios и Maria Vasiloglu си тръгват. Вечерта в 
21.00 часа в лагера слизат: Ема, Жоро и Мони. Не са влизали в пещерата и не са успяли 
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да направят връзка с подземния лагер. Ванката е болен в подземния лагер, а Павел и 
Диди картират лявото разклонение срещу течението (през прагчето с въжето).

09.09.
Състав: Павел Бакалов, Диляна Христона, Георги Красимиров, Михаил Хаджитодоров, 

Иван Петров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов и Ема Коларова.
Павел, Диди и Ванката излизат от БС №9-11 в 23.00 часа. Павел и Диди слизат същата 

нощ в базовия лагер. Ванката остава да пренощува в “щурмовия бивак”.
10.09.
Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Михаил  Хаджитодоров, 

Иван Петров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов и Ема Коларова.
Сутринта в 9.00 часа Ванката се прибира в лагера. Мишо и Ванката си тръгват в 12.30 

часа. Мони, Жоро и Стоян влизат в БС №9-11 към 16.00 часа с цел изнасяне на багаж от 
подземния лагер. Вечерта се изсипва дъжд.

1. Група №9-11.
Състав: Симеон Ненков и Георги Красимиров и Стоян Горанов.
Цел на влизането:Изнасяне на подземният бивак и разекипиране.
Влизане: 16.00 часа.
Контролно време: 15 часа.
Излизане: 2.00 часа на 11.09.
11.09.
Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Симеон Ненков, 

Радослав Ненкин, Стоян Горанов и Ема Коларова.
В 2.00 часа излизат от пещерата Мони, Жоро и Стоян. Около 11.00 часа си тръгва 

Радо. Павел, Диди и Стоян радзоборудват изнесения лагер. Правят списъци и започват 
разооборудване на базовия лагер.

12.09.
Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Симеон Ненков, 

Стоян Горанов и Ема Коларова.
Разоборудва се базовият лагер. Георги Красимиров и Стоян Горанов се качват до БС 

№9-11 за сваляне на багаж. В 13 часа пристига Боги с товарните животни и се потегля 
към Банско от където Яни Макулев товари багажа заедно с Диди и Мони потеглят към 
София. Останалите заедно с Венцислав Иванов и Симона Атанасова потеглят към гра-
дешнишките минерални бани, с което експедицията приключва.

5. реЗУЛтати
Международната експедиция „Бански суходол 2015” беше организирана от софий-

ските клубове СПК „Академик” София и ПК „Хеликтит” София.
Метеорологични условия:

Въпреки по-голямото количество задържал се сняг в циркуса, през голяма част от вре-
мето метеорологичните условия бяха добри. След валежите в самото начало на експедици-
ята до края на август времето беше топло и стабилно. Преваля, чак в края на експедицията. 
Температурите се понижаваха вечерно време чувствително, но не фатално, и експедицията 

завърши успешно. За мо-
мента все още смятаме, че 
подходящият период за про-
веждане на експедицията е 
от 20-ти август до средата 
на септември. Тук може да 
се добави обаче, че досега не 
е имало едно и също време 
в две поредни години, и на 
тази надморска височина ви-
наги може да има изненади, 
но времето се задържа най- 
стабилно и е най-подходящо 
за провеждане на по-дълги 
експедиции в района имен-
но през този период.
Организационни:

Експедицията беше съ-
пътствана и с някои труд-
ности, касаещи изнасянето 
на експедиционния багаж. 
Все по-трудно се намират 
товарни коне. Това забави 
и значително започването 
на експедицията. Бяха на-
правени няколко курса за 
изнасяне на багаж от първа 
необхозимост. Останалият 
багаж беше пренесен по-
средством нает хеликоптер. 
Все пак за свалянето на ба-
гажа бяха намерени товар-
ни коне. Отново проблем 
се оказа липсата на резер-
вен генератор. За поредна 
година каченият генератор 
се повреди и това създаде 
редица трудности. Първите 
дни от експедицията основ-
но се изнасяше багаж, а след 
изграждането на базовия 
лагер се премина към обо-
рудване на изнесения би-
вак, екипиране на пещерата 
и изграждане на подземния 
лагер.
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Главен приоритет „Бански суходол“ №9-11
За времето на експедицията беше работено основно по главния приоритет – пропаст-

ната система Бански суходол № 9-11; а също и по терен. Основната цел на експедицията 
беше да се продължи с изследването и търсенето на път в дълбочина в пещерата. Тази 
година за основен маршрут за влизане беше избран вход №11, като в по-късен етап беше 
екипирано и през вход №9. На два етапа пещерата беше екипирана до сегашното дъно. 
Наложи се на няколко пъти определени участъци да бъдат преекипирани. Филип Енчев 
и Симеон Ненков първи свалят багаж до мястото за бивака, опъват лагерната палатка 
и правят първи огледи на новите части, като установяват, че най-ниските участъци са 
загрупани с голями блокажи. Те се натъкват и на големи странични разклонения (извест-
ни от предишната година). Над последния отвес има комин, който тегли цялото тече-
ние от залите нагоре. Прокаран е кабел от входът на пещерата до подземния бивак от 
Павел Бакалов, Tomasz Pawlowski и Десислава Макулева. В подземния лагер няколко дни 
остават Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Mohammadhassan Entezari, Mohammad 
Sheykhrasti. Те го дооборудват и извършват основната картировка в пещерата  За експе-
дицията като за времето на пребиваването те картират 678 метра зали и галерии при де-
нивелация от – 85 метра. Прекартиран е и участъка от последния отвес след „проходката“ 
до лагера. Картировки се правят и в страничните разклонения от Павел Бакалов, Иван 
Петров, Диляна Христова, Христо Цанев, Стойчо Зарев и Lampros Makrostegios. Павел 
Бакалов установява слухова връзка между двете възходящи разклонения в близост до 
лагера. Свързана е картировката с тази на иранската група, които също картират в тези 
участъци. Иранска група в състав: Majid Saghafi и Ebrahim Byramian картират едно от не-
картираните разклонения “Голямата блокажна зала”. Също разклонение в тази зала кар-
тират и Стоян Горанов и Радослав Ненкин. Общо за експедицията са картирани над 750 
метра. Общо като дължина пропастната система БС №9-11 надминава 1100 метра при 
денивелация от – 354 метра, което и отрежда трето място по дълбочина в България.

Яни Макулев, Георги Красимиров, Симеон Ненков, Христо Цанев, Павел Бакалов, пра-
вят проучвания в различни участъци след подземния лагер. Констатира се, че има водо-
упорен пласт, който е покрит с голями блокажи. В тези участъци към основния поток се 
присъединяват още притоци от странични възходящи разклонения. Работата в дълбо-
чина ще е трудоемка и опасна без да се укрепят блокажите. Яни Макулев акцентира, че 
има вероятност да се намерят по-ниско разположени входове към системата, през които 

по-лесно да се достига до подземния лагер и участъците за работа. Проучени са някои от 
разклоненията, като на места край не е стигнат. Измерени са дебити на подземните по-
тоци. Направени са множество снимки в „Голямата ледена зала“ и в подземния бивак и в 
различни участъци от пещерата основно от Томас и иранската група.
По второстепенните задачи са извършени следните дейности:

В началото на експедицията основно по второстепенните дейности и теренни обходи 
извършваха: Боян Шанов и Константин Стоичков, като целта е да се проникне и в някои 
от пещерите с видимо стопени снежни тапи в западната част на циркуса. Първият обект е 
БС № 57 (открита през 2001-ва година от Андрей Дражев). Слезнато е до – 5 м и е блоки-
рана с камъни и лед. Направена е скица. Следва обект БС № 65А. Тапата също е стопена 
и се слиза 8-9 метра от входа, като се достига до непреодолимо стеснение между тапата и 
скалата от което се усеща силно въздушно течение. Разкопава се обект в близост BS Ob5. 
Слезнато е около 4 метра и в дълбочина е блокаж. Обекта е скициран. Разкопават се още 
два обекта от които се усеща силно течение. Прониква се и в БС №23, където снежната 
тапа е стопена целият сипей е заклещен над пропадане с отвес в дълбочина. Също се до-
лавя силно течение. Симеон Ненков, Георги Красимиров, Константин Стоичков и Стоян 
Горанов правят проверка на следните пещери и обекти: БС № 41. БС №45 А-Б, БС №1, БС 
№ 28, БС № 8, БС № 7. БС № 16 и др. В БС № 41 е стопена снежната тапа и се слиза до - 11 
метра. Следва тесняк в южна посока затлачен с чакъл и пръст за разкопаване. Не се усеща 
течение. Липсва снежна тапа. Причината е сложения преди години капак на пещерата. 
Коста проверява БС № 45 А-Б и БС № 1. Установено е, че липсват снежни тапи.

В БС № 28 нивото на снежната тапа е високо и достига междинната площадка на - 10 
метра от входа, паралелният отвес също е запълнен със сняг. В БС № 8 се вижда про-
лука между тапата и стената, спусната е от западната страна до към -25 метра от входа. 
Продължава в дълбочина със стеснение между скалата и тапата. Трябва да се наковат още 
упори ако се работив тази пропаст! В БС № 7 Коста слиза между тапата до дъното което е 
плътен блокаж. Снежната тапа е на -5.40 м от входа. “Обекта на Зиза и Цецо” е разкопан 
и е проникнато до към –6 метра. Блокаж! БС№ 16. Пещерата е запушена в дълбочина със 
снежна тапа.

Продължава работата и по разширяването на входа на БС №73А.
Биоспелеология:

Събран и предаден биоспелеологичен материал от БС №23 от Константин Стоичков. 
(опилиони). Боян Петров, Стоян Горанов и Силвия Кроснева поставят мрежа на входа 
на БС №30. Уловени и определени са общо 13 екз. от 4вида прилепи.

Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2015 изказва специални благодарности на:
Ръководството на Национален парк Пирин.- 
Директора на лифтената станция (Бай Иван) за съдействието за хеликоптера.- 
Христо Христов и Магазин Стената, за отпуснатата екипировка.- 
Пещерняците от ПК „Под ръба“ Церово: Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, - 
Симеон Ненков и Катрин Джарджат , за неоценимата помощ в начаото на експедицията и изнася-
нето на багаж до базовия лагер.
Емил Макариев ПКСУ „София“ за спонсорирането на ескпедицията с 6 литра ракия.- 
Яни Макулев ПК „Хеликтит“ София, за превоза на багажа.- 
Иван Петров ПК „Хеликтит“ София, Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе, Константин Стоилов СПК - 
„Академик“ София и Алексей Жалов, за кореспонденцията с чужденците, посрещането им и за 
подкрепата по пребиваването им в страната.

източник на информацията:  
Константин Стоичков
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пеЩерНо спасяВаНе

Пещерно спасяване е доброволна, независима и неполитическа организация, осъ-
ществяваща дейности по издирване, оказване на първа помощ и спасяване в пещери 
и пропасти на хора попаднали в екстремални ситуации. Дейността й се осъществява 

изцяло на доброволни начала от спасители – пещерняци, преминали 
специализирани курсове в България и чужбина.

За над 40 годишния си период, българското Пещерно спасяване е 
провело учебни и действителни спасителни акции в десетки пещери и 
пропасти на територията на цялата страна.  

Пещерно спасяване е член на Европейската асоциация по пещерно 
спасяване и на Българска федерация по спелеология.

При възникване на инцидент в пещера сигнализирайте веднага на 
Пещерно спасяване!

Председател: Валери Пелтеков тел: 089 334 14 04
Заместник-председател: Никола Дончев – Джонсън тел: 089 979 21 45
Заместник-председател: Трифон Даалиев тел: 088 911 71 87

За повече информация: www.caverescue.bg 
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13-а МеждУНародНа коНфереНция  
по пеЩерНо спасяВаНе, ШВейцария

Място: Льо Камп, Ваумаркус, Швейцария (Le Camp, Vaumarcus, Swiss)
Период: 16 – 19 април 2015
Участници: Представители на Пещерно спасяване България бяха: Антония Влайкова, 

Владимир Георгиев, Енчо Енчев, д-р Бенжамен Ментешев.
Общо присъстваха 110 участници от 14 страни: България (4), Швейцария (63), 

Австрия (2), Белгия (3), Канада (2), Хърватска (5), Франция (11), Германия (8), Унгария 
(3), Италия (3), Холандия (1), Нова Зеландия (2), Словения (2), Русия (1).

Българските представители се включиха активно във всички работни срещи. 
Участваха с демонстрация на терен на българската носилка, която се ползва при спа-
сителни акции у нас. Общо бяха показани три вида носилки: българска, швейцарска, 
белгийска. Също така се включиха в демонстрация на телефони, използвани при акции, 
като общо бяха показани: български и френски жични телефони, безжични Nicola 3 и 
CaveLink.

И най-голямото признание за нашето спасяване бе поканата за демонстрация на 
елементи и тролеи с извличане на носилка, като участваха само 3 страни: България, 
Франция и Швейцария. Въпреки малобройния състав, нашата група успя да демон-
стрира извличане по отвес с полиспаст и осигуровка; прекачване на тролей преди изли-
зането от отвеса и спускане по наклонен тролей. Според отзивите по-късно, демонстра-
цията беше много добре приета от публиката, тъй като е била без технически проблеми, 
семпла и с малко хора. “Българския отбор направи красива тиролска демонстрация в 
пещерата Вальорб (Vallorbe). Те имат отлично техническо майсторство.”

Освен практическите демонстрации на терен нашите участници се включиха и в 
работни дискусии и презентации. Д-р Ментешев, като част от медицинската комисия, 
участва в изготвяне на общи препоръки за унифициране на медицинското оборудване 
при спасителни акции в пещери, в изготвянето на препоръки относно компетентно-
стите за оказване на долекарска помощ за спелеолози и пещерни спасители, както и на 
компетентностите на лекарите в пещерното спасяване. 

Антония Влайкова участва в презентацията на Европейската асоциация по пещерно 
спасяване (ECRA) с представяне на новата уеб страница: www.caverescue.eu и фейсбук 
страницата на организацията. 

ЗиМНa УЧеБНa ТреНироВка На пеЩерНо спасяВаНе

В периода 19-22 март 
в района на Беклемето, 
Централна Стара планина 
се проведе учебно-трени-
ровъчен сбор на Пещерно 
спасяване. В мероприяти-
ето взеха участие над 40 
спасители и стажант-спа-
сители от различни гра-
дове в България. Сборът 
е част от традиционната 
тренировъчна дейност 
на пещерните спасители. 
Tози път бе фокусиран 
върху подобряване умени-
ята за преодоляване усло-
вията на зимната планина 
и ползването на специ-
фична зимна екипировка 
(ски с панти, снегоходки, 
работа с лавинни уреди). 
Всичко зимно, което пред-
ложи планината бе използ-
вано пълноценно. Имаше 
и виелица и пресен сняг, което даде ясна индикация на участниците за нивото им на 
лична екипировка и от какво имат нужда при подобни екстремни условия.

Заниманията на открито включваха пистово и извън пистово каране на ски, ходене 
със ски с панти и снегоходки, оценка на зимното състояние на планината и превенция 
на рисковете, изготвяне на лавинен профил, търсене на пострадал в лавина с помощта 
на пипсове и лавинни сонди.

Валери Пелтеков, който води занятията със ски, работи основно върху усъвършенст-
ване уменията на спасителите, като даде методика за по-нататъшно самостоятелна под-
готовка, както на писта така и извънпистово.

Освен заниманията на открито, спасителите опресниха и упражниха зна-
нията си по долекарска помощ. Лекция с практическа част бе изнесена от д-р 
Бенджамин Метешев и Кирил Иванов. Лекцията включваше: реанимиране на по-
страдал чрез изкуствено дишане и сърдечен масаж, оценка и третиране на трав-
ми на опорно-двигателния апарат и повърхностни рани, превенция и долекар-
ска помощ при хипотермия и измръзване, травми при продължително висе-
не на въже и др. Зимнa учебнa тренировка на Пещерно спасяване, 19-22 март 1 
В рамките на сбора бяха обсъдени и разгледани различни видовете носилки, който се 
ползват от спасителски екипи по света, техническите им характериситки и възмож-
ности за тяхното приложение в спасителски дейности у нас.
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идеи и предложения за следващ зимен лагер
Да бъде изцяло зимно ориентиран с усилена тренировка на различните тактики за 

придвижване със ски с панти. Да се поработи върху повишаване на скиорската техника 
на спасителите. Да се заложи изграждане на принудителни зимни биваци: иглу, снежна 
пещера. Да се наблегне на ориентирането в планината: употреба на GPS, зимна марки-
ровка като ориентир и др. Тренировка с пипсове и сонди за откриване на пострадал при 
лавина.

Предложение за следваща треноровъчна пещерно-спасителска акция
Да се прекара спелеотелеком, и по него да се осъществява комуникация с екипите в 

пещерата. Да се ползват по-активно радиостанциите: всяка група да има и да се ползват 
както отвън така и в пещерата при места с явна видимост (отвеси и т.н.) за подобряване 
на комуникацията между групите. Да има казус с пострадал и как да му се окаже доле-
карска или лекарска помощ.

изводи и препоръки
За организиране на тренировъчна зимна акция е необходимо специализирана еки-

пировка, която спасителите си набавят сами. Екипировката е скъпа, затова и не всички 
могат да си набавят такава и да се включат пълноценно.

Добре би било да се наблегне върху общо физическата подготовка при провеждане 
на зимно спасителни акции.

Да се поработи и тренира повече със специфичния инвентар за долекарска помощ, с 
който разполагаме като: шини, вакум шини, матрак, яки. Да се потренира повече оказ-
ване на долекарска помощ от всички, да има дори и самостоятелни занимания, благо-
дарение на филмчетата, които Бенджи предостави. Пример: самостоятелно може да се 
тренира върху различните видове превръзки.

На 23 и 24 май се преведе 
тренировка на Софийския 
отряд на Пещерно спасява-
не на скалите в близост до 
с. Комщица. В тренировка-
та взеха участие 18 спаси-
тели.

Подобна тренировка се 
провежда за пръв път на 
този обект. До този момент 
скалите са ползвани за обу-
чение на млади пещерняци 
в техниката на единично-
то въже. По време на тре-
нировката бяха изградени 
редица елементи, ползвани 
при пещерно спасителски 
дейности. Бяха упражнени 
елементи като: извличане 
на пострадал, извличане 
на носилка с полиспаст и 
прехвърляне на тролей, из-
вличане на носилка с упо-
требата на насрещна рол-
ка.

Софийския отряд има 
желание за по-често про-
веждане на подобни трени-
ровки на скали или пеще-
ри. Идеята е да се подобри 
екипната работа и взаимо-
действие, като се отработ-
ват елементите ползвани 
при спасителски дейности 
в пещери и пропасти.

Всички тези прояви са 
на доброволни начала и не 
са включени в планирани-
те тренировки на Пещерно 
спасяване, които са зало-
жени в календарния план.

ТреНироВка На софийския оТряд На пеЩерНо спасяВаНе
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ТреНироВъЧеН лагер-сБор На коТел, МесТНосТТа ЗлосТеН

От 18 до 21 юни се пре-
веде тренировъчен лагер-
сбор на Пещерно спасяване 
в района на Котел, мест-
ността Злостен.

В тренировката взеха 
участие над 20 спасите-
ли от различни градове в 
България. Бяха направени 
тренировъчни акции със 
симулиране на инцидент 
в пещерите: Академик и 
Мъгливата.

На 20 юни – събота в 
16:50 в лагера на спасите-
лите се получава сигнал 
за инцидент с пещерняк в 
пещера Тангаръчка дупка, 
село Богданово, Странджа. 
Пещерата се намира на 
около 200 км. от лагера в 
Злостен. По това време тече 
тренировъчна акция в пе-
щера Мъгливата и повечето 
спасители включително и 
д-р Владимир Пашовски са 
в пещерата. Ръководството 
на Пещерно спасяване пре-
ценява, че с наличните хора 
в лагера може да се органи-
зира спасителна акция.

След направения анализ на инцидента от Пещерно спасяване призоваваме пещер-
няците да не правят компромиси с безопасното екипиране на въжените системи за 
проникване в пещери и пропасти, за да се избегнат подобни нелепи инциденти.

акция В пеЩера ТаНгаръЧка дУпка

На 20 юни – събота в 
16:08 часа се случва инци-
дент с пещерняк в пеще-
ра Тангаръчка дупка, село 
Богданово, Странджа.

Сигналът е подаден от 
Станимира Делева в 16:50 
ч. От подадената инфор-
мация се разбира, че при 
разекипиране на пещерата, 
почти на изхода се развърз-
ва въжето на подвеждащия 
парапет и пещернякът С. Г. 
пада от 11 метра височина. Според първоначални данни има съмнения за счупен крак 
и травма на гръбнака.

Групата от четирима пещерняка с ръководител Боян Петров е извършвала монито-
ринг на прилепи в Тангаръчката дупка. Първоначално системата е била екипирана с 
възел осмица, но въжето не е достигало до дъното. Боян Петров преправя системата с 
булин възел без контрола и без дублаж, което води до развързване на възела и е пряка 
причина за настъпване на инцидента.

По същото време се провежда лагер на „Пещерно Спасяване“ на Котел, местността 
Злостен, и повечето от спасителите правят тренировъчна акция в пещера Мъгливата. 
Веднага след подаване на сигнала се организира екип и oт лагера на спасителите, нами-
ращ се на около 200 км от мястото на инцидента, тръгва група в състав Валери Пелтеков 
и Росен Вътев. Едновременно с тях от гр. Бургас тръгват Георги Германов – Големия 
Пойзън, Лазар Милчев и Стоян Атанасов от клуб НЕПИАСТ. В 20:00 часа групата спа-
сители се срещат в село Богданово с Боян Петров, който ги води до мястото на инци-
дента. Пещерата се намира на около 2 км. от селото по черен път, а от там пътя е през 
гората без видима пътека. В 20:50 спасителите са пред пещерата и започват изграждане 
на система за извличане на пострадалия пещерняк с носилка.

През цялото време на акцията вали дъжд, което допълнително усложнява спасител-
ните дейности. При пострадалия пещерняк постоянно има човек. Той е изолиран с про-
никвачни торби и увит с термо фолио и спален чувал, за да не се допусне хипотермия. 
Приема доза обезболяващо „аулин“. До пристигане на спасителния екип поема топли 
течности и лека храна. Пострадалият пещерняк не си спомня момента на падането. 
През цялото време е в съзнание, контактен и в много добро състояние на духа.

В 23:30 приключва акцията по изваждане на носилката с пострадалия и пренасянето 
до джипа на „Пещерно спасяване“. От там групата потегля към спешна помощ Бургас. 
На пострадалия е направен подробен преглед в спешно отделение в Бургас. Пораженията 
са счупена костица на китката и множество натъртвания. Изписан е още същата вечер в 
сравнително добро общо състояние и със способност да се придвижва сам.

След анализ на мястото на инцидента се предполага, че релефът на пропастта и куп-
чината пръст и гуано на дъното, както и голяма доза късмет е предпазила пострадалия 
от по-сериозни наранявания. От Пещерно спасяване призоваваме пещерняците да не 
правят компромиси с безопасното екипиране на въжените системи за проникване в 
пещери и пропасти. 
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ТреНироВка На плоВдиВския оТряд На пеЩерНо спасяВаНе

Силната пловдивска 
група, която завърши таз-
годишния курс Пещерно 
спасяване, инициира пър-
вата си самостоятелна тре-
нировка.

„Идеята беше да се събе-
рем нови и стари спасители 
и да поработим заедно, да 
видим ще се разберем ли, 
ще се получи ли нещо и 
дали ще се сработим като 
цяло. Разполагаме с но-
силка направена от тръб-
на конструкция и винил, 
която не знаехме дали и 
как ще сработи за пещерно 
спасяване.“ – споделя Боян 
Георгиев.

И така на 5ти декември, 
събота на входа на пещера 
Иванова вода се събира пло-
вдивската група в състав: 
Лев Миронов, Александър 
Стоев, Климент Къртевски, 
Иво Колчаков, Милен 
Нейчев и Боян Георгиев. 
От Софийския отряд се 
включват Валери Пелтеков 
и Георги Георгиев – Гогата.

Милен Нейчев комен-
тира: „След кратка консул-
тация помежду си напра-
вихме план на действие. 
Решихме тренировката да 
бъде само на скалите извън 
пещерата. За носилката все 
още няма подходящ такелаж за вертикално извличане, затова  изпълнявахме елементи-
те само хоризонтално. Избрахме балансьор с полиспаст над него и странично от балан-
сьора парапет. Поработихме малко върху окачването на носилката и в крайна сметка я 
балансирахме сравнително добре.“

Следват упражненията, при които ролята на пострадали заемат последователно раз-
лични спасители.

Ето и техните отзиви: 
„Първи в носилката влизам 
аз – Боян Георгиев. Идеята 
е да ме качат по балансьора 
до полиспаста и после да ме 
извлекат нагоре. Първата 
част от упражнението мина 
добре. Обаче втората част, 
извличането с полиспаста, 
си беше мъка. Наклона на 
терена е около 45 до 60 гра-
дуса и придружаващия видя 
бая зор да навигира и мес-
ти носилката, така че да се 
движи нагоре. На практика 
с тази носилка извличане-
то хоризонтално при малко 
по-неравен терен си е чис-
та хамалогия за един или 
двама придружаващи. След 
края на елемента единодуш-
но решихме, че носилката не 
става за хоризонтално из-
вличане по неравен терен.“

При следващото уп-
ражнение трудностите се 
появяват при парапета. 
„Носилката има уребрение 
отдолу и е доста по широка 
от тези, с които принципно 
осъществяваме спасител-
ни дейности в пещери и 
пропасти. Съответно бяха 
нужни доста усилия да се 
придвижва по парапета: 
при другия тип носилка 
просто се плъзга по ремъ-
ците, а тук се налага пов-
дигане при всяко движение 
напред“ – коментира Иво 
Колчаков

Спасителите от Пловдив 
са щастливи от добре про-
ведената тренировка и планират още подобни за в бъдеще.

Всички тези прояви са на доброволни начала и не са включени в планираните трени-
ровки на Пещерно спасяване, които са заложени в календарния план.
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2015 годиНа В пеЩерНиТе клУБоВе

Всяка година ни радва – нас, пещерняците и спелеолозите,  с различни експедиции 
и срещи с приятели и колеги. Научаваме нови неща, откриваме нови пещери, докумен-
тираме ги изследваме ги и влизаме все по надолу и навътре за да опознаем подземното 
богатство на планетата ни. Това са уникални места и моменти на споделена емоция и 
къртовски труд. 

В редовете по нататък ще отразим тези важни събития и експедиции, събирали пе-
щерняци от различни клубове и ще разкажем по-малко за резултатите плод на техните 
усилия. Подредбата на информацията е по азбучен ред на клубовете, като трябва да 
отбележим, че не е напълно изчерпателна. 

Но нека видим…  
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пеЩерНи клУБоВе и оргаНиЗации –  
ЧлеНоВе На Българска федерация по спелеология

име на пещерен клуб/
организация Град уеб сайт електронна поща 

„Академик” София www.akademic.org info@akademic.org

„Академик“ Русе s_ibi@abv.bg

„Балкан Адвенчър“ София www.balkan-adventure.
com info@balkan-adventure.com

„Варна“ Варна www.rodnibalkani.com speleo@mail.bg

„Витоша“ София vitosha.speleo.sofia@gmail.com

„Искър“ София www.iskar-speleo.org iskar@iskar-speleo.org

„Луцифер“  Търговище фейсбук страница pk_lucifer@abv.bg

„Мездра“ Мездра фейсбук страница pk.mezdra@dir.bg

„НЕПИАСТ“ Бургас www.nepiast.org info@nepiast.org

„Орловец-Екстремум“ Габрово www.orlovec-extremum.
org orlovec_extremum@abv.bg

Пещерен клуб и спелео 
училище „София“ София www.pk-sofia.com mailbox@pk-sofia.com

Пещерно спасяване България www.caverescue.bg info@caverescue.bg

„Прилеп – 1962“ София фейсбук страница prilep.1962@abv.bg

„Приста“ Русе www.td-prista.org
фейсбук страница speleoclub.prista@gmail.com

„Протей“ Сливен ops_apis@abv.bg

„Пълдин“ Пловдив www.sk-paldin.eu sk.paldin@gmail.com

„Саламандър“ Стара 
Загора www.sk-salamandar.org club@sk-salamandar.org

„Стрешеро“ Враца фейсбук страница strechero@abv.bg

„Стринава“ Дряново фейсбук страница bacho_kiro2@abv.bg

„Студенец“ Плевен фейсбук страница pk_studenets@abv.bg

„Суткя“ Ракитово www.sutkya.org syutka@abv.bg

„Черни връх“ София фейсбук страница spblackpeak@abv.bg

„Ъндърграунд“ София фейсбук страница underground.speleo.club@abv.bg

спк акадеМик 

В началото на годината СПК Академик проведе курс по пещерно дело със завършили 
4 човека – вече пещерняци. Членове на клуба взеха участие в зимният сбор на Пещерно 
спасяване на Беклемето през месец март, а през април се включиха в Експедиция Тетевен 
2015.

Представители на клуба взеха участие и първо място Национален технически пре-
глед „Карлуково-2015“

През месец юли в националните курсове за подготовка на кадри, Л. Томов завърши 
техническо усъвършенстване, Т. Виналиева завърши курса „Спасяване в пещери и про-
пасти“.

СПК Академик беше съорганизатор и взе активно участие в експедиция „Бански 
Суходол 2015“, проведена през месец август-септември.

Отново през месец септември пещерняци от клуба се включиха в участие в нацио-
налната експедиция „Тененгебирге 2015“.

В края на годината – месец декември, представители на клуба се присъединиха към 
експедиция на Гинци.

една от отговорните и важни задачи през тази година бе спечелен и изпълнен про-
ект към парк Витоша за картиране на част от пещера Духлата. Дейностите по проекта 
продължиха от май  до септември.

През годината имаше и множество клубни посещения в различни пещери 
– Голямата вода, Нановица, Академик, Черни връх, Бонинска, Яворец, Темната на 
Лакатник, Духлата и влизания в пещера Колкина дупка по време на експедиционни 
дейности.
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пк „акадеМик“ – рУсе  
пк „присТа“ – рУсе

Двата пещерни клуба 
от години работят заедно 
и провеждат традиционно 
Пролетен сбор експеди-
ция „Орлова чука“ пещера 
Орлова Чука в района на с. 
Пепелина. На експедиция-
та се включиха участници 
от различни клубове, като 
през тази година най-пред-
ставително участие имаше 
от страна на ПК „Стринава” 
– Дряново и бившият ПК 
„Витен”. Общо участвали-
те 30 човека се включиха в 
дейности по проучване на 
пещерата „Орлова чука“ и 
тренировъчната спасителна акция на скалите над нея. Бяха открити нови части и запо-
чна работа по тях, планувана да продължи и занапред. Освен добре свършената работа 
пещерняците присъстваха на организирана прожекция на филми с пещерна тематика. 

Тихомир Маринов Енчев 
от ПК „Академик“ – Русе, 
участва в проведените край 
с. Карлуково национални 
курсове за подготовка 
на кадри към БФСп и за-
върши курс по техническо 
усъвършенстване. На по-
късен етап взе участие в 
Международна експедиция 
“Leon” в периода 14.08.2015г. 
- 04.09.2015г., проведена на 
о. Крит. Работната група, 
към която беше включен, 
прокара телефонен кабел до 
подземния лагер на -510м. и 
изследва част от галериите.

 В периода 30.07.2015 –  
02.08 2015 г. двата пе-
щерни клуба ПК „Академик“ 
- Русе и ПК „Приста“ – Русе, 
организираха Експедиция 
„Стенето“ на територията 
НП „Централен Балкан“, 
на която присъстваха 36 
човека. Бяха осъществе-
ни влизания в пещерите: 
„Райчова дупка”, „Малката 
яма”, „Голямата яма”, 
„Птичата”, „Борова дуп-
ка”, „Куманица”, „Върлата”. 
Изследвани бяха част от 
тях, както и новооткрити 
пещери, където се извърши 
картировка. Петър Берон 
събра биологичен матери-

ал по главната ос на пещера 
„Голямата Яма”.

От 19  до 22 септември се 
проведе още една експеди-
ция на ПК „Приста“ – Русе 
и ПК „Академик“ – Русе, а 
именно Експедиция „Емен“. 
В нея участваха 20 пещер-
няка от ПК „Стринава” 
– Дряново, ПК Варна и 
бившия ПК „Витен” – 
Севлиево, гости от Перу, 
Австралия и България. 
Обходиха се районите на 
пещерите, за да се запоз-
наят с тях гостите и се осъ-
ществиха влизания в пеще-
рите: „Троана“, „Бамбалова 
дупка“, „Русе“, Мусинската 
и Русалийската.

Петър Берон събра био-
логичен материал по глав-
ната ос на пещера „Троана”.
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ск “БалкаН адВеНЧър” 

През 2015 г. в СК “Балкан 
Адвенчър” членуваха 13 
пещерняци. Значителна 
част от дейността на клуба 
е в областта на пещерното 
дело.

Основно внимание и 
време през годината бяха 
отделени на обучението на 
нови пещерняци. В зим-
ния и пролетния сезон бе 
проведен поредният курс 
“Пещерняк”, който е неиз-
менен приоритет за клу-
ба. Проведени бяха общо 
15 практически занятия 
с курса на открити скали и в пещери и пропасти с различна морфология, с различна 
продължителност - от 1 до 4 дни, в подходящи и популярни за обучение на пещерняци 
райони – Дряновски манастир, Лакатник, Боснек, Карлуково, Здравковец. Паралелно с 
тях беше преминат и материалът за теоретична подготовка на пещерняците, на място 
на терен и в Клуба на пещерняка в София. Основното ударение в курса бе върху техни-
ческата подготовка за преодоляване на отвеси, безопасността при проникване и върху 
картирането като важен елемент в изследването на пещерите. При упражнение на курса 
по екипиране на непозната пропаст бе открито ново продължение на пропастна пеще-
ра в района на с. Здравковец, чието изследване и картиране остана за предвидените 
клубни прояви в този район през 2016 г. Курсът приключи с изпити и петимата нови 
пещерняци се присъединиха към клуба.

През 2015 г. «Балкан Адвенчър» продължи провеждането на проучвателни прояви в 
различни райони в България. Край с. Здравковец бе открита и картирана нова неголяма по-
норна пещера. Обърнахме внимание и на най-близките до София карстови райони. Заедно 
с участници от МОЕРПА обходихме района на с. Дръмша, където намерихме 2-3 интересни 
обекта за евентуална работа и маркирания от миналия век обект В-9, на който впослед-
ствие поработихме и ще продължим работата през 2016 г. Обхождахме и въртопите над  
Беледие хан, където също започнахме работа на новооткрит обект, която ще продължи и 
през 2016 г. След направени няколко обхода (с участие от МОЕРПА) за по-обстоен оглед 
на пренебрегвания от пещерняците карст в района на Балша, Драговищица и Градец бяха 
набелязани интересни карстови обекти, проследени пътищата на подземни карстови води 
и приблизително определени границите на карста (фиг.  Х). Започнахме работа на един от 
новооткритите от нас обекти (засега с име К-920) в масива над с. Градец, където ще про-
дължим работата още в началото на 2016 г. и се надяваме да се поздравим със значително 
пещерно откритие. Обхождахме и варовиковия район на вр. Издримец и минните галерии 
там, като локализирахме в района общо шест нови пещери-каверни, които предстои да бъ-
дат картирани при специална клубна експедиционна проява през 2016 г.

Членове на «Балкан 
Адвенчър» взеха участие в 
няколко различни по харак-
тер прояви на БФСп на наци-
онално ниво в страната през 
2015 г. Участвахме в про-
летния сбор на Карлуково 
около 1 май. Взехме дейно 
участие с трима души като 
инструктори и лектори на 
националните курсове за 
обучение край Карлуково 
от 18 до 26 юли (фиг. 8). 
Имахме участие и в нацио-
нални експедиции на БФСп 
с проучвателни цели - край 
гр. Тетевен в ранната пролет 
и на „Стенето“ в Троянския 
Балкан през лятото.

Членове на «Балкан 
Адвенчър» участваха в 
националните курсове за 
подготовка на кадри и ор-
ганизационната работа 
на БФСп - В. Димитрова 
(Чеми) е член на УС на 
БФСп, а общо трима членове на клуба участват в различните помощни комисии на фе-
дерацията (по картиране, по опазване и по обучението).

Членове на клуба участват отделно и по своя воля и в дейности на други организа-
ции, включващи аспект и на пещерното дело - детски пещерни курсове и обучения в 
сферата на екстремните спортове и спелеологията и са в тесен контакт с няколко учили-
ща. Членове участваха и в проучвателни експедиции на сдружение МОЕРПА и др.

пк „искър“ софия

През 2015 г. числеността на ПК “Искър“ се увеличи с 3-ма члена – 4 новоприети 
члена и 1 отписан, с което общия брой на членовете става 28. Почти всички са активни 
в организираните мероприятия, както от клуба, така и от БФСп. Клубните сбирки про-
дължиха да се провеждат в медицинския колеж  „Й. Филаретова“. 

През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската 
федерация по спелеология (БФСп) съобразно законите и нормативните разпоредби. 
Клубът взе участие в проведеното през годината общо събрание на БФСп. 

Клубът взе участие и в редица мероприятия организирани от БФСп – национални 
експедиции, тренировъчни сборове,  международни експедиции (Тененгебирге 2015), 
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ПК „Искър” формира приходите си от месечен членски внос и вноски от курс 
„Пещерняк“. Събраните средства се изразходват за задължителните ежегодни раз-
ходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука”, 
разходи за административно обслужване, хостинг на интернет сайта и за под-
държане и обновяване на пещерния инвентар на клуба. Експедиционната дей-
ност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му. 
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния 
период се извършваше от касиера на клуба Димитър Кожухаров. Счетоводната доку-
ментация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него сро-
кове. През 2015 г. ПК “Искър” проведе самостоятелно 13 експедиционни прояви, от тях 
6 със спортно-тренировъчна цел, 6 с проучвателни цели и 1 обход/разкопаване.

ПК «Искър» и отделни негови членове участваха в прояви на други сдружения
През 2015 г. клубът се включи в проведени от други пещерни сдружения експедиции 

в страната (с проучвателни или чисто спортни цели), като:
- национални прояви, включени в календара на БФСп - 3;
- експедиционни прояви, организирани от други клубове и сдружения 5
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: 3 

тренировъчни сбора.
Трима члена на клуба взеха участие в спелеоложки прояви зад граница. Националната 

проучвателна експедиция в масива Тенегебирге, Австрия; Документирани бяха пеще-
рите обект на проучване в Тененгебирге – S33 и „S’-образната. Като картировачи се из-
явиха Цветан Остромски, Герасим Леков.

ПК “Искър” ежегодно провежда курсове „Пещерняк”. Последният курс „Пещерняк“ 
се проведе от началото на ноември 2014 и завърши на 25-26 април 2015 г. с изпит. От 
допуснатите до изпит курсисти двама завършиха успешно и бяха приети за редовни 
членове на клуба. Те активно и редовно се включват в мероприятията на клуба.

Основната проучвателна дейност на клуба беше съсредоточена в пещера Ямата на 
Прявода, която понастоящем е вече изцяло проучена и  картирана – главен картировач 
Диана Стефанова с помощници, всички които се включиха в проучването на пещерата. 
Пещерата достигна 630 м дължина.

С научно-приложните дейности в клуба професионално се занимава единствено Д. 
Кожухаров. Всички около него му помагаме в събирането на пещерна фауна. През 2015 
г. беше проведено събиране на биологични проби от пещера Елата.

ПК “Искър” представя пред широката общественост дейността си  чрез редовното 
поддържане на клубния сайт (iskar-speleo.org) със съдържание – снимки и кратки ано-
тации върху проведените мероприятия.

Отново беше издаден клубен календар със снимки на членове на клуба – Герасим 
Леков, Цветан Остромски, Димитър Димитров (Мушморока). 

пк лУцифер

експедиционна дейност
В периода 10-13 април 6 клубни члена взеха участие в експедиция “Тетевен - 2015”, 

организиран от БФСп и клуб “Черни връх”. Бяха картирани две пещери и обхождани 
райони.

В периода 12-14 юни клубът организира и проведе експедиция “Злостен”. Беше за-
почнато разкопаване на един перспективен въртоп, картирани две пещери и свалени 
GPS кооординати на пещерите в района и в района на м. Царевец. В експедицията взеха 
участие 7 клуба от страната.

От 09 до 12 юли клубът със съдействието на БФСп организира експедиция “Източна 
Стара планина”. Бяха картирани три пропастни пещери и доизследвана пропастта 
“Олимпийска осмица”. Участваха пещерняци от 5 клуба.

От 5 до 27 септември двама души от клуба взеха участие в експедиция “Тененгебирге” 
в Австрия. Бяха картирани пещери и обхождани райони.

От 31 октомври до 8 ноември картировъчен екип от клуба взе участие в експеди-
ция “Западна Стара планина”. Бяха картирани пещерите “Голяма Балабанова” и “Малка 
Балабанова”.

технически прегледи
От 30 април до 3 май в района на с. Карлуково отбори на клуба взеха участие в наци-

оналните технически прегледи.
Спасяване
Участници от спасителния отряд присъстваха и на трите учебно-тренировъчни сбо-

ра на “Пещерно спасяване”.
Учебна дейност
Трима клубни члена взеха участие в Националните курсове за обучение на кадри, 

проведени в Карлуково и успешно ги завършиха.

спелеоклУБ МеЗдра

1. Експедиционни дейностти през 2015 г.
03.01.2015 г., с. Струпец. Пещерата Евтик. Обход на района. 6 участника. - 
10.01.2015 г. с. Карлуково, пещерата Темната дупка – учебно тренировъчна дейност, 4 - 
участника
16.01.2015 г., с Камено Поле, пещерите „Водната пропаст“ и „Байов комин“, обход на райо-- 
на и  заснемане на входове, 9 участника
07.02.2015 г., с. Градешница, пещерата „Рушовата“, учебно-тренировъчна дейност, запо-- 
знаване с други карстови райони, 21 участника
01.03.2015 г., с. Камено поле, пещерите „Светлика“ и „Зимника“,  заснемане на  входове, 4 - 
участника
02.03.2015 г., с.Кунино, пещерите „Татаркинята“ и „Дяволската воденица“,  откриване на - 
нови пещери, 7 участника.
19 -22.03.2015 г., гр.Троян, Беклемето – Зимен учебно-тренировъчен лагер на АСО, - 
3 участника.
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14.03.2015 г., с. Лакатник,  пещерата „Ръжишка“,  - 
учебно-тренировъчна дейност, 4 участника.
29.03.2015 г., с. Кален – „Задънката“, пещерата „Цера - 
Каленска“, пешерен обход на района, 6 участника.
9.04.2015 г., с. Брусен – пещерата „Горната лъка“, - 
учебно-тренировъчна подготовка за технически 
прегледи, 8 участника.
30.04-03.05.2015 г., с. Карлуков,о Национални техни-- 
чески прегледи, 31 участника в 2 отбора.
13.06.2015 г., гр.Враца – Околчица, изграждане на - 
пробен въжен тролей, 14 участника.
18 -21.06.2015 г., гр. Котел, пещерите „Академик“ и - 
„Мъгливата“.  Участие в учебно-тренировъчни спа-
сителни акции, 4 участника
17-26.07.2015 г., с. Карлуково, пещерите „Проходна“, - 
„Свирчовица“, „Банковица“, „Парниците“. 
Провеждане на курсове на „Пещерно спасяване“, 1 участник. 
17-26.07.2015 г., с. Карлуково, пещерите „Свирчовица“ и „Чердженица“, курс - 
„Картиране“, 1 участник. 
17-26.07.2015 г., с. Карлуково пещерите „Банковица“, „Свирчовица“, „Проходна“. - 
Курс „Техническо усъвършенстване“, 1 участник.
24 -25.07.2015 г., Враца – Околчица, въжен тролей, 20 участника.- 
02.08.2015 г., гара Орешец, пещерата „Венеца“, проникване с учебна цел на младите - 
пещерняци, 15 участника.
03.10.2015 г., Пазарджик, състезание за скоростно изкачване, 3 участника, 1 състе-- 
зател.
08-11.10.2015 г., с. Карлуково, пещерата „Черни връх“, Сбор на спасителите, 4 участ-- 
ника.
20.09.2015 г., с. Карлуково, пещерата „Проходна“, провеждане на изпит „Пещерняк“, - 
8 човека.
31.10.2015 г., с. Кален, пещерата „Каленска пещ“ проникване и връчване на доку-- 
менти на успешно завършилите курс „Пещерняк“, 16 участника.
06.12.2015 г., с. Лакатник, пещерата „Темната дупка“, учебно-тренировъчна работа, - 
4 участника.
26.12.2015 г., с. Старо село, пещерата „Великанските очи“, запознаване на младите - 
пещерняци с пещери в района, 22 участника.
29.12.2015 г., с. Карлуково, пещерата „Банковица“, тренировка – спортно прониква-- 
не, 9 участника.
31.12.2015 - 01.01.2016 г., Мездра, участие в новогодишните празници – Въжен тро-- 
лей в новогодишната нощ, 12 участника.
През отчетния период е проведен  курс пещерняк РБ завършили успешно 6 участ-- 
ника.

На пещерите за снети GPS координати, направени са снимки, във всички от тях е 
проникнато, а някои от тях са картирани.

 Картирани пещери и пропасти :
- „Данчулица“ – -38 м.
- „Койна мъртвина“  – -22 м

- „Джамарска пропас“ – -60 м
- „Печина Жеврежин“ –  -65 м
- „Ес“ –  - 30 м
експедиции в чужбина: Проведена експедиция в Сърбия, с. Радейна, Димитровград от 

3 до 6.09.2015 г., участвали 28 човека. Посетени пещери: „Петрлашка“, „Данчулица“, „Койна 
мъртвина“, „Джамарска пропас“, „Печина Жеврежин“. Обходени за редица интересни тере-
ни в планина Видлич.  От 5 до 29.09.2015 г., участие в експедиция в Австрия, с. Обершефалт, 
район Тенегебирген. Посетени пещери и пропасти „Ес 20“ , „Ес 34“, „Ес“, 2 участника.

Гизмова дупка. Курсистите се учат да картитрат.

Участие в национални  технически прегледи.Въжен   тролей  на Околчица.

ск „НепиасТ” 

Спелеоклуб „Непиаст” се представя редовно във всички национални пещерни ини-
циативи и мероприятия, организирани от Българска федерация по спелеология и дру-
гите клубове от страната, също така поддържа активна клубна дейност. 

В периода януари – март се извърши зимен мониторинг на прилепи с участници 
Станимира Делева, Ангел Иванов, Георги Генов, Милко Чуков, Стоян Атанасов и Яна 
Димова.

В края на март членове на клуба – Георги Германов, Георги Генов, Ангел Иванов и 
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Милко Чуков, се включиха 
в Зимния подготвителен 
сбор на спасители, а по-
късно и в Националния 
лагер-сбор на спасителите 
през  октомври.

Представители на клу-
ба участваха в експеди-
ция „Тетевен 2015“ и в 
Националните техниче-
ски прегледи и техническа 
преквалификация на ин-
структори и спасители в 
началото на май.

Бяха проведени две екс-
педиции „Злостен 2015“ с 
участието на почти целия клуб и други колеги и гости. 

Пещерняци от клуба взеха участие в учебно-тренировъчния лагер-сбор на спасите-
лите в средата на юни /11 - 14.06.2015 г./.

Ангел Иванов, Станимира Делева, Петьо Савов и Яна Димова се присъединиха към 
експедиция  „Източна Стара планина“ проведена в периода 09 – 12 юли.

Спелеоклуб „Непиаст” беше домакин и съорганизатор на състезание по спелео-при-
ложни дисциплини «Бургас - Европейски град на спорта 2015». В състезанието на 27 
юни взеха участие всички клубни членове заедно с много участници от страната. В ско-
ростното изкачване на сградата на областната администрация в Ст. Загора клубът беше 
представен от  Стоян Атанасов, Милко Чуков и  Яна Димова.

В проведените през юли в района на Карлуково Национални курсове за подготовка 
на кадри се включиха Ангел Иванов, Станимира Делева, Петьо Савов и Яна Димова.

През 2015 година двама от активните членове на клуба – Ангел Иванов и Станимира 
Делева, участваха в две експедиции извън страната: Експедиция “австрия 2015” – в 
периода 05 - 27.09.2015 г. и  Международна пещерна експедиция „Miraram, Zona Sur, 
Puntarenas, Costa Rica, проведена от  18 до 20 декември.

спорТеН клУБ „орлоВец ексТреМУМ”
  
Членовете на клуба взеха участие в различни мероприятия като туристически изле-

ти, пещерни прониквания и изграждане на въжено съоръжение.
През 2015 г., бяха посетени пещери на територията на област Габрово, в това чис-

ло пещерата „Бачо Киро“, „Андъка”, „Марина дупка”, „Водната ямка“, „Кънчова дупка“, 
пещери на Витите скали, пещера „Курвина могила“, пещери в местността Узана край 
Габрово и др. През изминалата година членове на клуба извършиха измерване на гео-
графските координати с GPS на пещери в 214-и и 215-и пещерни райони.

Участници в състезанието по спелео-приложни дисциплини 
«Бургас - Европейски град на спорта 2015».

Клубни тренировки бяха провеждани на скали край Габрово, Дряново, на изкустве-
ната стена в СОУ „Отец Паисий” – гр. Габрово и в някои от горепосочените пещери.

СК „Орловец Екстремум” може да се похвали с няколко туристически излета в това 
число: походи по следните маршрути: гара „Кръстец“ – с. Борущица, гара „Кръстец“ 
– вр. Бедек - кв. Ябълка,  с. Източник – с. Боженци – с. Източник, вр. „Шипка“ – кв. 
Радецки, кв. „Недевци“ – с. Моровеци – кв. „Гачевци“. Многократни посещения на пе-
щерите в района на Витите скали, край Габрово и др. 

Членовете на клуба изградиха въжено съоръжение съвместно с НЧ  “Св. Св. Дамас-
кин и Онуфрий Габровски-2011” във връзка с деня на доброволеца през декември. 

спелеоклУБ прилеп-1962

През 2015 година  броят на членовете на клуба не се промени. В момента в клуба 
членуват 13 души. Общият брой на квалифицираните кадри в клуба е  7 души. От тях 
завършили курс картиране са 7 човека, курс за техническо усъвършенстване – 4-ма, 
курс за спасители в пещери  – 4-ма и курс за инструктори – 4-ма души.

През 2015 година спелеоклуб Прилеп-1962 не е провеждал курс „Пещерняк”. 
През изминалата година членове на клуба са участвали в различни национални про-

яви и учебен сбор на Пещерно спасяване, клубни прояви с тренировъчна цел, също и с 
проучвателна цел –  обхождане и разкопаване.

През 2015 година Управителният съвет на спелеоклуб „Прилеп-1962“  е в състав от 
трима души, като председател е Анна Пенчева, членове са Златинка Борисова и  Цветан 
Благоев.

През изминалата година  спелеоклуб Прилеп 1962 поддържаше редовното си член-
ство в Българската федерация по спелеология. Клубът взе участие в проведеното през 
годината общо събрание на БФСп чрез свой делегат. 

Представител  на  клуба е  член  и на Управителния съвет  на БФСп. През 2015 г. той 
взимаше активно участие в заседанията  и работата на УС на БФСп.

Спелеоклуб Прилеп-1962 публикува редовно информация на страницата си във 
фейсбук.

информация и описания
нЯГЛОВа ЯМа № 779
район № 207104, с.Гложене, местност нягла вода
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на десния бряг на р. Вит (по течението на реката), над Гложене. 

От Гложене се тръгва по посока на табелата “Еко пътека за върха”. Пътят минава през 
циганската махала на Гложене и преминава от асфалтов в черен. Навлизаме в гората и 
се движим по него. Подминаваме кошара до пътя и продължаваме. Излизаме на поля-
на, минаваме през нея, движейки се в дясната й част. В дясно от поляната се включваме 
отново в черен път (заб. на поляната има голяма скала, паднала от венеца Червен зъб 
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вляво). Не след дълго пътят се разклонява, вървим по този в дясно. Пътеката прави об-
ратен завой на дясно. На това място на камък, а вляво има горска маркировка с номера 
233 и 235. От завоя тръгва пътека нагоре  вляво, която всъщност се намира в дясно на 
дерето (ако се изкачваме по него). Тръгваме по нея, на камък има стрелка с червена боя 
(в дясно), продължаваме нагоре и се натъкваме на отвора на пропастта Няглова яма. 
Маркирана е с № 779. Размерите на входа са 2,5/3/6м.

Координати WGS84: № 779 Няглова яма НВ 547 м. + - 4 м.
GPS N 42 ° 59 ‘ 01.1 “ E 024 °12 ‘ 30.4 “
техническо описание:
Пропастта се екипира изцяло на естествени опори (дървета).Основното закрепва-

не е на дърво, намиращо се непосредствено над самия й отвор. Следва отвес около 40 
м,който ни отвежда в голяма зала. В дъното й е най-ниската част и там има езеро.По 
пода на залата има нападали камъни. В противоположната част на залата пещерата се 
развива възходящо, откъдето идва и водата, която тече през пещерата. Продължавайки 
в тази посока попадаме на синтрови езерца, в дясно огромен сталактон с размери 1,5 на 
4 м. Следва изкачване на 9-10 м по водопад. Изкачването е на класика (в ляво има старо 
дебело сезалено въже), съществува възможност от подхлъзване – да се внимава! Следва 
хоризонтална галерия  в дъното,в която има образувания, зад тях идва водата. Оттук 
не може да се продължи, но вляво, ако изкачим 4-5 метра, попадаме в малка галерия с 
образувания.Това е и краят на пещерата.

необходим инвентар: 
въже 60 – 1 бр., ленти (80см) 
– 5 бр., карабинери – 5 бр., 
5-6 м помощно въже – 2 бр. 
(за последното изкачване в 
дъното),14 м въже за водо-
пада.

д р е н О В а т а 
(иМанЯрСКата) Пе-
Щера №4737

район № 207000, с. 
Гложене, Панежки район

Местонахождение и 
достъп:

Достигаме с кола до  въ-
жения мост на р. Вит. От 
моста, който се намира в 
дясно срещу махала Ъсен, 
се достига до старата ж.п. 
линия и се върви по нея в 
посока Каменна могила. 
След около 20 мин. се дос-

тига до дере, в ляво. Възможно е до това място да се достигне пеша и от махала Лозето 
или с джип от Каменна могила. Пътят от махала Лозето в един участък покрай р. Вит е 
срутен и е невъзможно оттам да се мине с каквото и да е превозно средство. По-лесно е 
с джип от Каменна могила (пътя за Партизанската пещера). Тръгваме нагоре по дерето, 
на някои места по дървета е маркирано с червена боя. След около 5 мин. се достига до 
входа на пропастта. Отворът се намира в дясно, пещерата е маркирана с №4737. Входът 
е с размери 60 на 80 см и има формата на правоъгълник.

Координати WGS84: № 4737 Дреновата пещера (Иманярската) НВ 321 м.
1.GPS N 43° 02 ‘26.8” E 024°12’ 02.1”
2-ри координати: 2.GPS N 43° 02 ‘ 26.7 “ E 024° 12’ 02.5 “ НВ 328м.
техническо описание:
Пропастта започва с наклон 55 градуса  и дължина 5 м. В този участък подът е гли-

нест, а в горната част има голяма скална халка. После пещерата става отвесна, като вля-
во има още две скални халки. Дължината на първия отвес е около 14 м заедно с накло-
нената част. Тук трябва много да се внимава, защото има опасност от падане на камъни, 
струпани в горната част на отвеса по стените. Ако ги бутнем, те ще запушат достъпа до 
втория отвес, не е желателно да се бутат. След първия отвес се промушваме в продъл-
жение в дясно с размери 50 на 70 см и веднага следва втория отвес, който е 13 м, тесен и 
с овална форма.
дЯдО нейКОВа дУПКа 
№ 5453
с.Гложене, местност 
Нейковото
Координати WGS84: № 
5453 Дядо Нейкова дупка 
НВ
GPS N 43° 00 ' 56.6 « E 024° 
11' 53.4 “

ПеЩера ОСМи Март 
№4532
Координати WGS84: №4532 8-ми март НВ  290м +- 7м
GPS N 43° 02’ 25.4 “ E 024° 12 ‘ 11.0 “
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През 2015 година от мен и моя колега от Германия 
Петер Гльоер бяха описани седем нови за науката видове 
водни подземни охлюви (т. нар. стигобионти) от семей-
ство Хидробииде, които са малки гастроподи с дължина 
едва няколко милиметра. Два от тези видове са и пред-
ставители на нови за науката родове, които именувахме 
Microstygia (от микро – малък и стигия – на митичната 
река Стикс) и Kolevia (на името на Илчо Колев, който е 
пещерняк и естественик и най-важно събра вида и ми из-
прати черупките по пощата). Илчо Колев, освен огромния 
материал от водни и сухоземни охлюви, който ми изпра-
ти от района на природен парк «Русенски Лом» (и дру-
ги места), беше открил и събрал още два нови за науката 
вида, които имат вече имената Bythiospeum iltchokolevi и 
B. iltchoi. 

Двата вида са събрани в наноси на чешми, изхвърля-
щи наноси и понякога черупки или живи охлювчета от 
подземни води. Както стана ясно от генетичните ни из-
следвания с проф. Андржи Фалньовски от Ягелонския 

Нов подземен вид охлювче от 
нов род – Микростигия на 
Делчев (Microstygia deltchevi) (по 
Georgiev & Glöer, 2015).

“салаМаНдър” – сТара Загора
нови за науката охлюви от подземни води в България описани през 2015

доцент дилян Георгиев, доктор на биологичните науки, 
катедра екология и ООС, Биологически факултет на ПУ „П. хилендарски“ и 

регионален Природонаучен Музия – Пловдив,  
Спелео клуб „Саламандър“ – Стара Загора

Университет в Полша, тези охлювчета е по-коректно да бъдат отнесени към нов род – 
Devetakiola. Статията по този проблем е дадена за печат и се очаква да бъде публикувана 
тази или следваща година. Друг един вид беше събран от колежката зоолог и пещерняк 
Станимира Делева и от членове на Бургаския пещерен клуб от пещера Ледника при 
Злостен – Belgrandiella delevae. Генетичните ни проучвания на пещерните хидробииде 
с полските колеги този път показаха пък, че всички считани за белграндиела видове 
в България, би следвало да се отнесат към отдавна описания род от сръбския малако-
лог Радоман, Pontobelgrandiella. Статията за белграндиелите очакваме скоро в списание 
Journal of Conchology (London). 

Интересният вид от нов род Микростигия именувах на големият учен, зоолог, спе-
циалист по паяците, спелеолог и добър приятел и колега доцент Христо Делчев (а също 
и изобретател на първия самохват „ицолаз”!). Микростигията открих като празни че-
рупчици в нанос на извор излизащ от скала по дерето на реката при с. Баня, Трънско до 
Сръбската граница в търсене на типовото находище на описания от доц. Ангел Ангелов 
преди години Belgrandiella bureschi. Не открих белграндиелата, но събрах още два нови 
вида от същия извор и ги кръстих в чест на любимите ми майка и съпруга. Колевията 
пък беше именуванта на България – Kolevia bulgarica, а материалът от нея Илчо Колев е 
събрал от извора Кална Мътница във Врачански Балкан. Статиите касаещи тези видове 
може да се намерят в списанията Historia Naturalis Bulgarica и Ecologica Montenegrina.

пеЩереН клУБ и спелео УЧилиЩе „софия“

КратКа иСтОриЯ
През 2015-та година 

Пещерен клуб и спелео учи-
лище „София“ отбеляза 15 
години от основаването си. 
За все още крехката си ти-
нейджърска възраст клубът 
е натрупал значителен опит 
и постигнал редица успехи. 
Членове на ПКСУ „София“ 
са участвали в национални 
и международни прояви и 
експедиции по различни 
краища на света. Сред по-
забележителните експеди-
ции зад граница са: Яма на 
ветрено бърдо, Дурмитор, 
Черна гора (2004); Сарма, 
Кавказ, Абхазия (декември 
2007 - януари 2008) – пеще-
рата е 6-та по дълбочина в 
света по това време с -1550 
м; няколко експедиции в 
Румъния в пещера Гринд; 
поредица от експедиции 
в Украйна в най-дългите 
гипсови пещери в света: 
Оптимистическая 236 км и Озерная 128 км, проникване до дъното на Лукина яма през 
2010 (14-та по дълбочина в света с -1421 м) и Велебита през 2012 (-1026 м, пещерата 
е с най-големия чист отвес в света от -513 м). И двете пещери се намират в Северен 
Велебит, Хърватска. 

еКСПедиЦии радОина, аЛБаниЯ
От 2010 година насам ПКСУ „София” организира няколко пещерни изследователски 

експедиции в района на връх Радоина 2570 м., Северна Албания. Целите са търсене и 
проучване на пещери на по-голяма надморска височина в непроучван до този момент 
район. Като резултат са открити и картирани 28 пропастни пещери с обща дълбочина 
над 1000 м., от които Ру -546 м., Ледената -207 м. и двете с все още недостигнато дъно.

еКСПедиЦии тененГеБирГе, аВСтриЯ
Членове на ПКСУ „София“ са основните организатори на експедиции „Тененгебирге“ 

в източните части на Алпите в Австрия и обичайно в експедициите има силно клубно 
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представяне. Тези експедиции, възобновени през 2013 г., са продължения на български-
те проучвания провели се през 1980-1983 г. 

По време на експедиция „Тененгебирге 2015“ бяха намерени и картирани 8 нови пеще-
ри с обща дълбочина -567 м. Също така беше преекипирана и прекартирана S20 (-374 м и 
продължава), както и картирани нови -170 м в S30. Общата дълбочина на картираните по 
време на експедиция „Тененгебирге 2015“ пещери надвиши километър (-1118 м). 

ПрОеКт „неВидиМОтО БОГатСтВО на ПОдЗеМниЯ СВЯт“
През 2014-та година клуб София инициира проект „Невидимото богатство на под-

земния свят“, който се 
реализира посредством 
Асоциация на спелеоклу-
бовете в София за периода  
от ноември 2014 г. до април 
2016 г. Проектът е фокуси-
ран върху проучвания на 
пещери в района на общи-
на Годеч, приоритетен за 
работа на клуба ни район, 
като основната изследова-
телска дейност се проведе 
през 2015-та година.

„Невидимото богатство 
на подземния свят“ спо-
могна за организирането 
на систематична работа 
в различни направления: 
събиране и обобщаване на 
наличната информация за 
района, изследване на би-
оспелеологичното разноо-
бразие, изработване на съ-
временни карти на пещери, 
изготвяне на технически 
описания, обучения на мла-
ди пещерняци в методите 
за събиране на биоспелео-
логични проби и картира-
не, по-задълбочени обуче-
ния по съвременни методи 
за картиране с електронни 
средства и популяризация 
на проекта и спелеологията 
като цяло.

Като постигнати резул-

тати може да се отбележат новите електронни карти на Балабанова дупка (най-дългата 
в района пещера - 3351 м) и водната пещера Тизоин (най-дълбока в района с дълбочина 
от -280 и дължина 2315 м). 

В рамките на проекта бяха събрани нови данни за разпространението на повече от 
20 вида безгръбначни животни, като един от тях, паяк от род Harpactea, e нов за науката. 
Два вида водорасли бяха съобщени за първи път от пещери на територията на страната, 
беше събрана предварителна информация за пещерните гъби и беше допълнена тази за 
водните безгръбначни. Две непознати до момента зимуващи колонии на прилепи, съ-
ответно с европейска и национална значимост, бяха документирани в Балабанова дупка 
и Шамака. 

Обобщаване на резултатите от изследователските ни дейности, случили се по време 
на реализация на проект „Невидимото богатство на подземния свят“ са отпечатани в 
книга: „Спелеоложки проучвания  на пещерите в община Годеч, част 1“, която е на бъл-
гарски и английски език. 

Повече информация може да бъде намерена на уеб сайта: hiddenwonders.
bgcaveexplorer.info.

СъСтеЗаниЯ, КУрСОВе и ЧЛенОВе
По време на Националния технически преглед „Карлуково 2015“ отборите на ПКСУ 

„София“ взеха 2-ро и 3-то място, а Борислав Пауновски получи поощрителна награда за 
най-добро представяне при преминаване на траверс и прибиране на палатка.

Участници от клуба имаше и в квалификационните курсове провеждани от БФСп. 
Курс „Техническо усъвършенстване“ завърши Лъчезар Костов, Пещерно спасяване 
– Светломир Балевски, Картиране и научно-приложни методи – Станислав Асенов и 
Инструктори по спелеология – Антония Влайкова. 

Пещерняци от клуб „София“ вземат активно участие в експедиции провеждани от 
други пещерни клубове в страната.

Към настоящия момент ПКСУ “София” има 36 клубни члена, от които 5 инструктори 
(Никола Дончев – Джонсън, Владимир Георгиев, Енчо Енчев, Янко Кръчмаров, Антония 
Влайкова) и 16 спасители.

Почетни членове на 
ПКСУ „София“, за заслу-
ги към клуба са: Николай 
Гладнишки, Кирил 
Стоянков, Йордан Георгиев, 
Огнян Стоянов, Никола 
Кавалджиев, Радослава 
Петрова - Каки, Вера 
Трендафилова, Андрей 
Кананович, Владимир 
Снигур – Папа и Доминик 
Фрольосин.

антония Влайкова
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“сТУдеНец” – плеВеН

нОВа ПеЩера
По коледните празници 

група от плевенския клуб 
“Студенец” (Бисер Иванов, 
Красимир Петков – Гущера, 
Милен Димитров) и Антон 
Парталев от НЕПИАСТ, 
Бургас проучват нова пе-
щера. 

Пещерата е открита от 
Росен Вътев и Красимир 
Петков – Гущера, на 11 
април по време на експе-
диция “Тетевен 2015”, ор-
ганизирана от клуб Черни 
връх със съдействието на 
БФСп.

Двамата тръгват към 
Български извор, с цел 
търсене на пещери (по све-
дения на местните). След 
обход на района основно 
над с. Галата са открити две 
пропасти. Взети са коор-
динатите им. И така, на 21 
декември, идва време да се 
посетят и изследват новите 
пропасти. Групата тръгва 
екипирана с достатъчно 
инвентар за проучване на 
дълбока пещера – както 
се предполага. След като я 
екипират пещерата се оказва с дълбочина от около 60-70 метра като завършва с огромна 
красива зала. Предстои изготвяне на карта. В другата пропаст за да се проникне е необ-
ходимо да се извадят два камъка. Виждат се над 20 метра надолу. 

източник на информацията: Бисер иванов и Красимир Петков

еКСПедиЦиЯ „ШеГан 2013“
64 метра дълбочина – все още дълбочинен рекорд в България

Между 31 юли и 09 август 2013 г. се провежда поредната пещерно-водолазна експе-
диция на клуб „Студенец”, Плевен в Албания. Цели на експедицията: да се продължат 
проучванията в един от най-големите албански карстови извори „Шеган“ и да се набе-

лежат бъдещи проекти. 
По време на експеди-

ция Орлин Колов – Фори и 
Александър Киров дости-
гат -64 метра дълбочина в 
карстовия извор „Шеган”, 
Шкодра. 

Температурата на водата 
е 10 градуса по целзий, а ви-
димостта е от около 8 м. При 
това не чисто вертикална 
дълбочина, а продължител-
но проникване, съпроводе-
но с екипиране на галерии-
те. това до момента е най-
голямата достигната дъл-
бочина в подводна пещера 
от българи. Предишното 
постижение е на Красимир 
Петков (Гущера) и Ивайло 
Вълчев (Ръфа) от 52 метра 
дълбочина през 1992 г. в съ-
щия извор. И двамата са от 
пещерен клуб „Студенец“, 
Плевен.

През 2013та година екс-
педицията започва с главната набелязана цел – извор „Шеган”, който е разположен на 
30 км. от гр. Шкодра и подхранва водите на голямото Шкодренско езеро. В рамките на 
3 дни Фори и Алекс правят 3 гмуркания. Първият ден проучванията достигат до дъл-
бочина от 30 м, при което се подменят стари и изпокъсани помощни въжета. Вторият 
ден е увенчан с успех: достигат до нова дълбочина от 57 м. А при третото гмуркане дори 
надминават собствените си очаквания, като достигат 64 метра дълбочина. Освен това 
Орлин Колов – Фори и Алекс Киров правят карта на тази част от подводната пещера.

През следващите дни проучват съседен наводнен въртоп, в близост до „Шеган”, но 
там дълбочината се оказа едва 12 м. Експедицията продължи и в Южна Албания с гмур-
кания в извор „Синьото око” до 12 м дълбочина и в друг перспективен извор до гр. 
Гирокастър. В него достигат до 32 м дълбочина, като галерията продължава много обе-
щаващо при отлична видимост и огромни размери.

По време на експедицията, участниците извършват проучвателни гмуркания общо 
в четири извора.

Експедицията се осъществява с помощта на: Туристическо дружество „Кайлъшка 
долина”, ПИК 300О – вносители на алпийска екипировка PETZL и BEAL, DiveTec – вно-
сители на водолазна екипировка и на Българска федерация по спелеология.
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сдрУжеНие “сУТкя” – ракиТоВо

85 ГОдиШен юБиЛей

интелигенция от различни области на науката: биолози, геолози, археолози, учители, 
но и запалени любители на природата. Между тях е проф. Иван Буреш, който в периода 
1925/1927 г. вече е посетил водната пещера в местността Лепеница, която ракитовци 
наричат „Извора” заради карстовата река, изтичаща от нея. При тези посещения той 
открива бръмбарчето „дувалиос буреши”, троглобионт, носещо неговото име, което не 
се намира никъде другаде в света, освен в тази пещера. Поради тази причина, а и пора-
ди своята красота и разнообразие пещерата привлича като магнит много други посе-
тители, като инж. Васил Стоянов – учител в Държавното средно техническо училище в 
София, д-р Дренски – открил паячето троглобионт „троглохифантес Дренски” и т. н.

Очаровани от красотата на водната пещера, всички те разказват за нея. Посетил пеще-
рата през ноември 1929 г., инж. Васил Стоянов, месец по-късно, с писмо от 04.12.1929 г. 
предлага на ракитовския учител Димитър Иванов Стоилов да стане инициатор за създа-
ване на пещерно дружество в Ракитово. За целта ракитовеца трябва да се свърже с иници-
атора на Първо българско пещерно дружество в София инж. Павел Петров. В следващите 
няколко месеца след предложението няма отговор от Ракитово и инж. В. Стоянов пише 
ново писмо от 15.04.1930 г. до ракитовския учител. Не е известно как и кога точно Димитър 
Иванов се е свързал с хидрогеолога инж. Павел Петров, но на 16.07.1930 г. последният 
изпраща на ракитовци писмо, с което ги приканва да създадат пещерно дружество. На 
ракитовската интелигенция и будните ракитовци не им трябва повече и на 27.07.1930 г. в 
Ракитово се учредява клон на Първо българско пещерно дружество. Това е първият клон 
на дружеството в България. Около 7 години по-късно – на 25.04.1937 г. в Дряново, към 
туристическото дружество „Бачо Киро”, по предложение на археолога пещерняк Рафаил 
Попов, се създава втори клон на Първо българско пещерно дружество. 

Учредителите на пещерното дружество в Ракитово са: 
Димитър Иванов – учител;- 
Борис Т. Кафеджиев – търговец;- 
Петър Ст. Терзиев – кафеджия;- 
Петър Елкин;- 

Две са населените места 
в България, които могат да 
се похвалят с 85 годишен 
юбилей на организирано-
то пещерно дело – София и 
Ракитово. 

На 18 март 1929 г. в 
София се създава Първо 
българско пещерно дру-
жество по инициатива на 
минния инженер Павел 
Петров. То събира пред-
ставители на българската Групата чужденци пред пещера Лепеница 

Ангел Ив. Балинов – земеделец;- 
Георги Мих. Георгиев – без работа;- 
Спиро П. Василев – учител;- 
Асен Попов;- 
Борис Рогачев;- 
Георги Кабадийски.- 

Дружеството е създадено като клон на Първо българско пещерно дружество – София 
и е избран временен комитет от трима членове: Димитър Иванов – председател, Петър 
Ст. Терзиев – секретар-касиер и Борис Т. Кафеджиев – член. Задачата на избраното ръ-
ководство е да установи връзка с пещерняците от София, да получи Устав и членски 
карти. Изпратено е копие от учредителния протокол, запазено и до днес. С писмо от 
05.08.1930 г. от София изпращат един Устав за сведение и искат две копия от учредител-
ния протокол. Притеснени от забавянето, ракитовци пишат писмо, от което се вижда, 
че не са получили устава. Те отново молят за устав и указания как да функционира 
дружеството. С писмо от 12.08.1930 г. съобщават, че са получили устава и изпращат 
две копия от учредителния протокол. Пак следва забавяне и неизвесност. С писмо от 
13.12.1930 г. управата на ракитовското дружество припомня на софиянци, че не знаят 
дали ракитовското дружество е прието за клон на Първо българско пещерно дружество. 
Искат отговор, защото ако не са приети да вземат решение да създадат самостоятелно 
дружество. С писмо от 19.12.1930 г. от София отговарят, че дружеството от Ракитово е 
прието за клон на софийското. Трябва да се избере редовна клонова управа. С писмо от 
28.12.1930 г. ракитовци питат каква е тази „редовна клонова управа”? Дружеството си 
има управа. На своето заседание от 12 януари 1931 г. настоятелството на Софийското 
дружество  специално разглежда въпроса за управата на клона в Ракитово. Взети са ня-
колко решения. Клоновата управа, по подобие на софийската и в съответствие с Устава, 
се състои от подпредседател, секретар, касиер и домакин. Има и тричленна комисия. 
Всички се избират за една година от общото събрание на клона по вишегласие. Делата 
на клоновете се ревизират от член на настоятелството на Софийското дружество, деле-
гиран от председателя на същото. Печатът на клона има големина като на Софийското 
дружество и прибавка наименованието на селището, където се намира клона, например 
„Ракитовски клон”. Всеки член се снабдява с членска карта и значка. Необходимо е да се 
изпрати в София списък с имената на всички членове на дружеството от Ракитово, тех-
ните занятия, за да получат значки и членски карти. Софийското дружество съобщава, 
че при първи удобен случай ще изпрати и две ацетиленови лампи за своя сметка.

От изнесените по-горе факти се вижда, че първите действия на ракитовските пещер-
няци са по-скоро епистоларни – пишат се писма за изясняване организационната струк-
тура на пещернячеството в страната и по-конкретно в Ракитово. Клонът в Ракитово 
става причина за изясняване изискванията на Устава на Първо българско пещерно дру-
жество за клоновете в страната. Настоятелството на Софийското дружество провежда 
нарочно заседание и уточнява всеки детайл – управата на клоновете, ревизирането на 
дейността, членските карти, членската маса, печатът, членския внос. Вижда се, че при 
необходимост ракитовци са готови да основат самостоятелно дружество, което да се 
грижи за пещерите, за опазването и популяризирането им.

На 01.02.1931 г. се провежда събрание на Пещерното дружество в Ракитово, на което 
се избира редовна клонова управа, съгласно изискванията на Устава и настоятелството 
на Софийското дружество. Приема се план за действие, включващ 9 точки: 
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Издирване и проучване на пещерите в района, като на първо време им се напра-- 
вят скици, а впоследствие и подробни планове;
Поставяне врати на входовете, за да се запазят от разрушение образуванията;- 
Разширяване на входовете и поправяне на ходовете (вътрешността), за да се уле-- 
сни посещението на пещерите;
Фотографиране красивите части от пещерите и оформяне на обяви и картички;- 
Поставяне табели и показатели за към пещерите;- 
Забрана за влизането с борина;- 
Набавяне на няколко ацетиленови лампи;- 
Молба към общинското управление за разрешение членовете на дружеството да - 
отбиват временната си трудова повинност в работа в пещерите;
Отправяне искане към общината, към популярната банка и горската кооперация - 
„Съзнание” да подкрепят дружеството материално за постигане на поставените 
цели.

Избрано е клоново настоятелство:
Димитър Иванов (учител) – подпредседател;- 
Асен П.С. Иванов Чолаков (учител) – секретар;- 
Петър Ст. Терзиев (кафеджия) – касиер;- 
Тодор Н. Бешев (горски стражар) – домакин.- 

Избрана е контролна комисия в състав: Асен Ив. Балинов (земеделец) – председател, 
Никола Стефанов (учител) и Иван Г. Андонов (учител) – членове.

В този момент членовете на дружеството са 18. Освен изброените вече членове на на-
стоятелството и контролната комисия членуват: д-р Стоян Павлов (мед. лекар), Спиро 
п. Василев (учител), Стоян Василев (учител), Панайот Панев (учител), Атанас Петров 
(касиер на популярната банка), Петър В. Яндин (секретар-бирник), Георги М. Георгиев 
(без работа), Борис Т. Кафеджиев (търговец), Димитър Ив. Кънев (търговец), Тодор Г. 
Тупаров (пенсионер), Георги Ст. Терзиев (дърводелец). 

Незабавно са предприети действия за изпълнение на поставените цели. Изпращат се 
писмени искания към Горската кооперация „Съзнание” за подпомагане на дружеството 
с 2000 лв., към Популярната банка – за подпомагане с 5000 лв. и към общинската упра-
ва – за подпомагане с 10 000 лв. Горската кооперация и Популярната банка се отзовават 
веднага. За да се прекрати влизането с борина се изпраща молба до настоятелството на 
Софийското дружество да подпомогне ракитовци при избора на ацетиленови лампи. 
Софийското дружество изпраща обещаните две лампи и уточнява, че на пазара има 
различни лампи, съответно по: 320 лв.; 280 лв.;  270лв.; 250 лв. Уточнява се, че най-со-
лидни са тези от 280 лв. В отчета за 1931 г. на Пещерното дружество от Ракитово има 
разход от 530 лв. за две лампи и запалители – очевидно са избрали най-евтините. Така 
дружеството още през 1931 г. разполага с 4 модерни ацетиленови лампи. 

По-сложен е въпроса с входовете и ходовете (вътрешността) на пещерите. Дружеството 
моли софийското настоятелство да изпрати един подготвен пещерняк, който да помог-
не на ракитовци да проучат и изготвят планове на водната пещера Извора (Лепеница) 
и на Сухата пещера, находяща се в района на местността Бял кладенец. Софийското 
настоятелство възлага на минния инж. Павел Петров да окаже съдействие за проучва-
нето на ракитовските пещери. И понеже той има и други задачи се налага да се изчака 
идването му. Докато чакат от настоятелството на ракитовското дружество уточняват 

стойностите на значки и членски карти – по 5 лв., питат дали инж. Павел Петров може 
да прави и фотографии на красивите места в пещерите или да си търсят друг фотограф. 
Още тогава ракитовци се възмущават от действията на Н. Радев, който в сп. Природа, от 
1931 г., кн. 5-6, стр. 7 е нарекъл водната пещера „Лепеница” до с. Лъджене, а не „Извора”, 
както я наричат ракитовци.  За разлика от Н. Радев, председателят на настоятелство-
то на Софийското дружество по това време проф. д-р Стефан Петков – биолог съвсем 
коректно нарича водната пещера Ракитовската пещера. Той уточнява, че може да се из-
прати фотограф, който да направи художествени фотографии и художествени плакати, 
но само ако ракитовци имат средства за това. С писмо от 06.08.1931 г. подпредседателят 
на ракитовското дружество съобщава на Софийското настоятелство, че има средства за 
художествени фотографии от водната пещера за табла и афиши, които да се поставят по 
гари и частни заведения. Той пише, че има много интересни места с чудесни наслоява-
ния и в сухата пещера, като там има една зала с 4 човешки скелета. Могат да се поставят 
отстрани и някои красиви места от околността на пещерите

На събранието от 14.04.1931 г. са поканени всичките 22 членове и отново се об-
съждат въпросите за временни врати на водната и сухата пещери до идването на инж. 
Павел Петров. Има идея за  поканването на фотографа Христо Спасов, който да напра-
ви снимки за афиши и картички. Обсъжда се въпроса за направата на дъсчена барака до 
входа на водната пещера. На събранието от 31.07.1931 г. отново на дневен ред е въпроса 
за табла и картички от пещерите.

 Събитие в Ракитово е идването на инж. Павел Петров, който е чакан близо годи-
на. Целта е измерването и правенето на скици и планове на водната пещера („Извора”, 
„Лепеница”) и сухата пещера (в района на местността Бял извор). Той пристига на 
12.09.1931 г. и още същия ден отива с Димитър Иванов, Асен Попов и Иван Г. Андонов 
на сухата пещера. Инж. П. Петров остава в Ракитово, на разноски на ракитовското дру-
жество още три дни – до 15.09.1931 г. През това време, заедно с ракитовските му помощ-
ници, измерва изцяло сухата пещера, а водната пещера е измерена до място, наречено 
„Купола” ( около 400 метра). Инженерът преценява, че могат да се отворят нови входове 
и на двете пещери, като по-належаща е нуждата за нов вход за водната пещера. По-
късно такъв е направен, а естественият е зазидан.

На събранието на дружеството от 14.01.1932 г. първият важен въпрос, който се об-
съжда е необходимостта пещерняците да са господари на пещерите. Тогава те ще могат 
да правят разходи по проучването, опазването и съхранението на пещерите. Съответно 
ще могат да получават приходи, за да извършват своята дейност. Затова възлагат на 
настоятелството да се обърне към общинската управа, която да излезе с протоколно 
решение по този въпрос и пещерите да се отдадат на дружеството за вечно владение и 
ползване. Пещерняците искат още да им се предостави място за построяване на дъсчена 
барака и хижа за туристи. Въпросът за хижата се обсъжда още дълго. Дори е изработен 
план, но тя така и не става реалност.

Не е ясно какво е становището на общината, но със свое писмо №168 от 29 март 
1932 г. Народният археологически музей – София възлага на ракитовското пещерно 
дружество охраната на всички пещери и старини в землището на Ракитовската община. 
С писмо №167 от 29 март 1932 г. на Директора на Народния археологически музей – 
София се възлага на председателя на Пещерното дружество в Ракитово всички пещери 
в землището на Ракитово и на старините в Чепинско. Авторитетът на пещерняците е 
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висок. Въз основа на даденото им право от Народния археологически музей те разпрос-
траняват Обявление №5 от 26 април 1932 г., с което обявяват пещерите за старини и 
влизането в тях без разрешителен билет от дружеството е строго забранено. Заедно с 
билета желаещите да влизат в пещерите се обслужват с миньорски лампи и водач.

С цел набавянето на средства е решено да се направи вечеринка. Решено е тя да се 
проведе на 31 януари – рожденият ден на Царя. Пещерняците приемат, че занапред този 
ден ще е техен дружествен празник. 

На събранието през май 1932 г. е направен отчет за периода от 01.02.1931 г. до 
01.05.1932 г. Това е един ползотворен период. Благодарение на красотите на своите пе-
щери и преди всичко на водната пещера, днешната пещера Лепеница, Ракитово се пре-
връща в интересно място за посещение. Още тогава пещерняците са виждали връзката 
между пещерите и красотите наоколо, особено свързани с връх Сютка. Мечтата им за 
хижа в този момент не е осъществена. Членовете на дружеството, които тогава са 18, 
са учители, търговци, земеделци, будни ракитовци. Те имат особено отношение към 
природата и пещерите и по този начин изпреварват всички в страната. Разкрепостеното 
мислене е една от важните причини Ракитово през 30те години на ХХ век, до започва-
нето на ІІ световна война, да изживява най-силния си период. Туристи от Пловдив, 
от София, от други градове всяка година отсядат в домовете на ракитовци. По гарите, 
в заведенията, в трамваите в София могат да се видят реклами и покани да се посети 
Ракитово. 

Наследник на традициите на ракитовското Пещерно дружество е Сдружение Суткя 
– Ракитово. От 2009 г. Суткя е колективен член на Българската федерация по спелеоло-
гия. През 2011 г. в местността Пашино бърдо е проведен конгрес-сбор на Федерацията. 
За периода от 2012 г. до 2015 г. пещерняците от Сдружение Суткя са организатори и 
домакини на пет поредни национални пещерни ескпедиции „Терра Бесика”. Открити и 
картирани са нови пещери: Бундевата пещера и Властелинът в района на Бундев връх, 
Паничката и Поруха в района на Лепеница, Обиталището и Водната пещера в района 
на Тупаров чарк и други. На полигона на Суткя в местността Бърдо са проведени обу-
чения на над 20 пещерняци от Ракитово и района. Проведено и едно обучение на деца 
от София и страната. 

Ползвайки богатото наследство и традиции от първите пещерняци на Ракитово, днес 
пещерата Лепеница е показвана по начин, който почти не се различава от начина през 
30те години на ХХ век. Това я превръща в „различната пещера”. Посетителите се чувст-
ват като пещерняци. Те откриват красотите на пещерата и изживяват емоции близки до 
катарзис, свързан с откриването на един нов, неподозиран свят. 

Във връзка с отбелязването на 85 години от създаването на ракитовското Пещерно 
дружество членовете на Сдружение Суткя се заемат да издирят наследниците на осно-
вателите от 1929 г. и на първите пещерняци от Ракитово, вложили своите сили и же-
лание за проучването, опазването и популяризирането на пещерите от Ракитовския 
карст, който е част от Родопския карст. Особени усилия в тази посока влага Димитър 
Терзиев. С вродения си такт, непоколебима воля и последователност, той обикаля всяко 
семейство, което е свързано с основателите на пещерното дружество и записаните в 
списъка от 1931 г. пещерняци, изпратен за сведение на настоятелството на Софийското 
дружество. Открити са снимки на повечето от основателите и първите пещерняци. 
Решено е на 27 септември 2015 г. да се направи малко тържество, да се поканят откри-

тите наследници и да се засвидетелствува уважение към техните предци. Това става, 
като на наследниците на основателите се връчва почетен плакет, копие от оригиналния 
учредителен протокол на ракитовския клон на Пещерното дружество и портрет в рамка 
на съответния съосновател. На наследниците на първите пещерняци се връчва портрет 
в рамка на техния предшественик. Трогнати от жеста на внимание, повечето от наслед-
ниците трудно скриват вълнението си. 

Между наследниците има и такива, които до този момент почти не са се интересували 
от пещери и карст. И тяхната изненада е още по-голяма, защото точно в този ден да посе-
тят Лепеница и Ракитово са пристигнали гости от чужбина. Това са част от участниците в 
Международната научно-практическа конференция “Защитени карстови територии – об-
разувание и обучение”, проведена от 23 до 26 септември 2015 г. в София. Темите от конфе-
ринцията са много близки до начина на мислене на пещерняците от Суткя. Разликата е, че в 
много страни по света карстът е защитена територия, той е част от системата на образова-
ние. Да споделят своя опит са пристигнали проф. Набору Сато и проф. Димитрина Михова 
(българка, работеща в Япония): „Образователни практики от карстовия парк Акиоши – 
Япония”; Йошихиса Накано – Япония: „Възраждане на карстови райони чрез изкуството 
на района. Карст и изкуство.”; Антонин Тума: „Използване и опазване на Аматьорската 
пещера в Моравския карст” – Чешка република; Збигнев Капута и Вечеслав Андрейчук – 
от Национален парк Ожкоу – Полша; Тодорка Кръстева (България): „Обучение за карста 
в 8-10 клас по география и икономика”; Диляна Стефанова (България): „Пътуващо лятно 
училище за карста в България”; Карел Турек, Иво Светлик, Павел Симек от Чешка репу-
блика и Петър Стефанов от България: „Скрининг на концентрацията на радона и СО2 в 
български пещери” и други. 

На конференцията, а впоследствие в Лепеница и в Ракитово има представители 
на защитените карстови територии от различни части на света. В пещерата, а и вън 
могат да се чуят различни езици: Проф. Димитрина Михова и Димитър Димитров от 
Ракитово превеждат най-вече на японците на английски. Петър Стефанов превежда на 
чехи, поляци, латвийци на руски. Петър Стефанов е основен организатор на конферен-
цията и преводач на участниците , които дават интервюта за местния канал Деймос ТВ 
от Ракитово. Вътре в пещерата, а и веднага след излизането от нея, операторът Георги 
Захариев се стреми да вземе максимума от впечатленията на чуждестранните гости. 
Освен на лентата, емоциите са запечатани и в книгата за впечатления на посетилите 
пещерата Лепеница. Професионалистите, отговарящи в своите страни за туристите в 
парковете на карста, тук за момент са обикновени посетители. Радват се на красивите 
образования, забавляват се като деца при катеренето по въжените парапети, снимат се 
за спомен с каските и калните ботуши. 

Малкото закъснение, с което е пристигнала международната група от посещение на 
пещерата Снежанка и обяда в Батак, не може да се навакса. Групата пристига в ресторанта 
Старият часовник, където ги чакат ракитовци, по здрач. Тук вече са почетните членове 
на сегашните пещерняци от Суткя – проф. Асен Карталов, Невена Димова и Султанка 
Янушева; кметът на Ракитово Любомир Петков; зам. кметът по туризма на Ракитово 
Тодор Тодоров; председателят на читалището и член на Суткя Костадин Зяпков. 

Тук са:
Невена Кафеджиева – внучка на съоснователя Борис Кафеджиев;- 
Тодорка Балинова – внучка на съоснователя Ангел Ив. Балинов;- 
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Васил Василев – пристигнал от гр. Септември, син на съоснователя Спиро п. - 
Василев;
Верина Колева – пристигнала от Пловдив, внучка на съоснователя Петър Ст. - 
Терзиев;
Радка Рогачева – дъщеря на съоснователя Борис Рогачев;- 
Д-р Иван Иванов – наследник на съоснователя Асен Попов;- 
Ани Василева – внучка на Стоян Василев;- 
Любен Пелев – наследник на Димитър Кънев;- 
Златка Захариева – внучка на Георги Стоянов Терзиев;- 
Венета Пейчинова – внучка на учителя Тодор Г. Тупаров.- 

Не присъстват по лични причини наследниците: Анка Гешева (дъщеря на Спиро 
п. Василев), Петър Яндин (внук на Петър Яндин), Зоя Андонова (дъщеря на Иван 
Андонов), Мария Стефанова (дъщеря на Никола Стефанов).

Не са издирени наследниците на съоснователите Димитър Иванов, Георги Мих. 
Георгиев, Георги Кабадийски. Това може да е задача за бъдеща изследователска дейност. 

Някои от наследниците не се познават помежду си. Докато изчакват международна-
та група от посещението на пещерата Лепеница те имат възможност на чаша вино да си 
поговорят, да споделят спомени за своите близки. Допълнително градусът на емоциите 
се повдига от песните на армънската група на Никола Янев – Чоли. Облечени в носии 
на своя етнос, те карат сърцата на чужденците да забият по-бързо. Не само японците, 
но и чехи, и поляци правят много снимки и не могат да се наситят на красотата на „по-
неделнишката” невеста. Проф. Димитрина Михова, в ролята на преводач, споделя, че не 
е чувала за армъните. В знак на благодарност за показаното изкуство японците отиват 
да се поклонят на изпълнителите. Въодушевеният Никола Янев им отговаря с тради-
ционен японски поклон. А гласовете на децата от групата, които изпълняват български 
народни песни: Фатме Чукалова и Гергана Д. Благоева дълго ехтят в залата.

За чужденците изненадите не спират. Заведението „Старият часовник” предлага 
местни специалитети: боб капама, кисели зелеви сърми (гагальки), тиквеник, карто-
фени кюфтета. За изготвенето на менюто заслуга имат Елена Божанова и Румен Вандев 
от Суткя, Илиана Димова от „Старият часовник”. Гостите бързат към хотел „Косхол” на 
Цигов чарк и любезните домакини им приготвят за закуска на другия ден остатъка от 
теквеника и по бурканче домашно кисело мляко, приготвено от Даниела Говедарска.

Отбелязването на 85 годишнината от организираното пещерно дело в Ракитово е 
събитие за пещерняците от Сдружение Суткя, за наследниците на първите пещерняци, 
за чуждестранните гости на Ракитово. Пред картата на пещерата Лепеница, опъната на 
няколко маси в ресторант Старият часовник и под строгите погледи на пещерняците 
от 1930/1931 г. се получава спойка между пещерняци и наследници. Единомишленици, 
събрани от каузата на пещернячеството и любовта към природата. 

Свилен топчиев – Сдружение “Суткя”

 
пеЩереН клУБ „ЧерНи ВръХ“

Клубна експедиция „Тетевен 2015“. 1. В периода 10-13 април 2015 г. се проведе пе-
щерна експедиция в района на гр. Тетевен, България. В експедицията се включиха 
около 40 пещерняка от 7 пещерни клуба в страната. Експедицията беше подкрепена 
и от два спонсора. Целите на експедицията бяха успешно изпълнени, като резултати-
те са четири картирани пропастни пещери, открити и маркирани 8 пещери и 3 ниши, 
маркиран един въртоп и един спелестологичен обект (200-годишна чешма), обходен 
район. Отзивите на участниците за организацията и провеждането на експедицията 
бяха високи.

Курс „Пещерняк“. К2. урс «Пещерняк» към ПК Черни връх София започна през ок-
томври, като се включиха 8 курсиста, които са силно мотивирани и с голям инте-
рес. Практики с курсистите се провеждаха всяка седмица, като освен на скали, се 
посещаваха и много пещери (Темната, Лакатник; Духла, Еделвайс, Боснек; Голяма 
Балабанова, Комщица; Елата, Церово; Джебин трап, с. Глогово; Иванова вода, Мар-
циганица и др.)

Участия в Националния технически преглед и състезания3. , организирани от пе-
щерни клубове в страната. В националния технически преглед, проведен в периода 
1-3 май в Карлуково отборът на клуба зае 4-то място. Член на клуба (Диана Неева) 
получи и допълнителна награда – за екипиране под стрес.

Участие взехме и в състезанието по спелео-приложни дисциплни, организирано от 4. 
спелеоклуб „Непиаст“, Бургас, както и в състезанието за изкачване на сградата на 
община Пазарджик, организирано от пещерен клуб „Пазарджик“, на което Весела 
Бубова и Диана Неева от клуба заеха съответно 1-во и 2-ро място.

Участие в Свободен фестивал на безвремието в с. Ездимирци, Трън5.  – членове на 
клуба се включиха освен като организатори, също така и представиха презентация за 
пещерното дело в страната.

Участия в експедиции на БФСп или пещерни клубове6.  – участие в национална 
експедиция Тененгебирге, Австрия; Експедиция Темната, Лакатник – организатор 
ПК Хеликтит; Експедиция Злостен 2015 - организатор ПК Луцифер и много други 
събирания и прониквания в пещери (Честване 15 години ПКСУ София; Тизоин, Ел 
Сагуаро, Годеч и т.н.)
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СВОБОден ФеСтиВаЛ на БеЗВреМиетО

В периода 24-26 юли в 
с. Ездимирци, гр. Трън се 
проведе „Свободен фес-
тивал на безвремието“, на 
който Българска федера-
ция по спелеология участ-
ва чрез свои представите-
ли. Фестивала беше с вход 
свободен, а на него имаше 
възможност да се предста-
ви пещерното движение и 
да се рекламира дейност-
та на пещерните клубо-
ве в България, членове на 
БФСп.

Свободният фестивал 
има за цел да покаже нови възможности, да подкрепи творческия потенциал на хората 
със свободен дух, да се обменят знания и опит в много различни сфери на живота ни 
– чрез лекции и презентации, примери от други страни, прожекции; различни алтерна-
тивни дейности. Надеждите са този фестивал да даде началото на нови общности и една 
зараждаща се мрежа от хоризонтални структури.

„Тъй като пещерняците също сме представители на един различен начин на живот, 
имахме покана от организаторите да представим пещерното движение в България. За 
целта беше подготвена презентация с помощта на няколко клуба в страната (специални 
благодарности на „ПК - Черни връх“, София; СПК „Непиаст“, Бургас; ПК „Луцифер“, 
Търговище; „ПКСУ София“). Имахме идея да направим и тролей, но на място се ока-
за, че няма подходящи условия за това. Лекцията беше планирана и обявена за събота 
(25 юли) от 17:00 часа. Поради технически проблем, презентацията не мина по първо-
началните ни намерения, не беше съпроводена с подготвения снимков материал, но 
пък представителите на БФСп и „ПК - Черни връх“ успяха в една непринудена беседа 
да разкажат на присъстващите част от историята на пещерното движение в България, 
интересни събития и прояви, провеждани от БФСп (чествания, курсове, технически 
прегледи, експедиции), кратка информация за пещерните клубове в страната, за курс 
„Пещерняк“ и другите курсове, забавни и интересни случки от експедиции. Имаше го-
лям интерес от страна на присъстващите, особено за курс „Пещерняк”, за пещерното 
спасяване, за биоспелеологията, опазването на пещерите. Хората задаваха въпроси, ис-
каха да разберат повече, показвахме им и различни възли. Много от присъстващите 
на Фестивала, но изпуснали презентацията, чули, че било страхотно и ни потърсиха 
за допълнителна информация. Така че може да се каже, че намерихме съмишленици.” 
Весела Бубова, ПК “Черни връх”.

През изминалите дни се наблюдава особено оживление по западната ни граница. 
Случайно попаднал наблюдател в околностите на малкото селце Комщица, (община 
Годеч), разположено непосредствено до границата със Сърбия, може да се удиви от 
множеството странни хора, обикалящи в тоз иначе пуст и див район.

Продължавайки по малък коларски път, същият този наблюдател ще стигне до из-
оставена застава. Солидната, респектираща някога сграда, абсолютно недостъпна за 
обикновен преминаващ, сега някак си е населена и изпълнена с живот.

Любопитството ще накара нашия наблюдател да влезе вътре и да хвърли по-обсто-
ен поглед. Учудването му ще нараства все повече и повече. Красивият някога двор, с 
беседка и езерца, сега е изцяло завзет от естествено пробилата си път зеленина и… па-
латки. Вместо очакваната гледка на разруха, мястото всъщност е превърнато в уютно и 
приятно убежище. Все още недоумяващ, но и с нарастващ интерес, нашия човек плахо 
ще пристъпи в сградата. А там го очаква поредната изненада: наред с увиснали тавани 
и дупки по пода ще попадне на изчистени и приспособени за различни нужди поме-
щения: полева кухня, помещения за спане и някакъв странен склад, пълен с въжета, 
карабинери и други интересни и непознати неща…

Какво се случва всъщност? Какви са тези хора и какво правят там?!
Оказва се, че ентусиастите са пещерняци, пристигнали от различни краища на стра-

ната обединени под мотото „Картиране до дупка“. И то не каква да е дупка.
От 31 октомври до 8 ноември, в района на Комщица, се провежда пещерно-изсле-

дователска експедиция „Западна Стара планина“, организирана от Българска федера-
ция по спелеология и Асоциация на спелеоклубовете в София. Идеята е да се продъл-
жи систематизираната работа в района на община Годеч, осъществявана по проект 
„Невидимото богатство на подземния свят“.

Основна цел на експедицията е изготвяне на електронна карта на пещера Голяма 
Балабанова дупка. Предизвикателството е голямо. Според наличната досега информа-
ция и съществуваща карта от 80-те години, пещерата е шеста по дължина в България 

експедиция За карТираНе На пограНиЧНи пеЩери
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с 4800 м. дължина, с лаби-
ринтни галерии, на някол-
ко нива и преминаваща 
подземна река.

За пръв път се извърш-
ват толкова мащабни кар-
тировъчни дейности в 
тежка пещера по новата 
методика, с уреди DistoX, и 
обработка на място с упо-
требата на таблети и специ-
фичен софтуер за сглобя-
ване на карти. Резултатът е 
налице: въпреки капризите 
на техниката само за 7 дни 
работа 4 основни екипа от 
по 2-ма души успяха да из-
готвят електронна карта 
на пещерата. Балабанова 
дупка е с обща дължина на 
галериите: 2957 м и дени-
велация 115 м. По време на 
картировката пещерняците 
откриха 127 метра нови га-
лерии, в които няма види-
ми следи от влизане на хора досега както и няма налична информация за тези части.

Същевременно се прониква и в пещера Малка Балабанова дупка, разположена в бли-
зост до Голямата, с цел изготвяне на карта. Също така беше преекипиран горния вход, 
през който не е влизано последните 20тина години. Интересен факт е, че години наред 
се е работило в посока търсене на връзка между двете пещери, като първата слухова 
връзка е осъществена през 1999 г. Все още такава няма, но опитите за свързване на 
Малката с Голямата Балабанова дупка продължават.

Биоспелеолозите д-р Петър Берон и Стоян Горанов от Национален природонаучен 
музей, събраха материал за по-нататъшни изследвания, като най-интересни са предста-
вители на род Niphargus (ракообразни) намерени в полусифона на Голяма Балабанова 
пещера. В същата пещера бяха открити многоножки от групата на диплоподите, които 
не са намирани досега там. Интересно бе наличието на типично пещерната пиявица 
Trochaeta bykowskii в относително висока численост.

Работа имаше за всички участници в експедицията. Докато едни се занимаваха с от-
говорната задача за изготвяне на електронна карта, други се захванаха с нелеката задача 
по изчистване на боклуци в и около пещерите.

Общо участие взеха 36 пещерняци от 10 клуба от цялата страна.
С постигнатите открития и резултати експедицията е една от много успешните слу-

чили се в този район.
антония Влайкова, ПКСУ “София”

невидимото богатство на подземния свят, 
hiddenwonders.bgcaveexplorer.info

спелео експедиция „лион 2015“, остров крит

От 15 до 30 август 2015 се проведе международна спе-
лео експедиция „Лион 2015“ в планината Лефка на ос-
тров Крит. В експедицията участва група от 7 български 
пещерняци.  Експедицията бе организирана от гръцкия 
клуб „СЕЛАС“ и в нея участваха общо 30 пещерняци 
от Гърция, България, Хърватска, Словения, Румъния, 
Полша и Франция. 

Целите на експедицията бяха продължаване про-
учвания във втората по дълбочина пещера в Гърция 
„Пещерата на Лъва“ -1100 метра и евентуално свързва-
нето й с най-дълбоката пещера в Гърция „Горготакас“ 
-1208 метра.

В началото „Пещерата на Лъва“ беше екипирана до 
-750 м и беше направен лагер на -500 м, сложен беше 
телефонен кабел до лагера на -500 м, като беше сложен 
и телефон на -240 м с цел улесняване на координацията 
на екипите влизащи и излизащи в пещерата.  След пър-
воначалната подготовка, част от екипите започнаха работа на -750, от където се предпо-
лага, че идва основната река в пещерата. Бяха проучени около 300 метра нови галерии, 
но поради сложността не беше намерен подход към мястото от което идва основната 
река. Голяма част от усилията бяха насочени срещу течението на реката, която минава 
покрай лагера на -500 м. Бяха проучени и картирани 1000 метра нови галерии, на кои-
то не беше достигнат край. С новите данни, „Пещерата на Лъва“ стана над 4000 метра 
дълга, което е прави една от най-дългите пещери в Гърция. Направени бяха и теренни 
проучвания в района. Бяха намери няколко нови пещери и бяха изследвани няколко 
отвора открити предни години, но никой от тях не продължи.

„Пещерата на Лъва“ са намира в планината Лефка, в западната част на остров Крит. 
В района до момента има известни над 500 пещери, включително най дълбоката пе-
щера в Гърция - „Горготакас“ -1208 метра, намираща се на 500 метра от „Пещерата на 
Лъва“, както и един от най-дълбоките чисти отвеси в света - „Мавро Скиади“ -340 ме-
тра. „Пещерата на Лъва“ се намира на 1600 метра н.в., в изключително неблагоприятен 
район - труден достъп до терена, липса на вода, метеорологични условия и др.. Голям 
плюс при проучванията в района е пещерата „LO1“, на около 250 метра от „Пещерата на 
Лъва“ и много удобна за лагер. 

Самата „Пещерата на Лъва“ е много интересна – до -500 метра пещера е много те-
хнична, тесни отвеси от 5 до 70 метра и сложен меандър от 500 метра. След това пеще-
рата си променя облика – голяма наклонена галерия с река и с малки прагове до -700 
метра, където има голям отвес от 80 метра и идва главната река. От там до дъното на 
-1100 е каскада от водопади. Пещерата завършва със сифон. Името на пещерата идва от 
скалното образование Лъв, намиращо се до входа на пещерата.

Състава на българската група беше: Таньо Марков - СК „Саламандър“ Стара Загора, 
Ивон Трендафилова, Боян Георгиев и Александър Стоев - ПК „Пълдин“ Пловдив, 
Тихомир Енчев - ПК „Академик“ Русе, Даниел Димитров и Стефан Златев - Сдружение 
Спелеоклуб - Варна.
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