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АТЛАС НА ПЕЩЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
в райони
№ 401 - ВЛАХИНСКИ
№ 402 - ВИХРЕНСКО-СИНАНИШКИ
№ 403 - ТЕШЕЛСКИ
№ 404 - ДЪБРАШКИ

Това е СПРАВОЧНИК на събраните данни в Главната картотеката на БФСп в района 
на Благоевградска област обхващаща Пирин планина представени в подрайони на Северен Пирин, 
Банско, Разлог, Струмяни, Благоевград, Симитли, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Сатовча, Сандански, 
Голешево и Славянка - Петрово и Парил към датата на публикуване.

Предназначен е за улеснение на всички, които се интересуват от спелеология, за да 
знаят какво има в картотеката и какво още трябва да се добави.

Изследванията и картния материал са многогодишна работа на много пещерняци и 
спелеолози от цялата страна, отбелязани, доколкото е известно и възможно, на всеки 
лист.

Материалите в Главната картотека на пещерите на Българска федерация по Спелеоло-
гия са събирани и подреждани от инж. Радуш Радушев /Чичко Радуш/, Здравко Илиев     
/Здравеца/ и Иво Тачев.

Важно е да се знае, че GPS координатите са взимани по различно време и с различна 
точност. Те са ориентировъчни и могат да дават доста сериозна грешка.

Електронния вариант на картотеката се намира на адрес https://caves.speleo-bg.org/.
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Благоевградска област

 Областта се намира в югозападната част на България и на практика съвпада 
с географския регион Пиринска Македония. С площ от 6449,5 km² тя е трета по 
големина в България и има население 324 110 души (по експресни данни от пре-
брояване 2011).[1] На север областта граничи с област Кюстендил и Софийска 
област, на изток – с област Пазарджик и област Смолян, на юг с Гърция и на запад 
със Северна Македония.

В област Благоевград се намират изцяло или части от планините Пирин, Рила, 
Родопи, Влахина, Малешевска, Огражден, Беласица, Славянка и Стъргач, два от 
трите национални парка в България и 40% от дебита на минералните извори в 
България. Областта е и втора по горски площи.
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Списък на населените места в Благоевградска област - 130

   В Благоевградска област има 14 общини: Банско, Белица, Благоевград, Гоце 
Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмя-
ни, Хаджидимово и Якоруда и 274 на брой селлища – (13 града и 261 села)

   В картотеката има карти на 249 пещери в землищата на 11 общини: Банско, 
Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Разлог, Сандански, Сатовча, Симит-
ли, Струмяни и Хаджидимово.
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Благоевградска област
Район 402 Вихренско-Синанишки

Район 403 Тешелски

Община Селище Брой Пещери
Банско Банско 76 76
Белица 0
Благоевград Лешко

Логодаж
Обел

1
3
2

6

Гоце Делчев Брезница
Господинци
Добротино
Корница
Лъжница
Мусомище

2
3
4
1
6
3

19

Гърмен Ковачевица
Осиково
Рибново

2
2
7

11

Кресна Влахи 3 3
Петрич 0
Разлог Разлог 63 63
Сандански Бождово

Голешово
Левуново
Петрово
Пирин
Плоски

1
18
2
5
3
1

30

Сатовча Кочан
Плетена
Слащен

1
1
1

3

Симитли Брестово 1 1
Струмяни Илинденци 30 31
Хаджидимово Илинден

Копривлен
Парил
Теплен

1
2
1

6

Якоруда 0
ОБЩО 249

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Опис на пещерите по общини и селища
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Биоспелеология от Благоевградска област
по пещерната фауна на България от П.Берон 2015 г.

The caves and their fauna  (only some of the recent visits are marked)

Blagoevgrad – Bl

Bl 1. Manailovata (Manuilovata) peshtera – cave near Ribnovo Village.
Alt. 1155 m. Length 2175 m. Denivelation -115 m. Underground river. Visits:
14.05.1959, 27–30.05.1960 (P. Beron), 30.04.1994, 22.06.2000, 18.11.2006 (B.
Petrov), 14.02.1998 (B. Petrov & T. Ivanova), 10.10.2010 (B. Petrov & T. Georgieva).
– Gastropoda, Hydrobiidae: Bythinella stoychevae
– Copepoda: Eucyclops subterraneus, Tropocyclops prasinus
– Decapoda: Austropotamobius torrentium
– Isopoda: Hyloniscus sp., Cylisticus convexus
– Araneae: Porrhomma convexum, Antrohyphantes rhodopensis
– Opiliones: Paranemastoma sp.
– Diplopoda: Polydesmus complanatus, Stygiosoma beroni
– Collembola: Onychiuroides postumicus
– Orthoptera: Troglophilus ? brevicauda
– Coleoptera, Staphylinidae: Atheta sp., Quedius sp.
– Trichoptera: Stenophylax meridiorientalis
– Chiroptera: Rhinolophus blasii, Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros,
Myotis bechsteini, M. emarginatus, M. myotis, M. myotis/blythi, Barbastella
barbastellus, Eptesicus serotinus, Miniopterus schreibersi

Bl 2. Salievata peshtera (Bekir-Salahovata dupka, Bekir-Salievata Cave) –
cave-mine near Gospodintsi Village. Alt. 630 m. Lenght 104 m. Visits: 27.05.1960
(P. Beron), 02.11.1994 (B. Petrov), 25.05.2006 (P. Stoev & B. Gueorguiev).
– Isopoda: Porcellium balkanicum, Trachelipus rathkei, Trichoniscus sp.
– Araneae: Nesticus cellulanus
Cave fauna of Bulgaria 175
– Chilopoda: Schendyla sp., Lithobius lakatnicensis
– Diplopoda: Brachydesmus sp., Pachyulus aff. cattarensis
– Coleoptera, Carabidae: Laemostenus plasoni
– Coleoptera, Staphylinidae: Leptacinus [Aloconota] sulcifrons
– Lepidoptera: Alucita cymmatodactyla, Hypena rostralis, Autophila dilucida,
A. ligaminosa
– Chiroptera: Rhinolophus hipposideros

Bl 3. Spropadnaloto (Propadnaloto) – cave near town of Razlog. Alt. 957 m.
Length 605 m. Denivelation: – 8, +5 m. Coordinates: N 41°51’04.3” E 23°25’57.7”.
Visits: 20.10.1963 (P. Beron & V. Beshkov), 27.09.2001, 26.06.2002 (B. Petrov);
22.08.2002 (P. Beron).
– Coleoptera, Staphylinidae: Quedius sp.
– Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum, Rh. hipposideros, Myotis emarginatus,
M. nattereri

Bl 4. Boychovata peshtera – cave in the stone quarry 2.5 km S of Logodazh Village,
in the area Boychova skala. Length 165 m. Denivelation: -8 / +5 m. Visits:
28.02.1969, 27.03.1981, 2.04.1984 (P. Beron), 14.09.1994 (B. Petrov);
21.07.2002 (B. Petrov & P. Beron).
– Isopoda: Cordioniscus bulgaricus
– Araneae: Megalepthyphantes collinus
– Acari: Ixodes sp.
– Chilopoda: Eupolybothrus transsylvanicus
– Orthoptera: Troglophilus sp.
– Hymenoptera: Diphyus quadriguttorius
– Coleoptera, Carabidae: Trechus irenis [as cardioderus balcanicus], T. austriacus
– Coleoptera, Staphylinidae: Atheta sp.
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– Trichoptera: Micropterna nycterobia
– Lepidoptera: Triphosa sabaudiata, T. dubitata, Autophila limbata, Scoliopteryx
libatrix
– Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum

Bl 5. Banderitsa – cave pot hole in Pirin Mt., near Banderitsa Hut. Alt. 1778 m.
Length 243 m. Denivelation: -125 m. Coordinates: N 41° 46‘ 04,4” E 23° 25’ 57”.
Visit: P. Beron.
– Araneae: Antrohyphantes rhodopensis
176 Petar Beron

Bl 6. Vihrenskata propast – pot hole on the slopes of Vihren Peak (Pirin Mt.).
Alt. 2650 m. Length 396 m. Denivelation: -170 m. Coordinates: N 43° 43’ 41,1” E
23° 24’ 52,2”. Visit: 29.08.1972 (P. Beron)
– Opiliones: Paranemastoma radewi
– Trichoptera: Micropterna caesareica
– Chiroptera: Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus

Bl 7. Murata – cave near Ilindentsi Village, marble quarry. Length 13 m. Denivelation:
8 m. Visit: 9.09.1972 (P. Beron).
– Collembola: Pseudosinella duodecimocellata
– Trichoptera: Stenophylax meridiorientalis

Bl 8. Rupata – cave near Paril Village. Length 74 m. Denivelation: -43 m. Visit:
9.05.1981 (P. Beron, S. Andreev).
– Araneae: Palliduphantes spelaeorum (syn. Lepthyphantes gueorguievi),
Metellina merianae, Zelotes apricorum, Lepthyphantes leprosus
– Diplopoda: Anamastigona delcevi

Bl 9. Kamenititsa – Propast № 32 – pot hole in the circus of Kamenititsa, Pirin
Mt. Denivelation – 65 m. Coordinates: N 41° 48’ 02” E 23° 22’ 50”. Visit:
6.07.1968 (P. Tranteev).
– Trichoptera: Micropterna caesareica

Bl 10. Propast 33 (Golyamata yama) – pot hole in the circus Bayuvi Dupki (not
Kamenititsa, after Beron, 1994), Pirin Mt. Coordinates: N 41° 48’ 19” E 23° 23’
16”. Alt. 2250 m. Denivelation: -33 m. On the bottom found bones of Artiodactyla,
bear (Ursus arctos) and bats. Visit: 24.08.2002 (B. Petrov & P. Beron).
– Collembola: Onychiuroides boyani, O. peteri, O. pirinensis
– Trichoptera: Micropterna caesareica
– Chiroptera: Myotis bechsteini, M blythi, M. myotis, M. mystacinus, Plecotus
auritus (bone and skull remains)

Bl 11. Starshelitsa – cave near Goleshevo Village. Alt. 900–1000 m. Length 37
m. Alt. 1040 m. Visits: (P. Beron), 16.05.1993 (P. Stoev), 17.04.1992; 02.05.1994
(B. Petrov), 17.05.2004 (P. Beron, B. Petrov)
– Isopoda: Alpioniscus [Illyrionethes] sp.
– Araneae: Centromerus cavernarum, C. acutidentatus, Tegenaria domestica,
Lepthyphantes leprosus, Liocranum rupicola
– Chilopoda: Lithobius lakatnicensis, Lithobius cf. micropodus
Cave fauna of Bulgaria 177
– Diplopoda: Trachysphaera sp., Brachydesmus sp., Anamastigona aff. delcevi,
Balkanopetalum bulgaricum
– Coleoptera, Leiodidae, Platypsyllinae: Leptinus testaceus
– Lepidoptera: Alucita cymmatodactyla, Inachis io, Hypena rostralis, Scoliopteryx
libatrix
– Chiroptera: Rhinolophus hipposideros
– Carnivora: Vulpes vulpes
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Bl 12. Sharaliyskata peshtera – cave near Ilindentsi Village. Alt. 1648 m. Length
470 m. Denivelation: 52 m (?76) (-10 +40). Coordinates: N 41° 42’ 47” E 23° 18’
51”. Visits: 20.12.1999, 07.04.2002 (B. Petrov); 21.08.2002 (B. Petrov, P. Beron,
B. Gueorguiev); 19.12.2002 (B. Petrov & T. Ivanova).
– Araneae: Palliduphantes spelaeorum, Antrohyphantes rhodopensis
– Opiliones: Paranemastoma sp.
– Acari: Ixodes vespertilionis
– Coleoptera, Carabidae: Laemostenus sp., Duvalius pirinensis
– Coleoptera, Staphylinidae: Quedius sp.
– Diptera: Triphleba antricola
– Trichoptera: Micropterna nycterobia
– Chiroptera: Rhinolophus hipposideros, Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, Myotis
bechsteini, M. myotis, M. daubentoni

Bl 13. Rupata (formerly Bl 13. Bayuvi Dupki 13 – synonym of Bl 10) – cave
above Petrovo Village. Alt. 500 m. Length ca. 11 m. Visits: (P. Beron & B. Petrov),
30.04.1992 (B. Petrov).
– Chilopoda: Lithobius crassipes
– Coleoptera, Carabidae: Laemostenus cimmerius weiratheri
– Orthoptera: Troglophilus sp.
– Chiroptera: Myotis bechsteini, Plecotus auritus

Bl 14. Bayuvi Dupki № 29 – pot hole in the circus Bayuvi Dupki, Pirin Mt.
Denivelation: – 80 m. Coordinates: N 41° 48’ 07” E 23° 23’ 15”. Alt. 2346 m. Horizontal
passage of ca. 60 m, followed by a vertical one. Visit: 24.08.2002 (P. Beron
& B. Petrov).
– Trichoptera: Micropterna nycterobia, M. caesareica, M. hatathitla, Stenophylax
meridiorientalis
– Chiroptera: Myotis daubentoni, M. nattereri
178 Petar Beron

Bl 15. Zandana – cave near Ploski Village, Sandanski District. Alt. 450 m.
Length 45 m. Denivelation: -16 m. Visits: 02.04.1994, 13.12.1998, 03.05.1999,
31.05.2000, 07.04.2002 (B. Petrov).
– Scorpiones: Euscorpius solegladi
– Diplopoda: Pachyiulus sp.
– Lepidoptera: Hypena palpalis
– Chiroptera: Rhinolophus hipposideros, Rh. euryale, Rh. ferrumequinum,

Bl 16. Aramiyska dupka – volcanic cave near Levunovo Village. Length 13 m.
Denivelation: -2 m.
– Lepidoptera: Hypena rostralis, Nymphalis polychloros

Bl 17. Banski Suhodol – Propast № 9 (Devyatkata) – pot hole in the circus
Banski Suhodol, Pirin Mt. Alt. 2400 m. Denivelation: more than – 265 m. Visit:
(P. Beron, B. Petrov)
– Collembola: Onychiuroides bojani

Bl 18. Aleko – cave-pot hole on the right bank of Razkolska River, region of Sinanitsa,
Pirin N.P. Alt. ca. 1100 m. Length 547 m. Denivelation: -132 m. Two
entrances. Visit 26.06.2002 (B. Petrov & G. Stoyanov).
– Trichoptera: Micropterna nycterobia, Stenophylax meridiorientalis
– Chiroptera: Myotis blythi
Bl 19. Stoykova dupka 1 – cave near Goleshovo Village, Slavyanka (= Alibotush)
Mt. Alt. 1000 m. Visits: 11.03.1990 (G. Stoyanov), 16.05.2004, 14.11.2005 (P.
Beron, B. Petrov).
– Isopoda: white
– Opiliones: Paranemastoma beroni
– Araneae: Troglohyphantes sp. (nov.)
– Diplopoda: Anamastigona delcevi
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– Orthoptera: Troglophilus sp.
– Coleoptera, Carabidae: Duvalius joakimovi
– Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix

Bl 20. Banyan – cave near Pletena Village, Gotse Delchev District. Alt. 845 m.
Length 12 m. Denivelation: – 2 m. Visits: 07.06.1999 (B. Petrov & B. Barov);
02.06.2000 (B. Petrov), 16.06.2006 (B. Petrov & P. Stoev).
– Isopoda: Hyloniscus riparius, Porcellium frontacutum
– Araneae: Nesticus cellulanus, Meta menardi
Cave fauna of Bulgaria 179
– Chilopoda: Lithobius rushovensis, L. beroni
– Orthoptera: Troglophilus sp.
– Coleoptera, Carabidae: Laemostenus cimmerius
– Coleoptera, Leiodidae: Anemadus graecus
– Chiroptera: Rhinolophus hipposideros

Bl 21. Teplenskata peshtera (Peshterata pod Vrisa) – cave near Teplen Village,
Gotse Delchev District. Length ca. 60 m. Visits: 01.08.1997 (B. Petrov),
18.02.2007 (P. Beron).
– Chilopoda: Harpolithobius banaticus rhodopensis
– Diplopoda: Balkanopetalum sp.
– Orthoptera: Troglophilus sp.
– Coleoptera, Staphylinidae: Atheta sp.
– Coleoptera, Carabidae: Laemostenus sp.
– Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum

Bl 22. Zlatarskata peshtera – cave near Gospodintsi Village. Length 23 m. Alt.
670 m. Visits: 02.11.1994, 06.06.1999, 17.11.2006 (B. Petrov).
– Araneae: Nesticus cellulanus, Palliduphantes spelaeorum, Metellina merianae
– Chilopoda: Lithobius crassipes, Lithobius aff. microps
– Orthoptera: Troglophilus sp.
– Coleoptera, Carabidae: Laemostenus cimmerius
– Coleoptera, Staphylinidae: Atheta sp., Quedius sp.
– Coleoptera, Leiodidae: Anemadus graecus
– Chiroptera: Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersi

Bl 23. Koryanska dupka – cave pot-hole near Leshko Village. Length 26 m.
Denivelation: -19 m. Visit: 27.04.1997 (B. Petrov).
– Isopoda: Hyloniscus sp.
– Diplopoda: Brachydesmus herzogowinensis

Bl 24. Lyulyakova dupka – cave near Tsruncha Village. Length ca. 22 m. Bat
guano. Denivelation: -3 m. Visits: 27.04.1998 (B. Petrov & P. Nikolov).
– Orthoptera: Troglophilus sp.

Bl 25. Malka Stoykovitsa – cave near Goleshovo Village, Slavyanka (= Alibotush)
Mt. Denivelation – 36 m. Visit: 27.06.2006 (P. Beron).
– Isopoda: white
180 Petar Beron
– Opiliones: Paranemastoma beroni
– Acari: Ixodes vespertilionis
– Orthoptera: Troglophilus sp.
– Coleoptera, Carabidae: Duvalius joakimovi
– Trichoptera: Stenophylax meridiorientalis

Bl 26. Komarnitsa – cave near Goleshevo Village, Slavyanka (= Alibotush) Mt.,
in the upper part of Bilyanov dol area. Length 103 m. Denivelation – 56 m. Visit:
26.06. 2006 (P. Beron). Collected also Isopoda, Opiliones, Araneae, Diptera, etc.
– Trichoptera: Stenophylax permistus
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Bl 27. Dupkata na Marina Polyana – pothole near Goleshevo Village, Slavyanka
(= Alibotush) Mt. Denivelation – 13 m. Visit: 25.06.2006 (P. Beron).
– Diplopoda: Anamastigona delcevi
– Trichoptera: Micropterna nycterobia
Bl 28. Shipkite 1 and 2 – system of two potholes near Goloshevo Village, Slavyanka
(= Alibotush) Mt., Livade area. Lenght 28.8 m. Denivelation – 30.5 m. Visit:
25.06.2006 (P. Beron). Collected Isopoda, Opiliones, Araneae, Diptera, Trichoptera.
– Aves: Pyrrhocorax (?) graculus

Bl 29. Stapalkata – cave nr. Slashten, Western Rhodopes. Alt. 650 m. Lenght 10
m, deniv. + 7 m. Visit: 17.06.2006 (P. Stoev, B. Petrov).
– Isopoda: Cylisticus convexus, Trichoniscus sp.
– Araneae: Nesticus eremita, Centromerus milleri, Harpactea sp.
– Acari: Ixodes sp.
– Diplopoda: Glomeris balcanica, Metonomastus sp.
– Chilopoda: Lithobius crassipes, Lithobius aff. aeruginosus
– Coleoptera, Carabidae: Laemostenus plasoni
– Chiroptera: Rhinolophus euryale, Myotis emarginatus

Bl 30. Mechata dupka – cave nr. Kochan Village, Satovcha Distr. Alt. 1045 m.
Visit: 18.06.2006 (B. Petrov, P. Stoev).
– Gastropoda: Oxychilus sp.
– Isopoda: Porcellio dilatatus
– Araneae: Nesticus cellulanus
– Orthoptera: Troglophilus sp. (brevicauda ?)

Bl 31. Ribnovskata peshtera – cave nr. Ribnovo Village. Alt. 1025 m. Visit:
18.11.2006 (B. Petrov).
Cave fauna of Bulgaria 181
– Isopoda: Porcellio frontacutum
– Araneae: Metellinae merianae
– Orthoptera: Troglophilus sp. (brevicauda ?)

Bl 32. Skoka – cave nr. Ribnovo Village. Alt. 1100 m. Visit: 18.11.2006 (B. Petrov).
– Isopoda: Trachelipus squamuliger
– Pseudoscorpiones: Chthonius (Chthonius) sp.
– Araneae: Nesticus cellulanus, Porrhomma convexum, Tegenaria silvestris,
– Meta menardi
– Diplopoda: Stygiosoma beroni, Bacillidesmus sp.
– Chilopoda: Harpolithobius sp.
– Diplura: Plusiocampa sp.
– Orthoptera: Troglophilus sp. (brevicauda ?)
– Coleoptera, Carabidae: Laemostenus plasoni
– Coleoptera, Staphylinidae: Atheta sp., Quedius sp.
– Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix
– Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersi
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УВОД
Петър Делчев

В продължение на над петдесет години Пирин е от основните райони за проучване от 
пещерняците, защото перспективната денивелация е над 1000 метра.

В района на Пирин се намират 3 морфоложки района по Вл. Попов - 402-Вихрен-
ско-Синанишки район, 403 - Тешовски район, 404 - Дъбрашки район

Изследванията в него се се разглеждат по подрайони и по години.
Детаилната история на изледвнията в подрйоните се разглежда в края на всеки под-

район.
Районите в Северен Пирин са подредени от Каменитица до Бъндерица, а след тях се 

разглеждат обектите в Илинденци, Гоце Делчев и Славянка.
Обектите са предствени по номера в съответния подрайон, с индексиране, координати, 

година на откриване, картировачи, карта, описание и снимки на входа.
Данните са събирани от Главната картотека на пещерите в България и архивите на пе-

щерните клубове на СПК "Академик" София, ПК "Хелектит" София, ПК "Алеко" София 
и частни архиви.

Биоспелеологията е по монографията на Петър Берон Cave fauna of Bulgaria.
Голяма част от графичните изображения Бански суходол са работа на Константин Сто-

ичков на който зказвам голяма благодарност.
Идеята е така изложената информация да може да послужи за нови изследвания в 

района.
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Д. Дончев. София, Акад. Изд. Марин Дринов, 310-316.
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Вегоп, P., 1994. Rhsultats des recherches biosphlhologiques en Bulgarie de 1971 a 1994 et 
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Sphlhologie, Sofia, №1,137 p.

Kumanski, K., 1975. New trichopterological data from Bulgaria (Insecta, Trichoptera). - 
Acta zool. bulgarica, № 2, 58-69.

Биоспелеологичните изледвания са оскъдни и са правени основно от и с помоща на 
членове на клуба. Пещерите за които има правени такива изследвания са:

Спропадналото – aranea (паяци), diptera (мухи), rhinolophus hipposideros (прилепи)
Бъндерица – lepthyphantes rhodopensis (паяци)
Пропасти 32 и 33 в Каменитица и пропаст Вихрен – micropterna caesareica – ручейник
Римската пещера над с.Илинденци – pseudosinella diodecimocellata (колембола), 

stenophylax speluncarum (ручейник)
Пещера №6 и въртоп до №9 в Бански суходол - lepthyphantes rhodopensis (паяци)
Личков, И., П. Делчев, 2002, Пирин пещери и пропасти
Годишници на СПК «Академик» София и ПК «Хелектит» София
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Благоевградска област
Райони 401 - Влахински

402 - Вихренско-Синанински
403 - Тешелски

Община Селище Име № Код
Банско Банско Бъндерица 1 507 402044
Банско Банско Бъндерица 2 1472 402054
Банско Банско Бъндерица 3 1473 402055
Банско Банско Бъндерица 4 1474 402056
Банско Банско Бъндерица 5
Банско Банско Бъндерица 6 1476 402058
Банско Банско Бъндерица 8 1477 402059
Банско Банско Бъндерица 9 1478 402060
Банско Банско Бъндерица 10 1479 402061
Банско Банско Бъндерица 11 2025 402065
Банско Банско Хана - 

Бъндеришка пещера
1480 402062

Банско Банско Вихрен 70 402043
Банско Банско Вихрен 2 - 

Многовратица
2023 402063

Банско Банско Вихрен 3 - 
Кутело

2024 402064

Банско Банско Голям казан 1 
Малката пещера

2956 402109

Банско Банско Големият казан 2 
Казаните

2957 402102

Банско Банско Палашица 1 2026 402066
Банско Банско Ригела Палашица 2 2955 402096
Банско Банско Бански суходол 1 1083 402046
Банско Банско Бански суходол 2 1084 402047
Банско Банско Бански суходол 3 1085 402048
Банско Банско Бански суходол 4 1086 402049
Банско Банско Бански суходол 5 1087 402050
Банско Банско Бански суходол 6 1088 402051
Банско Банско Бански суходол 7 2577 402088
Банско Банско Бански суходол 8 2578 402089

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Опис на пещерите по общини и селища
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Община Селище Име № Код
Банско Банско Бански суходол 9-11 2561 402072
Банско Банско Бански суходол 10-10а 5302 402153
Банско Банско Бански суходол 12 2562 402073
Банско Банско Бански суходол 13 4679 402118
Банско Банско Бански суходол 14 5163 402145
Банско Банско Бански суходол 15 2570 402081
Банско Банско Бански суходол 16 2566 402077
Банско Банско Бански суходол 17 2567 402078
Банско Банско Бански суходол 18 2568 402079
Банско Банско Бански суходол 19 2569 402080
Банско Банско Бански суходол 20 2584 402090
Банско Банско Бански суходол 21 5936 402169
Банско Банско Бански суходол 22 4835 402152
Банско Банско Бански суходол 23 2572 402083
Банско Банско Бански суходол 24 5303 402149
Банско Банско Бански суходол 24а 5099 402142
Банско Банско Бански суходол 25 2557 402070
Банско Банско Бански суходол 26 5300 402150
Банско Банско Бански суходол 27 4753 402127
Банско Банско Бански суходол 28 2870 402125
Банско Банско Бански суходол 29 2539 402148
Банско Банско Бански суходол 30 2558 402071
Банско Банско Бански суходол 31 3199 402107
Банско Банско Бански суходол 32 5301 402151
Банско Банско Бански суходол 33 3200 402108
Банско Банско Бански суходол 34  - Кутело 5034 402138
Банско Банско Бански суходол 35 5098 402141
Банско Банско Бански суходол 36 4832 402139
Банско Банско Бански суходол 38 3202 402110
Банско Банско Бански суходол 39 3203 402111
Банско Банско Бански суходол 40 528 402002
Банско Банско Бански суходол 41 529 402057
Банско Банско Бански суходол 45 А-Б 4837 402137
Банско Банско Бански суходол 46 4831 402135
Банско Банско Бански суходол 48 5892 402166
Банско Банско Бански суходол 50 5162 402144
Банско Банско Бански суходол 51 4838 402146
Банско Банско Бански суходол 53 5299 402041
Банско Банско Бански суходол 62 6035 402170
Банско Банско Бански суходол 66 4830 402134
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Община Селище Име № Код
Банско Банско Бански суходол 68 4839 402147
Банско Банско Бански суходол 70 4833 402140
Банско Банско Бански суходол 71 4836 402136
Банско Банско Бански суходол 72 - 

СС Еделвайс  - БС72
5641 402158

Банско Банско Бански суходол 73 5741 402159
Банско Банско Бански суходол 74 - 

Полската дупка 1
5796 402160

Банско Банско Бански суходол 75 - 
Гаргина цепка

5891 402165

Банско Банско Бански суходол 76 5893 402167
Банско Банско Бански суходол 77 5935 402168
Банско Банско Ледниковата дупка 5362 402155
Банско Банско Пещерата на Котешкия чал 2251 402019
Разлог Разлог Баюви дупки 1 4750 402123
Разлог Разлог Баюви дупки 2 4848 402128
Разлог Разлог Баюви дупки 3 4849 402129
Разлог Разлог Баюви дупки 4 4850 402130
Разлог Разлог Баюви дупки 5 4751 402124
Разлог Разлог Баюви дупки 6 4851 402131
Разлог Разлог Баюви дупки 7 3198 402087
Разлог Разлог Баюви дупки 8 4852 402132
Разлог Разлог Баюви дупки 9 4853 402133
Разлог Разлог Баюви дупки 10
Разлог Разлог Баюви дупки 11 3201 402106
Разлог Разлог Баюви дупки 12
Разлог Разлог Баюви дупки 14 4752 402126
Разлог Разлог Баюви дупки 15 5826 402161
Разлог Разлог Баюви дупки 17 

Челюстница
3206 402114

Разлог Разлог Баюви дупки 18 
Арагонитовата

907 402018

Разлог Разлог Баюви дупки 29 338 402029
Разлог Разлог "Баюви дупки 33 

Голямата яма"
908 402033

Благоевград Горно Лешко Корянска дупка 3356 401017
Благоевград Логодаж Бойчова пещера 3573 401019
Благоевград Логодаж Бойчова скала 

Бойчова дупка
Бойчовци

3076 401011

Благоевград Логодаж Каптажа
Малката пещера

3801 401007
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Община Селище Име № Код
Благоевград Обел Малката пещера 2536 401009
Благоевград Обел Голямата пещера 2537 401010
Симитли Брестово Рубината пещера 4174 401020
Струмяни Илинденци Римската пещера 1383 402053
Струмяни Илинденци Кариерата 2394 402067
Струмяни Илинденци Козловски андък 2543 402068
Струмяни Илинденци Разкола – № 1 2770 402099
Струмяни Илинденци Мечката 2778 402097
Струмяни Илинденци Саксонската пещера 2779 402095
Струмяни Илинденци Пропастта в галерия № 4 2790 402092
Струмяни Илинденци Шаралийската пещера 2843 402091
Струмяни Илинденци Езерото в галерия № 4 2900 402094
Струмяни Илинденци Зандана № 2 2975 402101
Струмяни Илинденци Зандана № 3 2977 402103
Струмяни Илинденци Парника 2978 402104
Струмяни Илинденци Зандана №1 2979 402105
Струмяни Илинденци Тасева дупка 4014 402098
Струмяни Илинденци Лисичата дупка 4097 402116
Струмяни Илинденци Малкият парник 4098 402117
Струмяни Илинденци Мурата 3 4099 402100
Струмяни Илинденци Алеко 4316 402069
Струмяни Илинденци Зандана № 5 4319 402074
Струмяни Илинденци Разкола – № 2 4320 402075
Струмяни Илинденци Смокинята 4321 402076
Струмяни Илинденци Иманярската дупка 4322 402082
Струмяни Илинденци Зандана № 6 4323 402084
Струмяни Илинденци Припеко 4324 402085
Струмяни Илинденци Прилепната дупка 4325 402086
Струмяни Илинденци Змийчето 5112 402143
Струмяни Илинденци Плитката дупка в Козловски андък 5361 402154
Струмяни Илинденци Красавицата 5370 402156
Струмяни Илинденци Звяра 5371 402157
Струмяни Илинденци Кошарата № 5 5883 402164
Струмяни Илинденци Цапаревчица, с. Велющец 3572 401018
Гоце Делчев Брезница Чаталестата пещера 2948 403017
Гоце Делчев Брезница Туфча 2949 403018
Гоце Делчев Господинци Радулов  мустак

Раджип мустак
1026 403030
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Община Селище Име № Код
Гоце Делчев Господинци Бекир-Салиевата пещера; 

Римска дупка; 
Древният рудник

3094 403032

Гоце Делчев Господинци Златарската пещера 4269 403031
Гоце Делчев Добротино Харамийската   дупка 766 403001
Гоце Делчев Добротино Ламята 1187 403042
Гоце Делчев Добротино Пиленцето 1880 403009
Гоце Делчев Добротино Дупчетата 1881 403010
Гоце Делчев Корница Осман блато 2579 403015
Гоце Делчев Лъжница Малък пропадък

Пенджера
530 403040

Гоце Делчев Лъжница Върхоовлик дере 767 403002
Гоце Делчев Лъжница Пропадъка

Големият пропадък
1049 403003

Гоце Делчев Лъжница Вълча дупка 2569 403025
Гоце Делчев Лъжница Магарешницата

"Пещерата"
"Сребърната"
"Златната"

2580 403016

Гоце Делчев Лъжница Змийова пещера; Змеева дупка 3172 403019
Гоце Делчев Мусомища Мечата дупка 2172 403011
Гоце Делчев Мусомища Кариерата 2173 403012
Гоце Делчев Мусомища Гребенарска пропаст 2174 403013
Гърмен Ковачевица Ветрушката  Дънцето 3796 404005
Гърмен Ковачевица Ризовата пещера №4684 3793 404007
Гърмен Осиково Цареви порти 949 404003
Гърмен Осиково Мануиловата  пещера  

Манаиловата дупка
769 404002

Гърмен Рибново Вълчановата пещера 5181 404014
Гърмен Рибново Албеновата пещера 5032 404013
Гърмен Рибново Скока 2514 404011
Гърмен Рибново Малиновата пещера 2513 404010
Гърмен Рибново Рибновската пещера 2512 404009
Гърмен Рибново Къртичата дупка 2509 404006
Гърмен Рибново Оградска пещера 765 404001
Сатовча Плетена Мечата дупка  Банян, 

Пещерата
1906 404004

Сатовча Кочан Извора 3312 404008
Сатовча Слащен Стъпалката 

Слащенската пещера
3574 404012

Кресна Влахи Крайпътна 1 5981 401025
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Община Селище Име № Код
Кресна Влахи Галерия 2                

Крайпътна 2
5982 401026

Кресна Влахи Параклисчето 5983 401027
Сандански с. Пирин Дупката на Църно бърдо 4051 403022
Сандански с. Пирин Пещерата в сухото дере 3866 403021
Сандански с. Пирин Селската дупка  

Цонева дупка
122 403014

Сандански Голешево Билянка1 117 403028
Сандански Голешево Малък сухомел 137 403029
Сандански Голешево Стойкова дупка 2 223 403033
Сандански Голешево Гарваница 301 403034
Сандански Голешево Стойкова дупка 1 309 403035
Сандански Голешево Гоцева дупка 316 403036
Сандански Голешево Шипките 1 441 403004
Сандански Голешево Шипките 2 (Гюлът) 454 403026
Сандански Голешево Дупката при Марина поляна 443 403041
Сандански Голешево Сняговата дупка 524 403038
Сандански Голешево Стойковица - Голяма 1533 403005
Сандански Голешево Стършалийца 1534 403006
Сандански Голешево Малка Стойковица 2547 403027
Сандански Голешево Шапатек 4800 403046
Сандански Голешево Комарница 4801 403047
Сандански Голешево Габатек 4834 403049
Сандански Голешево Билянка 5 5108 403050
Сандански Голешево Куфара 5247 403053
Сандански Петрово Дупката в Янчово лозе 526 403039
Сандански Петрово Хармана, Б-1 1009 403045
Сандански Петрово Егюптен дупка 3363 403020
Сандански Петрово Рапата 4805 403048
Сандански Петрово Рупата 5245 403051
Хаджидимово Илинден Хралупата 5974 403054
Хаджидимово Копривлен Гълъбовата пещера 4175 403023
Хаджидимово Копривлен Хайдушката дупка 4176 403024
Хаджидимово Парил Рупата 5245 403051
Хаджидимово Парил Дупката на  Царев връх, 

Пещерата под Царев връх
5426 403052

Хаджидимово Теплен Тепленската пещера 583 403044
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община Банско

КАРТИ

Вихренско-Синанишки райно 402

гр. Банско

Благоевградска област

В община Банско се намират районите на Пирин планина: Бъндерица, Вихрен, Кутело и 
Бански суходол.
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БЪНДЕРИЦА

КАРТИ

РАЙОН
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

Бъндерица 1 507 402044 243 -126 2033 + +
Бъндерица 2 1472 402054 46 -3 +
Бъндерица 3 1473 402055 22 -4 +
Бъндерица 4
Петкова дупка

1474 402056 10 0 +

Бъндерица 5 +
Бъндерица 6 1476 402058 16 +2 +
Бъндерица 8 1477 402059 10 -5 +
Бъндерица 9 1478 402060 65 -9 +
Бъндерица 10 1479 402061 18 -4 1770 + +
Бъндерица 11 2025 402065 10 0 1770 + +
Хана - Бънде-
ришка пещера

1480 402062 20 +7 + +

ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В РАЙОН ВЪНДЕРИЦА
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Карта 1971 г.  А.Филипов, Г.Антонов, П.Нейковски, П.Делчев
Открита 1970 г. , СПК "Академик"

Бъндерица 01
L 243  H -126   N 41.7679   Е 23.4325№507 - 402044
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Карта 1978 г. П.Съйнов, Ф.Филипов
Открита 1978 г. , СПК "Академик"

Бъндерица 02
L 46  H -3                                                     .№1472 - 402054
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Карта 1978 г. В.Ошанов, Б.Николов
Открита 1978 г. , СПК "Академик" София

Бъндерица 03
L 22  H -4                                                      .№1473 - 402055
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Карта 1978 г. П.Георгиев
Открита 1978 г. , СПК "Академик" София

Бъндерица 04 - Петкова дупка
L 10  H 0                                                       .№1474 - 402056
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Карта 1976 г. Ал.Бендерев, Б.Николов
Открита 1976 г. , СПК "Академик"

Бъндерица 05
L 6  H +1                                                       .№1475 премахнат
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Карта 1978 г. Ал.Бендерев
Открита 1978 г. , СПК "Академик"

Бъндерица 06
L 16  H 0                                                       .№1476 - 402058
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Карта 1978 г. Ал.Бендерев
Открита 1978 г. , СПК "Академик"

Бъндерица 08
L 10  H -5                                                      .№1477 - 402059
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Бъндерица 09
L 65  H -9                                                      .№1478 - 402060

Карта 1976 г. Ал.Бендерев, В.Ошанов
Открита 1976 г. , СПК "Академик"
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Бъндерица 09
L 65  H -9                                                      .№1478 - 402060

Карта 1976 г. Ал.Бендерев, В.Ошанов
Открита 1976 г. , СПК "Академик"
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Бъндерица 10
L 18  H -4                                                     .№1479 - 402061

Карта 1976 г. П.Георгиев
Открита 1976 г. , СПК "Академик"
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Бъндерица 11
L 10  H 0                                                       .№2025 - 402065

Карта 1977 г. П.Георгиев
Открита 1977 г. , СПК "Академик"
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Хана - Бъндеришка пещера
L 20  H 0                                                       .№1480 - 402062

Карта 1976 г. Ал.Бендерев, В.Ошанов
Открита 1976 г. , СПК "Академик"
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Хана - Бъндеришка пещера
L 20  H 0                                                       .№1480 - 402062



Атлас на пещерите в България

 38



Атлас на пещерите в България

 39

ВИХРЕН

КАРТИ

РАЙОН
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

Вихрен 70 402043 396 -170 2630 + + +

Вихрен 2 - Мно-
говратица

2023 402063 45 0 +

Вихрен 3 - Ку-
тело

2024 402064 15 0 +

Голям казан 1 
Малката пещера

2956 402109 10 3 +

Големият казан 
2 Казаните

2957 402102 19 -1,3

Палашица 1 2026 402066 12 -1 + + +
Ригела Палаши-
ца 2

2955 402096 10 -9 + +

ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В РАЙОН ВИХРЕН
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Карта 1977 г.  Ив. Личков
Открита 1975 г. от полски пещерняци, 1976 г. от СПК "Академик"

Вихрен
L 396  H -170   N 41.767   Е 23.4065№70 - 402043
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Вихрен
L 396  H -170   N 41.767   Е 23.4065№70 - 402043

Карта 1977 г.  Ив. Личков, СПК "Академик"
Открита 1975 г. от полски пещерняци, 1976 г. от СПК "Академик"



Атлас на пещерите в България

 43

Вихрен
L 396  H -170   N 41.767   Е 23.4065№70 - 402043
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Карта 1977 г. П.Георгиев
Открита 1977 г. , СПК "Академик" София

Вихрен 2 - Многовратица
L 45  H 0   N 41.7841   Е 23.3983№2023 - 402043
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Карта 1977 г. П.Георгиев
Открита 1977 г. , СПК "Академик" София

Вихрен 3 -Кутело
L 15  H 0                                                      .№2024 - 402064
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Вихрен 3 -Кутело
L 15  H 0                                                      .№2024 - 402064
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Палашица 1
L 6  H -22   N 41.78318   Е 23.239939№2026 - 402066

Карта 1977 г. Петко Георгиев
Открита 1977 г. , СПК "Академик"
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Карта 19797 г. К.Йотов, В.Борисова
Открита 1979 г. , СПК "Академик"

Голям казан 1   Малката пещера 1
L 10  H +3   N 41.7841   Е 23.3983№2956 - 402109
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Казаните 2
L 19  H -1,3   N 41.767   Е 23.4065№2957 - 402102

Карта 19797 г. К.Йотов, В.Борисова
Открита 1979 г. , СПК "Академик"
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Казаните 2
L 4  H -170   N 41.767   Е 23.4065№2957 - 402102



Атлас на пещерите в България

 51

БАНСКИ СУХОДОЛ

КАРТИ

РАЙОН
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ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В БАНСКИ СУХОДОЛ
Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

БС 1 1083 402046 10 -8 2480 + + + +
БС 2 1084 402047 10 -26 2480 + + + +
БС 3 1085 402048 22 -16 2534 + + + +
БС 4 1086 402049 28 -16 2540 + + + +
БС 5 1087 402050 25 -20 2555 + + + +
БС 6 1088 402051 8 -41 2599 + + + +
БС 7 2577 402088 18 -13 2447 + + + +
БС 8 2578 402089 4 -12 2458 + + + +
БС 9-11 2561 402072 458 -407 2532 + + + +
БС 10-10а 5302 402153 19 -12 2506 + + + +
БС 12 2562 402073 6 -7 2510 + + + +
БС 13 4679 402118 41 -68 2497 + + + +
БС 14 5163 402145 0 -8 2525 + + +
БС 15 2570 402081 16 -14 2518 + +
БС 16 2566 402077 16 -14 2498 + + +
БС 17 2567 402078 9 -19 2490 + + +
БС 18 2568 402079 16 -10 2315 + + +
БС 19 2569 402080 23 -14 2549 + + +
БС 20 2584 402090 10 -8 2540 + + + +
БС 21 5936 402169 12 -11 2538 + + +
БС 22 4835 402152 6 -1 2460 + + +
БС 23 2572 402083 16 -9 2465 + + +
БС 24 5303 402149 12 0 1457 + + + +
БС 24а 5099 402142 23 -10 + +
БС 25 2557 402070 49 -45 2151 + +
БС 26 5300 402150 7 0 + +
БС 27 4753 402127 7 -14 2478 + + +
БС 28 2870 402125 20 21 2482 + + +
БС 29 2539 402148 111 -82 2520 + + +
БС 30 2558 402071 120 -118 2036 + + +
БС 31 3199 402107 29 -19 2451 + + +
БС 32 5301 402151 11 -4 +
БС 33 3200 402108 8 -30 2587 + + +
БС 34  - Кутело 5034 402138 110 -60 2765 + +
БС 35 5098 402141 6 -7 2385 + + +
БС 36 4832 402139 90 -56 2467 + +
БС 37 +
БС 38 3202 402110 37 0 2365 + + +
БС 39 3203 402111 14 -13 2320 + +
БС 40 528 402002 10 0 2603 + + + +

БС 41 529 402057 2 -8 2468 + + +

БС 42 +
БС 44 +
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

БС 45 А-Б 4837 402137 16 -11 2470 + + + +

БС 46 4831 402135 14 0 2447 + + + +

БС 47 +

БС 48 5892 402166 12 -5 2536 + + + +

БС 49 +

БС 50 5162 402144 20 -15 2362 + +

БС 51 4838 402146 50 -40 + +

БС 53 5299 402041 17 -12 2448 + + +

БС 54 +

БС 55 +

БС 57 +

БС 59 +

БС 60 +

БС 61 БС +

БС 62 6035 402170 5 -3 2525 +

БС 63 +

БС 65 +

БС 66 4830 402134 13 -10 2345 + + + +

БС 68 4839 402147 0 -10 + +

БС 70 4833 402140 28 -12 + + +

БС 71 4836 402136 6 -7 + + +

БС 72 - СС Едел-
вайс  - БС72

5641 402158 13 -22 2360 + + + +

БС 73 5741 402159 11 -7 2480 + + + +

БС 74 - Полската 
дупка 1

5796 402160 24 -5 2470 + + + +

БС 75 - Гаргина 
цепка

5891 402165 24 -27 2543 + + + +

БС 76 5893 402167 4 -10 + + + +

БС 77 5935 402168 4 -10 2875 + + +
БС 78 Скалолазка +
Ледниковата 
дупка

5362 402155 7 -22 2440 + + +

Пещерата на Ко-
тешкия чал

2251 402019 15 7 2440 + + + +

ob BS 001-2001 +
ob BS 001-2002 +
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Местонахождение и достъп
до лагера в Бански суходол
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Карта на Бански суходол 1989 г.  П.Съйнов
Направена 1989 г. от СПК "Академик" София
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Кроки на Бански суходол 1979 г.  П.Нейковски допълнено 2002 А.Гяурова
Направена 1979 г. от СПК "Академик" София
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Карта 1969 г. В.Груев, Р. рахнев
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002, 2010

БС 01
L 10  H -8   N 41.78621  Е 23.3969№1083 - 402046
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Карта 2010 г. М.Хаджитодоров, М.Георгиев, К.Стоичков
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002, 2010

БС 01
L 10  H -8   N 41.78621  Е 23.3969№1083 - 402046
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Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във висо-

ката част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, 
спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2469 м.н.в и отстои на около 4-6 часа път 
от гр. Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. 
В непосредствена близост до нея са разположени входовете на пропастите № 45 А-Б (с 
която има слухова връзка), № 2, № 17, № 41, и № 44. Според класификацията на пещерни-
те райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район 
№ 402, Вихренски пещерен подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с каменни пирамидки. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достиг-
не в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък 
(почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до 
заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. 
Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за 
кратко покрай невисоки скални венци. Вдясно се забелязват големите сипеи, спускащи 
се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва 
ново възвишение. Входа на пещерата се намира в най-горната заравнена част на възви-
шението. Пътеката минава покрай него. за ориентир може да се използва и номерацията, 
която е написана с червена боя, има поставен и метален номер.

Описание:
Входа на пещерата се разкрива във връхната заравнена част на циркусното възвише-

ние. Неговите размери са ширина 2.70 м и дължина 1.20 м. Той има неправилна форма 
и в най тясната му част има два зацепени камъка които го правят значително по тесен 
за проникване. От него в дълбочина се развива къс вертикален участък с дълбочина 3 
метра. Дъното представлява уширение с размери 4х2.20 метра. То е покрито с дребни и 
едри мраморни блокове. В северозападна посока има тясно затлачено с камъни продъ-
лжение което излиза на повърхността. От дъното в югоизточна посока се отделя къса и 
тясна галерия с размери; височина 1.50 м и ширина 0.60 м. Излиза се на праг дълбок 3 
метра, който отвежда в малка зала със снежна тапа в средата, която варира през годините 
(понякога тапата е стопена и в пода на пещерата е установена непреодолима пукнатина в 
дълбочина). По пода се забелязват множество камъни, а по стените и свода белезникави 
дендрити. В северният край на залата има стеснение от което се долавя въздушно тече-
ние и вероятно правещо връзка с малката вертикална ниша намираща се в близост до 
входа на пещерата. В югозападна посока също има непреодолимо стеснение, от което се 
долавя силно въздушно течение. То прави връзка с разположената в непосредствена бли-
зост пещера БС № 45 А-Б. Пещерата е студена. В нея е измерена температура варираща 
между 1.8 оС и  5.5 оС. Биоспелеологични изследвания не са извършвани в нея. Размери-
те и са незначителни като общата и дължина е 10 м при денивелация – 8 м. Праговете в 
пещерата са преодолими на „класика” и за тях не е нужен специализиран инвентар.
Карта 2010 г. М.Хаджитодоров, М.Георгиев, К.Стоичков
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002, 2010

БС 01
L 10  H -8   N 41.78621  Е 23.3969№1083 - 402046
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История на проучването:
Пещерата е открита и проучвана през 1969 г по време на първата “Академишка” екс-

педиция са проучени и картирани пещерите БС №1-№2 от В. Груев и инж. Р. Рахнев и са 
писанаи за система. Следващата експедиция е организирана чак през 1977г. но поради 
голямата давност от предишното посещение има проблем с намирането на вече откри-
тите пещери и настава объркване при поставянето на номерата им. (поради сравнително 
големия брой пещери в циркуса и заради недобре водената документация, проблема с 
местоположението и номерацията на някои пещери остава и до днес). По данни от 1978г 
пещерната система е картирана и проучена от П. Георгиев, К. Косев и Т. Кусев. От тогава 
е и предишната карта на пещерата. Следват множество експедиции и объркването на но-
мерацията се повтаря. По късно се появява и на картен лист с номер БС № 18. По-късно 
сведения за нея са получени от А. Гяурова от ПК “Витоша” София. През 2001г пещерата е 
проверена от Н. Стоичков ПК „Хеликтит” София и Н. Орлов ПК “Витоша” София. През 
2007 г. Е проникнато отново в пещерата БС №45 А-Б от Св. Веселинов и е установена 
със сигурност слухова връзка с БС № 1 в която е К. Стоичков. Пещерата не може да бъде 
обявена за система защото има само слухова връзка и теснината не е преодолима. С това 
се слага и точка на дългогодишното объркване на номерацията. БС №45 А-Б има слухова 
връзка с БС № 1, но не са система а БС № 2 е отделна пропаст. Актуалната и карта е съста-
вена на 30.08.2010 по време на междуклубната експедиция „Бански суходол” 2010 от М. 
Ходжитодорови, К. Стоичков– ПК „Хеликтит” София и М. Кръстев- СПК „Академик” 
София. 

БС 01
L 10  H -8   N 41.78621  Е 23.3969№1083 - 402046
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Карта 1969 г. инж. Р.Рахнев, В.Груев
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002, 2005

БС 02
L 10  H -26   N 41.78621   Е 23.3969№1084 - 402047
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Карта 2005 г. Ж.Петров, П.Димитров от ПК "Хелектит"
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002, 2005

БС 02
L 10  H -26   N 41.78621   Е 23.3969№1084 - 402047
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БС 02
L 10  H -26   N 41.78621   Е 23.3969№1084 - 402047

Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във висо-

ката част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, 
спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2471 м.н.в и отстои на около 4-6 часа път 
от  гр. Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. 
В непосредствена близост до нея са разположени входовете на пропастите № 1, № 45 А-Б, 
№ 41, № 17. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя 
попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон. 
От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се изка-
чва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. По-
край пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне в 
близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона на пътеката стане 
по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в 
западна посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Дости-
га се до заравнение в близост до подножието на скалната кулата под вр. Кутело 2. Следва 
ново изкачване. Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока, 
като се слиза за кратко покрай невисоки скални венци. Вляво се забелязват големите си-
пеи, спускащи се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад 
като се изкачва ново възвишение. Входа на пещерата се намират в най-горната заравнена 
част на възвишението. Пътеката минава покрай него. За ориентир може да се използва и 
номерацията, която е написана с червена боя, има поставен и метален номер.

Описание: 
Входа на пропастта се разкрива във високата част на циркусното възвишение на 2471 

м.н.в. Той има почти кръгла форма и размери 1.25х1.00 м. От него тръгва отвес дълбок 24 
м. На около 4.50 м от входа се достига площадка покрита с камъни. Веднага след нея за-
почва постепенно разширяващ се към дъното отвес. Наклона на отвеса е около 80 града. 
От петнадесетия метър до към двадесетия в северозападната му стена се разкрива тясна 
пукнатина. По стените му на различни коти има ниши и малки площадки. Дъното на 
пропастта е наклонено и осеяно с камъни. Снежната тапа, която е изпълвала пропастта 
в миналото е стопена и се усеща силно въздушно течение от пролука между камъните на 
дъното. Разчистването на сипея обаче би било доста трудоемко начинание. За момента 
пропаст Бански суходол №2 е дълбока –25.90 м и има дължина 9.77 м. Пещерата е студе-
на. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. 

Нужен инвентар:
Въже 30 м, 4 карабинера, 4 стоманени примки.       
Техническо описание:
Основно и дублиращо закрепване на скални халки. На около 3 м от входа се достига до 

малка площадка. Тук се организират основно и дублиращо закрепване отново на скални 
халки. 

История на проучването:
Пропастта за първи път е открита и проучена през 1969 г . Първата и карта е съставена 

от инж.Р. Рахнев. Поради объркване в номерацията дълги години е смятяно, че №1 
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и №2 се свързват и са система а в същност става въпрос за връзка между двата входа 
на съседната пропаст № 45 А-Б. През 2001 г. пропастта е спусната от Н. Орлов ПК “Вито-
ша” София и Н. Стоичков ПК “Хеликтит” София и такава връзка между пропастите №1 и 
№2  не е установена. Поради тези неточни данни е предприето прекартиране на пещерата 
през 2005г. Новата и актуална карта на пропастта е дело на Ж. Петров и П. Димитров, 
членове на ПК “Хеликтит” София. Тя е съставена на 05.09.2005г. по време на експедици-
ята “Бански суходол” 2005.

БС 02
L 10  H -26   N 41.78621   Е 23.3969№1084 - 402047
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Карта 1969 г. В. Груев
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 1977, 1981

БС 03
L 22  H -16   N 41.78693  Е 23.39469№1085 - 402048
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Карта 1977 г. С.Бостанджиев, С.Попова
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 1977, 1981

БС 03
L 22  H -16   N 41.78693  Е 23.39469№1085 - 402048

Местонахождение
Намира се под седловината в южната част на възвишението под Кончето на 150м от 01 

и 02. Започва с голям отвор с правилни стени. Азимут към №19 - 137 градуса, 20м. Раз-
вита е в серия сивобели мрамори с белезникави ивични оцветявания, спадащи към ни-
скокристалинната метаморфна серия с долнопалеозойска възраст, разнозърнести с ясно 
изразена слоистост.

Описание на пещерата
Неразклонена диаклазна, с голям отвор с правилни стени с фирнов блок на дъното 

върху блокаж. Рисковано проникване поради сводесто заклинване на блоковете, между 
които се слиза още 9м и трябва да се разруши силно ерозирало ребро, поддържаща го-
ляма част от блокажа. Виждат се още 7м. ОПАСНА!!! Възможно срутване!!! Надолу по 
склона на 48м има къса хоризонтална галерия с блокаж, вероятно дренираща пропастта.

История на откриването
Картирана на 17/10/1969 г. Прекартирана 1977 г.
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БС 03
L 22  H -16   N 41.78693  Е 23.39469№1085 - 402048
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Карта 1969 г. В.Груев
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 1977, 1981

БС 04
L 28  H -39   N 41.78705  Е 23.39426№1086 - 402049
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БС 04
L 28  H -16   N 41.78705   Е 23.39426№1086- 402049

Карта 1977 г. П.Георгиев
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 1977, 1981

Местонахождение

Намира се на седловината в южната част на възвишението под Кончето. Развита е в 
серия сивобели мрамори с белезникави ивични оцветявания, спадащи към нискокриста-
линната метаморфна серия с долнопалезойска възраст, разнозърнести с ясно изразена 
слоистост.

Описание на пещерата

В страни от понора през тесен вход се попада в малка куполовидна зала. През блокаж 
се прониква до по-голяма зала, също блокажна и се свързва със втори вход. През големи 
плочи и блокаж се достига последната заличка, като надолу води непроходима диаклаза 
- завършва с тесняк, запушен с камък.

История на откриването
Картирана на 18/10/1969г. Прекартирана на 17/08/1977 г.
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БС 04
L 28  H -16   N 41.78705   Е 23.39426№1086- 402049

Снимка на входа - К. Стоичков
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БС 05
L 25  H -20   N 41.78527  Е 23.39386№1087 - 402050

Карта 1969 г.  П.Делчев
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1977, 1981, 2007

Местонахождение
Интересно разположена под самия ръб на Кончето, отделно от общия пещерен ком-

плекс. Развита в серия сивобели мрамори с белезникави ивични оцветявания, спадащи 
към нисккристалинната метаморфна серия с долнопалеозойска възраст, разнозърнести с 
ясно изразена слоистост.

Описание на пещерата
Започва с 25м хоризонтална галерия, което е попречило пропастта да се запълни. Ти-

пично ледена пропаст.
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БС 05
L 25  H -20   N 41.78527  Е 23.39386№1087 - 402050

Снимка на входа - К. Стоичков, П.Бакалов

История на откриването
Прекартирана на 18/10/1969 г. от Петър Делчев. През 2007 г Павел Бакалов прониква 

до дълбочина 20-25 м и достига безнадеждно каменисто дъно със стеснение между ска-
лата и снега.
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Карта 19..   г.  
Открита 19..   г. от ПК "Хелектит" София, проверена 19..

БС 06
L 8  H -41   N 41.78724  Е 23.39196№1088- 402051
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Местонахождение
Разположена в подножието на високите скални венци спускащи се от вр.Бански Сухо-

дол, под локално лавинно ребро с наклон 30 градуса. Отправна точка за достигането на 
отвора на пропастта може да служи вхола на системата Ne9-11 От нето се трьгва право 
нагоре в югозападна посока, минава се през вьртоп №56, като се слиза няколко метра 
от неговото възвишение Следва се южно направление (азимут 203 гради / 207 градуса), 
като се вьрви в посока към "Кончето", в ляво от голямата преспа. Входьт на пропастта 
трябва да се търси в началото на стръмния ръб, водещ кьм вр.Бански суходол. Въпре-
ки големите си размери той би могъл да се забележи единствено от рида Котешки чал. 
Входьт на №6 отстои на около 25 минути път от входа на системата №9-11 и на прибли-
зително 1 час и 25 минути от лагера.Денивелацията между №6 и №9-11 е приблизително 
80 м Ориентация кьм входа на пропастта: 100 гради от сипея на рида Котешки чал, 152 
гради от Котешки чал, 198 гради от пропаст №30, 230 гради от вьртоп №58-В. Развита в 
серия сивобели мрамори с белезникави ивични оцветявания, спадащи къв нискокриста-
линната метаморфна серия с долнопалеозойска възраст, разнозърнести с ясно изразена 
слоистост. ЗАБЕЛЕЖКА: Старата пропаст се дублира с входния отвес на № 9. Новата 
пропаст се намира на десния склон на вр.Бански суходол, спускащ се в циркуса. Входът 
е разположен в скалите от ляво, след като се тръгне по сипея към премката с Котешкия 
чал.

Описание на пещерата
Пропастта представлява голяма силно наклонена цепка с приблизителни размери 

6х6м, развиваща се двустранно нагоре 10-12м, запушена от снежна тапа, започваща на 
4м под подхода към пропастта. Тапата се намира в центъра на цепката, като от всички 
страни има дьлбоки процепи. До преспата се подхожда от удобната югозападна страна на 
въртопа с два скални клина и протектор за преминаване на ръба (4.5м), където се стъпва 
на голям лабилен блок (0 8х0,7х0.8м), съборен при първоначалното разчистване на про-
хода. Наклонът между фирнования сняг, на места превърнал се лед, и основната скала 
е приблизително 50 градуса. Трети клин извежда в стръмния улей на цепката, като 6м 
по-надолу има забит спит за удьлжител. Дължината на снежната, постоянно меняща кон-
фигурацията си, галерия е 12м. Тя отвежда до тесния отвор на обледенен отвес, дълбок 
17м. Надолу отвесът продължава, но не е направен опит за спускането му. Общата на-
брана денивелация достигната до сега е -41м, измерена от високата югозападна страна на 
въртопа. Пропастта е студена( 0-1 градуса) и изключително опасна поради множеството 
падащи камъни. При частичното разтопяване на преспата могат да бьдат освободени 
големи скални блокове. Трябва да се внимава и с движението на самата тапа. Към 21/08-
05/09/2010г - Снежната тапа е на нивото на входа. Виждат се голями пролуки между снега 
и стената. Най-вероятно фирна в дълбочина да преминава в лед.

Екипиране за ТЕВ
За проникване до сегашното дъно е необходим следния инвентар: 60м вьже, 4-5 скал-

ни клина, 5 карзбинера, 1 удължител, протектори и престилки. Подхожда се с У-закре-
пване на скални клинове. На Зм по-надолу следва основно и дублиращо закрепване на 
скални клинове. На 12м закрепване на спит с удължител, след което следва рапеп 17м.

БС 06
L 8  H -41   N 41.78724  Е 23.39196№1088- 402051
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БС 06
L 8  H -41   N 41.78724  Е 23.39196№1088- 402051

Снимка на входа - К. Стоичков

История на откриването
Преоткрита на 11/08/2002 г от К.Стоичков и В.Стефанов при обхождзне в циркуса. По 

време на експедиция "Бански Суходол 2002" е проучена от Ал.Йорданов, Б.Алексиев, И 
Каменова, К.Касабов, К.Стоичков и Ю.Пасков. Прекартирана на 03/09/2002г от Б.Алек-
сиев, К.Богачева от "Витоша" и К.Стоичков, К.Касабов от "Хеликтит". При проверка през 
2007г се оказва запълнена с плътен лед.
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БС 06
L 8  H -41   N 41.78724  Е 23.39196№1088- 402051

Снимки на входа - К. Стоичков
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Карта 1977 г.  И.Илиева, С.Попова
Открита 1975 г. от СПК "Академик" София, проверена 1977, 1981

БС 07
L 18  H -13   N 41.7888  Е 23.39646№2577 - 402088
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БС 07
L 18  H -13   N 41.7888  Е 23.39646№2577 - 402088

Описание на пещерата
Към 21/08-05/09/2010г - Снежната тапа е във входния въртоп и го запълва почки ця-

лия (за първи път от 2000-та година в тази пещера се наблюдава толкова сняг). Тя започва 
от -5.50 метра считано от ръба на входа. Максималната височина на снега надвишава 2 
метра. До края на експедицията се наблюдаваше динамична промяна в обема на тапата.

История на откриването
Открита 1977 г. по време на експедиция на СПК "Академик"

Снимка на входа - К. Стоичков
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Карта 1977 г.  А.Бендерев
Открита 1975 г. от СПК "Академик" София, проверена 1977, 1981

БС 08
L 4  H -12   N 41.78821   Е 23.3966№2578 - 402089
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Описание на пещерата
Към 21/08-05/09/2010 г - Забелязва се в западната част на тапата пролука между ска-

лата и фирна. В пролуки между скалата и снега е слезнато до дълбочина -40 метра счи-
тано от входа. Тапата почва от -5.70 метра считано от входа. На -25 метра е направено 
замерване на температурата, като на топящата се тапа е 2оС, а на въздуха е 4оС. Долавя 
се слабо въздушно течение.

БС 08
L 4  H -12   N 41.78821   Е 23.3966№2578 - 402089

Оргиналната карта от 2010 г.
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Снимки на входа на БС №8 - К. Стоичков

БС 08
L 4  H -12   N 41.78821   Е 23.3966№2578 - 402089
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Карта 17.10.1969 г.  Васил Груев, Валери Велков
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проучвана ежегодно

БС 09-11
L 2200 H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072

Първата карта на система 9-11 на 17.10.1969 г. от откривателите В.Груев, В. Велков, 
Кръстена на П.Делчев. Първото спускане беше на 2 пикела, 1 рапелно въже и котки. На 
другия ден падна температурата под 0о и заваля плътен сняг.
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Карта от 2017 г.  
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проучвана ежегодно

БС 09-11
L 2200 H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072
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Карта 2005 г.  К.Стоичков 
Открита 1977 г. от СПК "Академик" София, проучвана ежегодно

БС 09-11
L 2200  H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072
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БС 09-11
L 2200  H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072
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БС 09-11
L 2200  H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072

Снимка от Google на терена със нанесена картата на 9-11
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БС 09-11
L 2200  H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072

Снимка от Google на терена със нанесена картата на 9-11
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БС 09-11
L 2200  H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072

Местонахождение и достъп: 
Пещерата е разположена в югозападната част на циркуса “Бански суходол” на 2525 

метра надморска височина.
Входът се разкрива в основата на (северната страна) на малко възвишение в горната 

част на циркуса в близост до сипеите спускащи се от ръба между връх “Бански суходол” 
и “Котешкия чал”. Пропаст №9 е в система с пропаст №11, като входовете им са разпо-
ложени в непосредствена близост. Ако се идва от град Банско най-лесен е подхода от 
стария скиорски лагер разположен на около 2300 метра надморска височина в източната 
част на циркуса. От лагера следва изкачване в южна посока. Въпреки, че има пътека  на 
места тя се губи сред невероятния хаос от камъни с различна големина. След като се 
изминат 500-700 метра при денивелация близо 80 метра се достига до голяма негативни 
форми над които са разположени снежници. От тях се тръгва в западна посока като се 
изкачва стръмен хълм. Върви се на границата на клека. Следва кратко заравнение и от-
ново спускане. Трябва да се държи западна посока като целта е да се изкачи следващото 
възвишение на което  са разположени няколко пропасти №1,2,17,41 и други. Минава се 
покрай тях,като се държи същата посока. След тях отново следва изкачване по стръмен 
склон на места обрасъл с клек. От връхната му част се тръгва в посока запад-югозапад.За 
ориентир може да служи и отвора на пропаст №15. От тази позиция следва спускане,като 
се върви в основата на скални венци(от ляво). Подминава се входа на пропаст №14 и не 
след дълго се достига този на №12. От тук вече се забелязват големите негативни форми 
на системата №10-10А. Входът на пещерната система №9-11 е разположен на около 3 ме-
тра над въртопа на №10. Входът на №9 е в основата на възвишението. Той има фуниевид-
на форма и размери …… Входът на №11 е разположен на около 15м. Южно от него  и има 
форма на кладенец  с размери …

Пътят от град Банско до лагера се изминава за около 6-8 часа,а от лагера до пещерата 
за около 1 час.  

Описание:
Системата №9-11 има два входа,които отстоят на 12 м. един от друг. Той се разкрива на 

2532 м.н.в.,считано от най-високата част на отвора. Той представлява широк кладенец с 
елипсовидна форма и размери 9х6 м.Дъното на кладенеца,което отстои на 11 м., гледано 
от най-високата част на отвора е запълнено със снежна пряспа (“тапа”). В най-ниската 
част на дъното се отваря в югозападна посока недоизследвана низходяща галерия запъ-
лнена със сняг. Входът,който отвежда към вътрешността на системата е ясно забележим 
поради големите си размери 4 х 2 м. От него също на югозапад се отделя низходяща 
галерия. По цялата и дължина на пода има фирнован сняг. Г алерията постепенно стес-
нява и на 10-тия метър има тесен участък с размери 1 х 0,40 м.,дълъг 3 м. На това място 
при повече сняг се образува снежна “тапа”.След теснякът следва уширение. Следващата 
низходяща галерия отвежда до ръба на отвес дълбок 28 м. Чрез този отвес се попада в 
“Голямата зала” на пропаст №9. На това място е връзката между пропастите №11 и №9.

Входът на пропаст №9 е разположен на 2522 м.н.в. Той се разкрива в основата на не 
висока скала и е ориентиран на североизток. Формата му е фуниеобразна и е с разме-
ри 6,3 х 3,5 м. На 1,5 м. по ниско се разкрива същинския вход на пропастта. От него до 
кота –49, считано от вход №9 се отделя наклонен под 50g  участък покрит изцяло с лед 
и фирнован сняг. На 6-тия, 13-тия и 25-тия метър по оста на галерията има стеснения 
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при които обикновено се задържа повече сняг и се образуват “тапи”. След 35 м. таванът 
на галерията рязко се вдига. Попада се на върха на голяма зала. Нейните приблизителни 
размери са :дължина 28 м., ширина 24 м. и височина над 30 м. Най-ниската част е покри-
та с дебел пласт лед. На това място се наблюдават дебели ледени сталагмити. На места в 
залата има големи скални блокове, като западната и част е заета с обледен блокаж. Над 
него се отделя къса галерия, която отвежда до праг от –3 м. дъното на който също е част 
от блокаж. В източната част на залата е връзката с №11. В южна посока се развива възхо-
дяща галерия разделена от четири прага,високи съответно 5, 4, 2.8 и 5 м. Първият праг 
е винаги обледен и за преодоляването му е поставено стационарно въже. В горната част 
на галерията,във височина се забелязва широк комин с неустановена височина (над 20 
м.). Над последният праг след преодоляването на теснина с размери 1 х 0,60 м. се попада 
в къса и тясна галерия. След преодоляването на нова теснина се излиза над отвес дълбок 
10 м. Дъното на отвеса е заето от не голяма зала. От нея във височина се развива комин 
с неустановена височина.

От това място в югозападна посока се преодоляват последователно три прага разде-
лени от къси площадки. Попада се на уширение на кота –66 м., считано от вход №11. 
Най-ниската част на уширението е покрита с пряспа сняг. На места стените са обледени. 
На това място пропастта се разклонява. В югозападна посока след тесняк има отвес с 
обща дълбочина 46 м. Той е разделен от къси площадки, като в долната си част премина-
ва в силно наклонена галерия. На дъното има вертикално стеснение след което се вижда 
обем. На това място има перспектива за продължение. По стените на отвеса се процежда 
вода,като след стеснението се чува слаб шум от стичащата се вода в дълбочина.

От котата на –66 м. след преодоляването на тесняк с размери 0,40 х 1 м., много неу-
добен за преминаване от по-едри хора,се попада на ниска,силно наклонена галерия. Дъ-
лжината на този участък е над 30 м., като се набира денивелация от 40 м. В горната си 
част тази галерия е тясна,а по пода има множество малки и по-големи скални отломъци. 
Стените и свода са покрити с остри ръбове. В долната си част галерията е разделена от 
няколко не високи прагове. След последният праг дълбок 2,90 м. се попада в ново уши-
рение. В лявата му част след преодоляване на тесен участък може да се попадне в друго 
уширение,от което във височина има висок комин. Пропастта продължава с наклонен и 
тесен отвес дълбок 10 м. От това място има ново разклонение на системата. Частите на 
разклонението правят връзка с основното направление на пропастта. За да се направи 
връзката трябва да се преодолеят два отвеса дълбоки съответно 6 и 8 м.

По основното направление в югозападна посока се слиза по блокажна галерия. От нея 
се попада в неголяма зала с висок комин. След провиране между скални блокове се из-
лиза на ръба на отвес дълбок 6,30 м. Продължава се в дясно (Лявото разклонение прави 
връзка с гореспоменатите части). През къс тесняк се излиза на галерия с малки прагчета.
Галерията отвежда до ръба на отвес дълбок 20,80 м. На 13-тият метър от началото му след 
отклонение се попада във висока и тясна низходяща галерия. Преодолява се праг от 5 м. 
и се достига до кота –146 м. Тук е и старото дъно на пропастта. През м. Август 2001 г. от 
края на галерията е отстранен голям камък зацепен в тесняка. Откриват се нови части, 
като с това значително се увеличават дълбочината и дължината на системата. От мястото 
на отстранения камък следва тесен пасаж,от който се попада на ръба на поредния отвес в 
пропастта дълбок 15 м. Попада се в обширна блокажна зала с приблизителни 
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размери:дължина 28 м., ширина 15 м. и височина на места 25 м. Подът на залата е по-
крит с огромни скални блокове. В нейната периферия се забелязват отворите на 6 отвеса 
с различна дълбочина. Пътят за достигане на сегашното дъно на пропастта трябва да се 
търси в югозападната част на залата. Попада се на галерия с отвес,над който се прави 
траверс. Галерията отвежда до отвора на друг отвес. От тук в дълбочина се развиват три 
отвеса разделени с къси площадки,съответно: -18, -23 и –20. На дъното на последния от-
вес има къса низходяща галерия, която след шест метра преминава в тесняк. По дъното 
на галерията протича незначителен поток. Това е сегашното дъно на системата. След пре-
минаването на тесняка се очаква системата да продължи. Трябва да се търси и в блокажа 
на залата. До тук денивелацията на системата, считана от най-високата част на вход №11 
е -230 м. с обща дължина на галериите 335 м.

С това системата  №9-11 се нарежда на първо място по дълбочина сред пропастните 
пещери на Пирин и е на девето място сред най-дълбоките в страната. Тя се развива в 
мощни до 2000 м. протерозойски мрамори изграждащи карстовото било на Северен Пи-
рин. Освен с продължение в дълбочина денивелацията на пропастта може да се увеличи 
и чрез откриването на по-високо разположени входове. За това подсказват и наличието 
на множество високи комини, които фактически са отвеси на по-високо разположени 
пещерни системи.

Открита е 1969 г. от В.Груев, В.Велков и П.Делчев от СПК Академик под № 6. През 
1977 г., поради информационна грешка е номерирана като №9. Картиран е само входният 
отвес и залата. Свързана е в система с №11 през 1981 г. Следващите години са правени 
многократни опити за продължение, в следствие на които е достигната кота отоло –140м. 
През 2001 г. е продължена  до около -200 м., без да е стигнат край. Следващата година е 
картирана цялата система и е достигната кота –225м. без да е стигнат сигурен край. Със 
сегашната си денивелация системата №9-№11 се нарежда на първо място сред дълбоките 
пропасти на Пирин.

Техническо описание:
Вход №11
Връзката между пропастите става от дясното  разклонение на №11, в нея се прониква 

от ниската страна на въртопа с рапел от 3 до 5м. в зависимост от големината на снежната 
тапа. Следва изкачване около 2м. В дясната част, от която следва наклонена галерия по 
която има постоянен леден език, по който задължително се пуска парапет. Следва тясна 
меандрираща галерия, от която през тесняк се излиза в малка наклонена заличка, от там 
се подвежда въжето към отвеса който влиза в N9. Двете пещери са екипирани за ТЕВ и 
входовете им са маркирани с означение 9/11.

R5/10- Подвеждане на скален клин, основно закрепване на спит с удължител,
след който е добре да се сложи протектор. /може да се изполва стълбичка/
R15 -Подвеждане на скален клин от тавана. Основно закрепване на ексцентрик  и
спит в ляво. Въжето се ползва за осигуровка по снежния наклон.
R40-Подеждане на екс.N9 високо /под тавана/или дълга примка.
Основно закрепване на спит с удьлжител долу в ляво и лентова примка.
Междинно  закрепване на спит  в ляво след ръба на отвеса, след 10м. закрепване на 

таванен   спит.
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Общо необходим инвентар: вьжета 1x10m. 1x15m.  1x40m. ex.N7; N9 планки2бр.; удъл-
жители 2бр.; таванна планка-1 бр.;  лентови примки 2 бр./1 дьлга/ два скални клина.

Вход №9
Пещерата започва с наклонена заснежена галерия, на около 15м. в зависимост от сезо-

на се образува снежна тапа, която трябва да се разчисти. Веднага след нея в ляво има спит 
за междинно прехвърляне. След още 15м. се прави ново прехвърляне на спит /горе в дяс-
но на издаден скален блок, около този спит има нестабилни камъни,  да се внимава! Под 
спита също се образува снежна тапа която се разчиства, след нея се излиза в голяма зала 
до чието дъно се слиза по снежен наклон. От залата се продължава по леден праг 4-5м. 
който трябва да се изкачи, необходими са две сечива./Има оставено стационарно въже, 
но има риск да е обледено!/  Следват три  възходящи прага м/у 2-4м. след тях се попада  в 
тясна диаклазна галерия. В края на която е втория отвес, след които се продължава “на 
камина” по два прага /3-4м./ Попада се в зала, от която следват две разклонения: надолу 
отвес около 40м. без постоянни опори за въжето,  който завършва с тесняк.

Наляво-през тесняк се излиза на стръмна низходяща галерия по която след около 40м. 
денивелация  се излиза на следващия отвес, който в началото си е силно наклонен, въже-
то се използва за осигуровка. Продължава се в ляво от където следва четвърти отвес 
след който по тясна галерия се излиза на петия отвес който се разклонява в долната си 
част-трябва да се следва дясното му разклонение по което се излиза на площадка от ко-
ято следва камина 4-5м. Камината извежда в малка заличка, която до 2001г.беше дъното 
на пропастта. През два последователни тесняка /седалката се сваля /се излиза в малка 
заличка от пода на която непосредствено започва следващия отвес.Той извежда в голяма 
зала по чиято периферия се отделят 6-7отвеса, в горната част на залата след траверс над 
един от “глухите”отвеси се излиза в малка странична заличка, от която се отделят два 
паралелни отвеса. Най-дълбоката кота достигната до момента през левия по тесен от-
вес-225м. Температурата е около 1C.

Техническо описание:
R80-  Подвеждане на спит, основно закрепване на спит и скален клин над входа, на 

15м., междинно закрепване на спит в ляво, на 15м.спит в дясно удьлжен сьс стоманена 
примка. /преди междинните закрепвания може да се направят и отклоняващи на ледени 
или скални клинове/

+R10-  Стационарно въже поставено над ледения и следващия го праг./има риск то да 
е обледено в долната си част! Да се носи ледокоп и котки/ Основно закрепване на спит, 
може да се дублира със скален клин.

+R5-  Ползва се за осигуровка по следжащия възходящ праг, основно закрепване на 
скален клин и ексцентрик N9.

R30-  Подвеждане на ринг от въжето около скална халка, основно закрепване на два 
спита У. Останалата част от въжето се ползва за осигуровка по следващите камини, меж-
динни закрепвания на две стоманени примки и спит над всяка от камините.

R20-  Основно закрепване на спит с удължител и две стоманени примки, междинно 
закрепване на 2м. с лентова примка. В началото на отвеса вьжето се ползва само за оси-
гуровка, желателно е след ръба да се забие таванен спит за избягване на триенето. В про-
тивен случай се слага протектор.
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R10- Oсновно закрепване на спит с удължител и ексцентрик горе в дясно, междинно 
закрепване на таванен спит.

R15  Основно закрепване на ексцентрици  и спит над отвеса. /Желателно е спита да се 
дублира с нов./

R20- Основно закрепване на два спита, дублирано с ексцентрик в дясно.
R10- Парапет над  глухия отвес, закрепвания в двата края на стоманени примки
R60- Въжето се подвежда от последното закрепжане на предишния парапет парапета, 

следва закрепване на спит на отсрешната стена. Продължава се по тясната цепка в ляво /
трябва да се направи закрепване за въжето над цепката!/ Въжето се ползва за осигуровка 
по следващите тесни камини, а  за рапели само по широките прагове, правят се междин-
ни закрепвания на: скален клин, стоманена примка, спит, над осем метровия праг, основ-
но закрепване на спит и скален клин, следват две междинни закрепвания на стоманени 
примки.

R30- Основно закрепване на два спита
Липсва течаща вода и съществува опасност от падащи камъни!

Пропастта е студена, като входните части до кота –50 м. са покрити със сняг и лед. 
Климатичните изследвания показват понижаване на температурата в дълбочина. Напра-
вени са следните наблюдения за това изменение: кота –50 м. 1,8оС, кота –100 м. 1оС и 
кота –145 м. 0,3оС.

В биоспелеологично отношение по време на експедиция “Бански суходол 2002” е от-
крит нов вид за района троглобионт.

Със сложният си характер съчетаващ наклонени и обледени участъци с отвеси и на 
места тесни части,както и с двете си обемни зали, системата №9-11 е една от сложните и 
изключително интересни пропастни пещери в страната.

История на проучването от 2001 г.
През месец Август 2001 г. е организирана експедиция на територията на циркуса 

Бански суходол.Организаторите от П.К.”Витошаа” са подпомогнати от пещерняци от 
П.К.”Хеликтит” и СПК ”Академик”.

Една от главните цели на експедицията е продължаването на  №9. След три последо-
вателни влизания. Група в състав А.Дражев, Я.Цветанов и Н.Орлов успяват да извадят 
камъка зацепен в тесняка на дъното. Те установяват, че на това място има тесен участък, 
зад който се натъкват на отвес. На следващият ден след разширяване на тесняка групата 
в състав В.Стефанов, П.Бакалов и К.Богачева пускат отвеса и попадат в голяма зала. В 
нейната периферия са забелязани отворите на шест отвеса. Това откритие е направено в 
края на експедицията и доизследването е оставено за следващата година. След експеди-
цията възниква спор (скандал). Някои от първоизследователите на пещерата, членове на 
СПК ”Академик” са обидени от факта, че в пещерата е работено без тяхната “благосло-
вия”. А също така,че в екипът извършил откритието има членове и на други софийски 
клубове. Горе-долу по същото време е установено, че карта на пропастта липсва. Нов 
скандал между членовете на ПК ”Витоша” довеждат до решението да бъде проведена от-
делна експедиция от обявената Национална експедиция с международно участие.

Експедиция “Бански суходол 2002” е проведена в периода 24.08-10.09.2002 г. Тя е орга-
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низирана от отхвърлените членове на ПК ”Витоша”, ПК ”Хеликтит” и СПК ”Академик”. 
По време на експедицията едновременно с изследването на пещерата протича и прекар-
тирането и. Съставена е и  нова карта, като денивелацията и нараства на –230 м. считано 
от най-високата част на №11. От “Голямата зала” в дълбочина е слезнато още 70 м. Извър-
шени са биоспелеологични и климатични изследвания. Също така са извършени геолож-
ки измервания на пукнатини в пещерата и на повърхността. Установени са перспективи-
те за продължение в дълбочина,както и откриване па по-високо разположени входове.

Новата карта на пещерата е съставена от екип в състав: Ж.Петров, К.Стоичков, М.
Кръстев, К.Касабов, П.Константинов от ПК ”Хеликтит”; К.Богачева, В.Стефанов, Папи; 
П.Бакалов и Ю.Пасков от СПК ”Академик”.

В периодът 2001-2002 г. в изследването на системата №9-11 участие взимат: от ПК ”Ви-
тоша”, В.Стефанов, Н.Орлов, К.Богачева, К.Стефчев, Я.Цветанов, Б.Алексиев и Папи от 
П.К.”Хеликтит”: К.Стоичков, К.Касабов, Ж.Петров, М.Кръстев, П.Константинов; от СПК 
”Академик” П.Бакалов, А.Дражев, Ю.Пасков и Алекс Ошанова. 

БС 09-11
L 2200  H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072
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БС 09-11
L 2200  H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072

Снимки на входа на БС № 9-11  К. Стоичков
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Карта 2002 г. К.Стоичков 
Открита 1975 г. от СПК "Академик" София, проучвана ежегодно

БС 10-10а
L 19 H -12   N 41.78843  Е 23.39465№5302 - 402153
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БС № 10  може да бъде определен като система от дълбоки въртопи, свързани помежду 
си посредством скален мост. Към тази система може да се причисли и разположения в 
непосредствена близост въртоп № 10А. Той се свързва с № 10 чрез тясна блокажна гале-
рия дълга 4 м. 

Най-лесно във въртоп № 10 може да се слезе от северозападния му край, където на-
клона е малък. Това място е удобно за построяването на щурмови бивак за проникване 
в пропаст № 9-11. Ота най-ниската част на въртопа в югоизточна посока се забелязва 
тясна блокажна галерия (връзката с № 10А). След кратко изкачване по сипей се влиза в 
силно низходяща галерия, пода на която е покрит с дребен и по-едър скален материал. 
Тази галерия отвежда в съседно разположения въртоп с максимална дълбочина при из-
точната страна 12 м. Дъното на въртопа е почти изцяло покрито с голяма снежна тапа. В 
източната страна на въртопа, при по-ниско ниво на тапата може да бъде проследена тяс-
на галерия, която е детайлно изследвана. Максималната дълбочина на въртоп № 10А  е 10 
м., измерени в неговата северозападна страна. Общата дължина на пещерните галерии е 
приблизително 19 м. при денивилация  -12 м. и площ приблизително от 145 кв. м. 

Описание на пещерата
Може да бъде определена като система от дълбоки еьртоли, свързани помежду си по-

средством скален мост. Към тази система може да се причисли и разположения в непо-
средствена близост вьртоп № 10А Той се свързва с № 10 чрез тясна бпокажна галерия, 
дълга 4 м. Най-лесно вьв въртоп № 10 може да се слезе от северозападния му край, където 
наклона е малък Това място е удобно за лострояването на щурмови бивак за прониква-
не в пропаст № 9-11. От най-ниската част на въртопа в югоизточна посока се забелязва 
тясна блокажна галерия (връзката с № 10A). Спед кратко изкачване по сипей се влиза в 
силно низходяща галерия, пода на която е покрит с дребен и по-едър скален материал. 
Тази галерия отвежда в съседно разположения въртоп с максимална дълбочина при из-
точната страна 12м. Дъното на въртопа е почти изцяло покрито с голяма снежна тапа. 
В източната страна на въртопа при по-ниско нива на тапата може да бьде проследена 
тясна галерия, която не е детайлно изследвана. Максималната дълбочина на въртоп № 
10A е 10м, измерени в неговата северозападна страна. Общата дължина на пешерните га-
лерии е приблизително 19 м при денивилация -12м и площ приблизително от 145м2. Към 
21/08-05/09/2010г - Тази година във въртопите на пещерата се забелязва много по-голямо 
количество сняг спрямо предходни години. Не са правени по-специални измервания на 
обема.

Местонахождение
Намира се в циркус "Бански суходол", в непосредствена близост до системата №9-11.

История на откриването
Преместена от стар номер №1084. Обектът е известен отдавна, но поради липса на 

картна документация е прекартиран на 25/08/2002г по време на експедиция "Бански су-
ходол 2002" от К.Стоичков, В Стефанов, М Крьстев и Ж Петров.

Картирал Иван Личков Клубна експедиция на Клуб СПК "Академик" София 1976 г. в 
мащаб 1:100.  Прекартирали К.Стоичков, В Стефанов, М Крьстев и Ж Петров - "Хелик-
тит" София 2002 г.  Последна карта 2002 г.

БС 10-10а
L 19 H -12   N 41.78843  Е 23.39465№5302 - 402153
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Карта 2015 г.  
Открита 1975 г. от СПК "Академик" София, проучвана ежегодно

БС 10-10а
L 19 H -12   N 41.78843  Е 23.39465№5302 - 402153
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БС 10-10а
L 19 H -12   N 41.78843  Е 23.39465№5302 - 402153

Входа на БС № 10-10а
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Карта 1977 г.  Ал.Бендерев, В.Ошанов 
Открита 1977 г. от СПК "Академик" София, проучвана ежегодно

БС 11
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Карта 1977 г.  Ив.Личков, С.Бостанджиев, 2005 г.  К.Стоичков
Открита 1977 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981

БС 12
L 6  H -7   N 41.78827  Е 23.39468№2562 - 402073
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БС 12
L 6  H -7   N 41.78827  Е 23.39468№2562 - 402073

Описание: 
Пещерата е образувана в монолитна скала и свършва безнадеждно на -6 метра, като 

на дъното има малко сняг и чакъл. През малка дупка в стената духа слабо. Не е перспек-
тивна за продължение. Входът на тази малка пещера се намира в непосредствена близост 
до входовете на пропастите No14, No11, No10, No 9.Неговите размери са 0,40 на 1,40м. 
От него се слиза по силно низходяща, почти отвесна галерия. На дълбочина 3.5 м се по-
пада на уширение, покрито със сипей. Слиза се по него още 1,5 м и пещерата задънва в 
снежна тапа, под която си личи, че влиза сипеят. От дупка между снега и стената се усеща 
въздушно течение. Във височина се забелязва малък комин, който вероятно oпира в бли-
зост до повърхността. За евентуално продължение трябва да се изгребе снегът на дъното, 
който е малко, и да се разчисти сипеят под него. Сегашните размери на пещерата - 6,00 м  
денивелация и 5.5 м дължина.

Местонахождение и достъп:
По азимутно кроки на циркуса на Бански суходол.

История на изследването:
Пещерата е изследвана вероятно  по време на експедициите, организирани от СПК 

‘Академик” , София. Поради липсата на картна документация такава е съставена по вре-
ме на експедицията Пирин 2001 г. от К. Стоичков, ПК ‘Хеликтит”- София, на 30.08.2001 г. 
Открита и картирана от Иван Личков, Сергей Бостанджиев и Ал.Бендерев - СПК "Акаде-
мик" 1977 г, прекартирана от К.Стоичков - "Хеликтит" на 30.08.2001 г.

Снимки на входа на БС № 12 - К. Стоичков
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БС 12
L 6  H -7   N 41.78827  Е 23.39468№2562 - 402073

Снимка на входа на БС № 12 - К. Стоичков
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Карта 1977 г.  А.Гяурова, В.Колева 
Открита 1977 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981

БС 13
L 41  H -68   N 41.78905  Е 23.39435№4679 - 402118
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Описание на пещерата
От входа започва 12м отвес. Спускането се извършва между леда и скалата. Продъ-

лжението е максимално в дясно. След малко качване се преминава през меандрираща 
цепка и се излиза в малка заличка. Следва още един тесняк - напред с краката, кляка се 
и се обръща позицията на тялото. Слиза се иа камина - 5м. Следва отвес 11м. След още 
едно слизане и тесняци се достига до началото на Големия отвес -25м. Той води до залич-
ка с блокаж, който може да се разчисти. В ляво има стеснение, от което духа силно. Не са 
проверени разклонения в отвеса и комин, който тръгва от дъното на заличката. Трябва 
да се разшири стеснение на дъното, след което се вижда нов отвес. Към 21/08-05/09/2010г 
- Въпреки, че във входния въртоп снегът е повече от предходни години, пещерата е отво-
рена и може да се влезе без копаене.

Картирали А.Гяурова, Е.Колева, В.Стефанов
Клубна експедиция ПК "Витоша" ("Арго") София 2000 г. Мащаб 1:100
Последна карта 2000г.

Екипиране за ТЕВ
Р12 - 20 м подвеждане (парапет) - ексцентрик №3, стоманена примка. основно - ленто-

ва примка -2-З м, на скална халка, протектор. Р11 - 18м подвеждане (парапет) - ексцен-
трик №5, ексцентрик №4. основно - удължител, лентова примка + ст. примка. (добре е да 
се забие спит в началото на парапета) Р25 - 35м подвеждане (парапет) - ексцентрик №6, 
ексцентрик №7. основно - ст. примка преди отвеса, ст. примка на 3-ти метьр. прехвърляне 
(на Зм) - ст. примка. прехвърляне (на 20м) - в дясно, удължител + ст. примка. Описанието 
е направено от Аглика Гяурова и Виктор Стефанов. 13.11.2000 г.

 
История на откриването
Входът е бил известен отдавна, но затапване с фирн не е давало възможност да се вле-

зе. През 2000г снежната тапа се е стопила и пътят за проникване в пещерата е открит.

БС 13
L 41  H -68   N 41.78905  Е 23.39435№4679 - 402118
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БС 13
L 41  H -68   N 41.78905  Е 23.39435№4679 - 402118

Снимки на входа на БС № 13 - К. Стоичков
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Карта 1977 г. Ив.Личков, Сергей Бостанджиев 
Открита 1977 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981, 2005

БС 14
L 0  H -8   N 41.78777  Е 23.39490№5163 - 402145

Описание на пещерата
Пропаст с два входа, свързани през блокаж с ледник на дъното.

История на откриването
Открита и картирана на 20.08.1977 г от Иван Личков и Сергей Бостанджиев при клуб-

на експедиция на СПК "Академик" София.
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БС 14
L 0  H -8   N 41.78777  Е 23.39490№5163 - 402145

Снимки на входа на БС № 14 - К. Стоичков
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Карта 1977 г.  И.Илиева, С.Попова
Открита 1977 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981

БС 15
L 16  H -14   N 41.78716  Е 23.39532№2570 - 402081

Описание на пещерата
Пропаст, завършваща с блокаж за разчистване. Влажна, на дъното фирнован сняг и 

лед.
Картирали Ирен Илиева, Севдена Попова, СПК "Академик" София, 1977 г.
Прекартирали В.Василев, А.Димитрова "Академик" София 1988 г.

Местонахождение
Циркус "Бански суходол"
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БС 15
L 16  H -14   N 41.78716  Е 23.39532№2570 - 402081

Снимки на входа на БС № 15 - К. Стоичков
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Карта 1977 г.  Ал.Бендерев, И.Илиева, С.Попова
Открита 1977 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981

БС 16
L 16  H -14   N 41.78745  Е 23.39592№2566 - 402077
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БС 16
L 16  H -14   N 41.78745  Е 23.39592№2566 - 402077

Снимки на входа на БС № 16 - К. Стоичков
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Карта 1978 г.  П.Георгиев, К.Йотов, Тр.Кусев
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981

БС 17
L 9  H -19   N 41.78627  Е 23.39621№2567 - 402078
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БС 17
L 9  H -19   N 41.78627  Е 23.39621№2567 - 402078

Снимки на входа на БС № 17 - К. Стоичков
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Карта 1978 г.  П.Георгиев, К.Косев, Тр.Кусев
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981

БС 18
L 16  H -10   N 41.78863  Е 23.40068№2568 - 402079
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Карта 1978 г.  Г.Марков
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981

БС 18
L 16  H -10   N 41.78863  Е 23.40068№2568 - 402079
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Карта 2001 г. К.Стоичков
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981,2001

БС 18
L 16  H -10   N 41.78863  Е 23.40068№2568 - 402079

Местонахождение и достъп:
По азимутно кроки на циркуса на Бански суходол.
Описание: Входът на пропастта се разкрива в югоизточната част на плитък въртоп, 

ограден от клекове. Той е ориентиран на северозапад и има размери 0,70 на 0,40 м. Про-
пастта се развива по тясна пукнатина и има дълбочина 9.50 м и ширина от 1 до 1,5 м. 
На осмия метър се попада на малка площадка, покрита с камъни. След още един метър  
цепнатината  става с размери, непозволяващи преминаването на човек в дълбочина. Дъ-
лжината е 4,60 м и перспективите за продължение са нищожни. 

Техническо описание: 
Основно и дублиращо закрепване се организират над входа с ексцентрици в пукна-

тини на скалата. Въжето на слизане се използва за самоосигуровка, а на излизане- за 
изтегляне от теснотията. 

Необходим инвентар: 
10-15 м въже, набор ексцентрици, 2-3 карабинера, протектори. 
История на изследването: 
Пропастта е вероятно изследвана  по време на експедициите на СПК “Академик”, Со-

фия. Поради противоречиви данни и липса на картна документация,  тя е картирана по 
време на експедицията Пирин 2001г, организирана от ПК “Витоша”, София. Картата е 
съставена на 29. 08. 2001 г. от К. Стоичков от ПК “Хеликтит” и В. Стефанов от ПК “Вито-
ша”, София.
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БС 18
L 16  H -10   N 41.78863  Е 23.40068№2568 - 402079

Снимки на входа на БС № 18 - К. Стоичков
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Карта 1981 г.  С. Гунешки, Д. Василев, М. Велков, 1989 г.  Хр. Беделев, Ал.Бендерев
Открита 1981 г. от Републиканска Е-я и ПК "Приста" Русе, проверена 1989 г.

БС 19
L 23  H -14   N 41.78724  Е 23.39415№2569 - 402080
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БС 19
L 23  H -14   N 41.78724  Е 23.39415№2569 - 402080

Снимки на входа на БС № 19 - К. Стоичков
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Карта 1978 г. П.Георгиев, К.Косев, Тр. Кусев
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981, 2001

БС 20
L 10  H -8   N 41.78682  Е 23.39440№2584 - 402090
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БС 20
L 10  H -8   N 41.78682  Е 23.39440№2584 - 402090

Снимки на входа на БС № 20 - К. Стоичков
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Карта 1978 г. П.Георгиев, Кр. Кънчев, Ир. Величкова; 2012 г.  К.Стоичков, П.Бакалов
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2012

БС 21
L 12  H -11   N 41.78791  Е 23.39407№5936 - 402169
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Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във връх-

ната част на циркусното възвишение, в близост до входовете на системата БС №9-11. Тя 
отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 45 минути път от лагера в циркуса, 
разположен на 2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райони в България (по 
В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пеще-
рен подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с каменни пирамидки. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достиг-
не в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък 
(почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до 
заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. 
Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за 
кратко покрай невисоки скални венци. Вдясно се забелязват големите сипеи, спускащи 
се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изка-
чва ново възвишение. Подминават се последователно входовете на БС №45 А-Б и БС № 
1. Следва ново стръмно изкачване и се излиза на билна заравненост. Следва още едно 
кратко изкачване и се достига до входа на БС № 15. Следва хоризонтално траверсиране 
в основа та на скални венци и слизане по сипей. Посоката е все още е запад. Достига се 
последователно до входовете на БС № 12 и 10 а веднага след това и на БС № 9. Следва 
Ново изкачване и се поема в посока югоизток, като се изкачва възвишението над БС № 9. 
Входа на пещерата трябва да се търси във връхната, най-югоизточна част на циркусното 
възвишение.

Описание:
Входът на пещерата се разкрива във въртоп с кръгла форма и размери 7.30х6.60 м. 

Той е полегат от северната си страна и от там се влиза в него, докато от южната страна е 
отвесен с дълбочина 6 м. Входа на пещерата се разкрива в югозападната страна на вър-
топа. Той е с размери; ширина 3.20 м и височина 1.90 м. Формата му е неправилна и има 
североизточно изложение. От него се отделя силно низходяща галерия дълга около 6 м. 
Пода е покрит с големи камъни. На третия метър във височина се отделя комин, който 
излиза на повърхността чрез друг вход на пещерата с размери 1.60х2.70 м. В дълбочина 
галерията се стеснява и за да се продължи трябва да се вадят камъни. Усеща се въздушно 
течение. Пещерата е перспективна за разчистване. Има вероятност да е по-високо раз-
положен вход към системата Бански суходол № 9-11, която е и най-дълбоката пропастна 
пещера в района (-265 м – информация от 2012 г). Пещерата е суха и студена. Навсякъде 
по стените се забелязва интензивно мразово изветряне.

История на проучването:
Пещерата е открита и проучвана през в периода 1978-1988 г. от пещерняците от СПК 

„Академик” София , но картна документация в ГКПБ не е постъпвала. Новата и карта е 
направена на 04.09.2012 г. от К. Стоичков ПК „Хеликтит” София и П. Бакалов СПК „Ака-
демик” София по време на експедицията „Бански суходол” 2012 г.

БС 21
L 12  H -11   N 41.78791  Е 23.39407№5936 - 402169



Атлас на пещерите в България

 125

БС 21
L 12  H -11   N 41.78791  Е 23.39407№5936 - 402169

Снимки на входа на БС № 21 - К. Стоичков
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Карта 1978 г. Ф.Филипов
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2012

БС 22
L 6  H -1   N 41.78905  Е 23.39504№4835 - 402152

Снимки на входа   К. Стоичков
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Карта 1978 г. Ф. Филипов
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981, 2012

БС 23
L 16  H -9   N 41.78966  Е 23.39449№2572 - 402083
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БС 23
L 16  H -9   N 41.78966  Е 23.39449№2572 - 402083

Снимки на входа на БС № 23 - К. Стоичков
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Карта 1978 г.  П.Георгиев, 2011 г. К.Стоичков, М.Хаджитодоров
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2011

БС 24
L 12  H 0   N 41.79030  Е 23.39451№5303 - 402149
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Карта 2011 г. К.Стоичков, М.Хаджитодоров
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2011

БС 24
L 12  H 0   N 41.79030  Е 23.39451№5303 - 402149
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БС 24
L 12  H 0   N 41.79030  Е 23.39451№5303 - 402149

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в западната част на циркуса “Бански суходол”. Той е 

разположен в основата на не висок скален венец намиращ се в близост до подножието 
на стените на „Котешкия чал”. Тя отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 
30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. Надморската височина на 
входа и е 1457 м. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) 
тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихрански пещерен под-
район.

От лагера се тръгва в западна посока. Първоначално се изкачва по големи камъни. 
След набиране на денивелация се достига до основата на скален венец. От него се търси 
просека в клека. Излиза се на открито място, като се траверсира склона и се влиза отново 
в просека сред клека. Тя отвежда до голямо долинно понижение. Върви се на границата 
на клека, като отново се траверсира основата на склона. Не след дълго се достига до про-
лука в клековете. От това място се следва долина с множество сипеи. Ориентир са огром-
ни скални блокове нападали от разположените в близост скални венци. Подминават се и 
се държи посока запад, като се попада в нова долина от сипеи. Тръгва се на югозапад като 
се набира плавно денивелация. Преди да се достигнат каскадно разположени скални вен-
ци и стъпала преграждащи долината в най-високата и част трябва да се отделим отново 
в западна посока. От тази позиция лесно може да се забележи и входа на пещерата, който 
е разположен на западния склон в основата на невисок скален венец. Следва стръмно 
изкачване до него първоначално по сипей, после по затревен склон. За ориентир служи и 
номерацията с червена боя на входа на пещерата.

Описание:
Входът на пещерата се разкрива в основата на невисок скален венец. Той има почти 

триъгълна форма и югоизточно изложение. Неговите размери са; височина 1м и шири-
на 2.70 м. От него се попада на ниска галерия която се развива в западна посока. Пода 
е покрит с ръбести камъни и суха пръст. В лявата стена има тясна пролука която прави 
връзка с вътрешността на пещерата. На около 3 метра от входа се попада на блокажна 
част. Множество големи камъни преграждат пътя и преминаването става чрез провира-
не между тях. Височивата на галерията достига около 0.80 м. Пещерата всъщтност пред-
ставлява една ниска блокажна заличка и нападалите камъни създават илюзията за лаби-
ринтен характер. Следва провиране през камъните, като в дясно има късо разклонение 
с глинест под. Попада се на ущирение. В дясно има ново разклонение, което задънва с 
глинеста тапа. Напред в западна посока има също възходящо разклонение, което преми-
нава в непреодолимо стеснение. В ляво галерията прави връзка с привходната част. Във 
вътрешната част пещерата е влажна и на места се забелязват дребни вторични образува-
ния по стените и свода. Забелязани са множество кокали и странни скални образувания 
наподобяващи фосили. На места се забелязват и купчинки прилепно гуано. За разлика 
от другите пещери в циркуса БС №24 е доста топла пещера. Измерената температура в 
най-вътрешната и част през август месец 2011 г е 10.4 градуса по целзий, но вероятно 
температурата и често се влияе от външните метеорологични условия, защото пещерата 
е с малка дължина. Забелязани са и пещеролюбиви насекоми. Нейната дължина е 12 м 
при денивелация от + 2 м.
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БС 24
L 12  H 0   N 41.79030  Е 23.39451№5303 - 402149

История на проучването:
Пещерата е картирана и изследвана първоначално през 1978 г от П.  Георгиев и К. 

Кънчев по време на клубна експедиция на СПК „Академик” София. По време на междо-
клубната експедиция „Бански суходол” 2011 пещерата е прекартирана с цел нанасяне на 
повече подробности от вътрешността и местата на намерените в нея кости и биоспелео-
логичен материал. Новата и карта е съставена от К. Стоичков и М. Хаджитодоров-члено-
ве на ПК „Хеликтит” София на 31.08.2011 г.

Снимки на входа на БС № 24 - К. Стоичков
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Карта 1978 г.  А.Георгиев
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2011

БС 24a
L 23  H -10   N 41.79030  Е 23.39451№5099 - 402142
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Карта 1978 г. Ив.Личков, С.Попова, Ир.Илиева
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2011

БС 25
L 49  H -45   N 41.79427  Е 23.41335№2557 - 402070
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Карта 1978 г. Ив.Личков, С.Попова, Ир.Илиева
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2011

БС 25
L 49  H -45   N 41.79427  Е 23.41335№2557 - 402070
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Карта 1978 г. Ив. Личков, Ир. Илиева
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2011

БС 26
L 7  H 0   N 41.79030  Е 23.39668№5300 - 402150
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Карта 1979 г. Г.Марков,  2011 г. К.Стоичков
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2011

БС 27
L 7  H -14   N 41.78830  Е 23.39576№4753 - 402127
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БС 27
L 7  H -14   N 41.78830  Е 23.39576№4753 - 402127

Денивелация  13.50 (-7.00; +6.50) м 
Местонахождение и достъп:
По азимутно кроки на циркуса на Бански суходол.
Описание: 
Входът на пропастта се разкрива в улей на скалния венец в основата на който е раз-

положена пропаст No 28. Той има неправилна форма и е ориентиран на изток. Неговите 
размери са 0,80 на 0,80 м. От него се попада в неширока отвесна галерия, дълбока 4 м. 
Слиза се на камина по скални ребра (удобни стъпки и хватки), като се попада в уширение 
на галерията, което се развива низходящо. Подът е покрит с гравитачен материал. След 3 
м пещерата задънва със стеснение, зарито с камъни. Във височина след  траверс може да 
бъде достигната къса възходяща галерия, която се развива по пукнатина, вероятно опи-
раща на повърхността. Размерите на пещерата са -7,00м, +6,50 м. 

История на проучването: 
Пещерата е изследвана по време на експедициите, проведени от СПК “Академик”, Со-

фия. Поради факта , че липсва картна документация ,тя е изследвана и картирана по вре-
ме на експедицията Пирин 2001, организирана от ПК “Витоша”, София. Картата е съста-
вена на 29. 08. 2001 от К. Стоичков, ПК “Хеликтит”, София и В. Стефанов от ПК “Витоша”, 
София”.
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БС 27
L 7  H -14   N 41.78830  Е 23.39576№4753 - 402127

Снимки на входа на БС № 27 - К. Стоичков
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Карта 2011 г. К.Стоичков
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  2011 ???

БС 28
L 20  H -21   N 41.78791  Е 23.39610№2870 - 402125

Местонахождение и достъп:
По азимутно кроки на циркуса на Бански суходол. 
Описание:  
Входът на пропастта е разположен в основата на високи скали и е покрит частично 

с дървена скара, която не позволява да влиза сняг през отвора.  Входът е с неправилна 
форма и е с размери 2,90 на 1,20м. През него се попада в отвес , дълбок 13 м.  Той отве-
жда на върха на сипей. Слиза се по сипея и се попада в нов отвес, дълбок 7,50 м и който 
отвежда в широка зала. Вдясно от сипея след траверс се пресича скално ребро като се 
минава през широк отвор в стената. Попада се на тясна площадка, от която следва  широк 
отвес, дълбок 9,50 м. От него  се попада на дъното на същата зала , до която се достига 
през съседния описан отвес. Дъното на  залата е покрито с огромно количество гравита-
чен материал, който безнадеждно запушва всяко продължение в дълбочина. Над двата 
паралелни (дънни) отвеса във височина се забелязват комини, които вероятно опират на 
повърхността в близост до входа.

Техническо описание: 
Основното закрепване се организира на спит, забит на нивото на входа в основата на 

скалния венец. Дублиращото закрепване се организира на скален клин в някоя цепнати-
на на скалата. Основното закрепване извежда въжето в камбана, а отвесът е широк и удо-
бен за спускане.  От дъното му за предпочитане е да се спусне десният отвес (в левия вли
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БС 28
L 20  H -21   N 41.78791  Е 23.39610№2870 - 402125

за целият сипей). До него от площадка се стига чрез траверс или голям пандюл, като се 
използва същото въже. Прехвърлянето се организира на скални пукнатини в най-лявата 
част на отвеса, като за целта се използват ексцентрици (да се внимава). Следва спускане 
от 8 м. Отвесът е широк и удобен за спускане. Да се внимава - падащи камъни.

Необходим инвентар:
30-35 м въже, 3-4 карабинера, 1 скален клин, 1 планка, набор от ексцентрици, за всеки 

случай протектори.

 История на проучването:
Пропастта е обект на изследване по време на пещерните експедиции, организирани 

от СПК “Академик” София. Първата й карта е съставена от Вл. Попов и М. Козарева на 
29.07.1978г. На нея се вижда, че дълбочината на пропастта е -7м, като дъното е плътно по-
крито със снежна тапа. Единадесет години по- късно е направена нова карта на пропаст-
та от Ал. Бендерев и П.Делчев- на8. 09. 1989г.  На нея си личи, че пропастта е дълбока 8 м 
, като на дъното се вижда уширение, а снежната тапа е в процес на топене. Вероятно по 
тази причина е поставена дървената скара на входа, за да може по- лесно да се топи снеж-
ната тапа.  Нова проверка през лятото на 2001 г. показва, че тапата на дъното е стопена и 
хвърленият камък прелита 10-15 метра и се търкаля по сипей. По време на експедицията 
Пирин 2001г. е съставена нова карта на пропастта, която показва дълбочина 20 м, без 
изгледи за продължение. Картата е съставена от К. Стоичков ПК ‘Хеликтит”, София и В. 
Стефанов, ПК “Витоша”, София, на 29.08.2001г. 
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БС 28
L 20  H -21   N 41.78791  Е 23.39610№2870 - 402125

Снимки на входа на БС № 28 - К. Стоичков



Атлас на пещерите в България

 143

Карта 1981 г. П.Делчев, 2005 г. К.Стоичков
Открита 1981 г. от СПК "Академик" София, проверена 2005

БС 29
L 10  H -5,5   N 41.78791  Е 23.39451№2539 - 402148

Ниша във венеца над №14 Проучена и картирана от П.Делчев СПК "Академик" през 
1981 г., има схема. Завършва със стеснение.

GPS 23.234088  41.471293 - WGS84 стари данни



Атлас на пещерите в България

 144

Снимки на входа на БС № 29 - К. Стоичков

БС 29
L 10  H -5,5   N 41.78791  Е 23.39451№2539 - 402148
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Карта 1978 г.  П.Георгиев, Ю.Градинарски, Ив. Личков
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  

БС 30 - 20 години "Академик"
L 120  H -118   N 41.79157  Е 23.39243№2558 - 402071
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Карта 1978 г.  П.Георгиев, Ю.Градинарски, Ив. Личков
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена  

БС 30 - 20 години "Академик"
L 120  H -118   N 41.79157  Е 23.39243№2558 - 402071
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БС 30 - 20 години "Академик"
L 120  H -118   N 41.79157  Е 23.39243№2558 - 402071

Снимки на входа на БС № 30 - К. Стоичков
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Карта 1979 г.  Г.Марков, С.Попова, 2005 г. Д.Нанев
Открита 1979 г. от СПК "Академик" София, проверена  2005

БС 31
L 29  H -19   N 41.78038  Е 23.38490№3199 - 402107
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Карта 1978 г.  Ив.Личков, Ю.Градинарски, 1990 г. Ю.Атанасов, А. Янев, Б.Манов
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София, проверена 1990 г. 

БС 32
L 11  H -6                                                      .№5099 - 402142
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Карта 1979 г.  Г.Марков, С.Попова,  2001 г. А.Апостолов
Открита 1979 г. от СПК "Академик" София, проверена 1990 г. 

БС 33
L 8  H -30   N 41.78030  Е 23.340135№3200 - 402108
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Карта 1990 г. Ю.Атанасов, А.Янев, А.Апостолов
Открита 1979 г. от СПК "Академик" София, проверена 1990 г. 

БС 33
L 8  H -30   N 41.78030  Е 23.40135№3200 - 402108
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Снимки на входа на БС № 33

БС 33
L 8  H -30   N 41.78030  Е 23.40135№3200 - 402108
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Карта 1981 г.  Ф.Филипов, В.Ошанов Т.Даалиев,  1989 г. П.Делчев, Ю.Градинарски
Открита 1981 г. от СПК "Академик" София, проверена 1981, 1989, 2002

БС 34
L 110  H -62   N 41.78218  Е 23.41263№5034 - 402138



Атлас на пещерите в България

 154

Карта 1988 г.  Т.Иванова
Открита 1988 г. от СПК "Академик" София, проверена 1989, 2002

БС 35
L 6  H -7   N 41.78696  Е 23.39768№5098 - 402141
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БС 35
L 6  H -7   N 41.78696  Е 23.39768№5098 - 402141

Снимкa на входа на БС № 35
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Карта 2020 г. Константин Стоичков 
Открита 1989 г. от СПК "Академик" София, проверена 2020

БС 36
L 90  H -56   N 41.78713  Е 23.39751№4832- 402139
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БС 36
L 3  H -5   N 41.78713  Е 23.39751№4832- 402139

Местонахождение и достъп:
Въртопът на обект БС №36 се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” 

под циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, спуска-
щи се от “Кончето”. Тя е разположена на .... м.н.в и отстои на около 4-6 часа път от гр. 
Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на около 2300 м.н.в. 
В близост до обекта са разположени входовете на обектите и пещерите № 35, № 37, № 60 
и „Козята ниша“. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. По-
пов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен 
подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с каменни пирамидки. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достиг-
не в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък 
(почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се 
до заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. От там се тръгва в 
северозападна посока и след около 280 метра се достига до долина с негативни форми. 
Подминава се обект БС № 60 и малко след него се достига до въртопа на БС № 36. За ори-
ентир може да се използва и номерацията, която е написана с червена боя, има поставен 
и метален номер.

Описание:
Входа на БС № 36 се разкрива във въртоп с приблизителни размери 3.80х3.70 метра. 

Самата фуния е дълбока около 1.60 метра и се слиза от северозападната страна. В дъл-
бочина се вижда тясно и засипано с камъни продължение за разчистване. Хвърления 
камък пада към 10-15 метра. В южната страна на въртопа се забелязва основна скала, 
както и в дълбочина, но основно трябва да се разчистват камъни с различни размери. 
След разчистване ще се попадне в пропастна пещера. 

История на проучването:
Обекта вероятно е набелязан при някоя от експедициите на СПК „Академик“ София 

проведени през 90-те години от които не е останал много архив. Правени са опити за 
разчистване през 2003-2004 година за разчистване. Периодично проверявана. Карта на 
обекта е направена от К. Стоичков-ПК „Хеликтит“ София на 29.08.2020г.
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БС 37
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Карта 12.08.1981 г.  С.Гунешки, Йордан Бенчев
Открита 1981 г. от Републиканска експедиция, проверена 1990, 2002

БС 38
L 37  H 0   N 41.79043  Е 23.39751№3202 - 402110
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БС 38
L 37  H 0   N 41.79043  Е 23.39751№3202 - 402110

Снимки на входа на БС № 38  К.Стоичков
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Карта 1981 г.  Й.Бенчев ПК "Бисер" Ботевград
Открита 1981 г., Републиканска експедиция, проверена 1990, 2002

БС 39
L 14  H -13   N 41.79116  Е 23.39815№3203 - 402111
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БС 39
L 14  H -13   N 41.79116  Е 23.39815№3203 - 402111

Снимка на входа на БС № 39  К.Стоичков
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Карта 1990 г. 
Открита 1990 г. , проверена

БС 40
L 10  H 0   N 41.78705  Е 23.39221№528 - 402002

Снимка на входа на БС № 40  К.Стоичков
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Карта 2003 г. К.Богачева, П.Димитров, Б.Алексиев
Открита 1989 г., СПК "Академик",  проверена 2003

БС 41
L 2  H -8   N 41.78507  Е 23.39725№529 - 402057

GPS-координати по Пулково: N 41о 47' 10.2"     E  023о 23' 54.5"

Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във висо-

ката част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, 
спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2450 м.н.в и отстои на около 4-6 часа път 
от  гр. Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. 
В близост до нея са разположени входовете на пропастите № 1, № 2, № 45 А-Б, № 17. 
Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във 
Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне 
в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък 
(почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до 
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БС 41
L 2  H -8   N 41.78507  Е 23.39725№529 - 402057

заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачва-
не. Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за 
кратко покрай невисоки скални венци. Вдясно се забелязват големите сипеи, спускащи 
се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва 
ново възвишение. Входа на пропастта се намира под най-горната заравнена част на въз-
вишението и е най южно разположения от входовете там. За ориентир може да се изпол-
зва факта, че на входа има голям заоблен камък, както и номерацията, която е написана 
с червена боя, има поставен и метален номер.

Описание:
Входа на пропастта се разкрива в горната заравнена част на циркусното възвишение. 

Той има размери 0.86 м на 0.70 м и неправилна форма. Около него има множество големи 
камъни, като един от тях е зацепен в самия вход. От него в дълбочина се развива отвес с 
максимална дълбочина 4-11 м според нивото на снежната тапа, която силно варира през 
годините. Отвеса в дълвочина постепенно се разширява и има приблизителни размери 
1.40 м на 1.20 м. Дъното е покрито със снежна тапа и има размери 1.70 м на 1.50 м. Между 
снежната тапа и стените се забелязва минимален просвет но изгледите за продължение 
при това ниво на тапата са минимални. По стените се забелязват множество първични 
образувания и остри режещи ръбове. Пещерата е хладна, а биоспелеологични и клима-
тични изследвания не са извършвани. Нейните размери за сега са незначителни. Дениве-
лацията през годините варира; 1989г. (-11м.), 2003г. е  (-7м.), а през 2005г и 2007г е (-4м.). 
Постоянно се задържа в нея сняг.

Нужен инвентар:
Нужен инвентар: 15 м въже, 2-3 стоманени примки, 2-3 карабинера (евентуално екс-

центрици и протектор).

Техническо описание:
Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ. Поради тази причина за фиксиране на 

въжето може да се използва големи скалени блокове в близост до входа. На самия вход 
може да се сложи стоманени примки през зацепения камък. По този начин въжето се из-
нася в „камбана”. Ако въжето се пуска през ръба е необходимо да се постави протектор. 
Отвеса е преодолим и на класика но не е препоръчително да се слиза без осигуровка!!!

История на проучването:
Пещерата е проучвана и картирана от Д.Петкова СПК Академик София през 1989г. До 

момента обаче не е предадена в ГКПБ. Копие от картата има и в личния архив на Иван 
Личков СПК Академик София но също не е предадена. Пещерата е проверена отново по 
време на международната експедиция “Бански суходол 2003”. Новата и карта е съставена 
на 05.09.2003г от К. Богачева ПК “Хеликтит” София и П. Димитров и Б. Алексиев от ПК 
“Витоша” София.
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БС 41
L 2  H -8   N 41.78507  Е 23.39725№529 - 402057

Снимки на входа на БС № 41  К.Стоичков
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БС 42

Описание на пещерата
Перспективен въртоп с въздушно течение. Към 21/08-05/09/2010г - Във въртопа на 

дъното има малка снежна тапа. За първи път се наблюдава навяване в този обект. Тапата 
е с малки размери и максимална височина 1.20 метра.

Снимки на входа на БС № 42  К.Стоичков
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БС 44

Снимки на входа на БС № 41  К.Стоичков
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Карта 2003 г.  К.Стоичков, К.Богачева ПК "Хелектит"
Открита 1978 г. от СПК "Академик"

БС 45 а-б
L 16  H -11   N 41.78507  Е 23.39690№4837 - 402137
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Карта 1990 г. 
Открита 1990 г. , проверена

БС 45 а-б
L 16  H -11   N 41.78621  Е 23.39690№4837 - 402137

Местонахождение и достъп:
Двата входа на пещерата се разкриват в южната част на циркуса “Бански суходол” във 

високата част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипе-
ите, спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2469 м.н.в и отстои на около 4-6 часа 
път от  гр. Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 
м.н.в. В непосредствена близост до нея са разположени входовете на пропастите № 1 (с 
която има слухова връзка), № 2, № 41, № 17. Според класификацията на пещерните райо-
ни в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, 
Вихренски пещерен подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне 
в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък 
(почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до 
заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. 
Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за крат-
ко покрай невисоки скални венци. Вдясно се забелязват големите сипеи, спускащи се от 
“Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва ново 
възвишение. Входовете на пещерата се намират в най-горната заравнена част на възви-
шението. Пътеката минава покрай тях. за ориентир може да се използва и номерацията, 
която е написана с червена боя, има поставен и метален номер.

Описание:
Двата входа на пещерата се разкриват в горната заравнена част на циркусното възви-

шение. Те отстоят на около 6 м един от друг. По-удобен за проникване е по-високо раз-
положеният от двата. Той има размери 1.20 м на 1.80 м. От него в дълбочина се развива 
отвес с максимална дълбочина 10 м  разделен на две от площадка на 6-тия метър. Отвеса 
има елипсовидна форма и размери средно 1.30 м на 2 м. Дъното му представлява него-
ляма зала. Подът е покрит с голямо количество камъни и пръст, а на места се забелязват 
незначителни остатъци от някогашна снежна тапа. Залата е сразмери 3.50 м на 3 м с мак-
симална височина на свода 6 м. По стените се забелязват множество първични образува-
ния и остри режещи ръбове. В срещуположния южен край на залата има праг, висок 3.5 
м. Попада се  на уширение и площадка. Следва нов праг, висок 2.90 м. В горната му част се 
разкрива изключително тесен отвор с размер 0.40 м на 0.40 м. Сложната конфигурация на 
отвора прави началната част на тесняка почти непреодолим. Следва тясна галерия, дълга 
4 м, която отвежда до втория вход на пещерата. Той има неправилна форма и размери 0.80 
м на 0.90 м. В дънната заличка могат да бъдат забелязани две изключително тясни и не-
преодолими разклонения, които имат слухова връзка с разположената в непосредствена 
близост пещера БС №1. 

Пещерата е хладна, а биоспелеологични и климатични изследвания не са извършвани. 
Нейната обща дължина е 15.6 м при денивелация –11.00 м.
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Нужен инвентар:
Нужен инвентар: 20 м въже, 2-3 протектора, 2-3 стоманени примки, 2-3 карабинера 

(евентуално ексцентрици).
Техническо описание:
Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ. Поради тази причина за фиксиране на 

въжето може да се използва голям скален блок на 5 м югоизточно от входа. От въжето се 
прави ринг. Практически тази упора е неразрушима и сигурна, затова не е необходимо да 
се дублира. Необходимо е да се забият спитове !!! При сегашното екипиране се поставя 
протектор на ръба на отвеса. Следва рапел до стената от 5 м. Стъпва се на площадка. На 
това място може да се направи прехвърляне на скални халки и ребра, защото въжето 
трие опасно в остри скални ръбове. (Може да се поставят протектори). Праговете към 
другия вход се изкачват “на класика” и за тях не е необходим инвентар. Отвеса е преодо-
лим и на класика но не е препоръчително да се слиза без осигуровка!!!

История на проучването:
Пещерата е открита и проучвана през 1969 г по време на първата “Академишка” Ек-

спедиция. Проучените и картирани пещерите БС №1-№2 от В. Груев и инж. Р. Рахнев са 
писанаи за система. Следващата експедиция е организирана чак през 1977 г. но поради 
голямата давност от предишното посещение има проблем с намирането на вече откри-
тите пещери и настава объркване при поставянето на номерата им. (поради сравнително 
големия брой пещери в циркуса и заради недобре водената документация, проблема с 
местоположението и номерацията на някои пещери остава и до днес). По данни от 1978 г 
пещерната система е картирана и проучена от П. Георгиев, К. Косев и Т. Кусев. От тогава 
е и предишната карта на пещерата. Следват множество експедиции и объркването на но-
мерацията се повтаря. По късно се появява и на картен лист с номер БС № 18. Може би по 
време на последните „Академишки” експедиции е поставен БС №45. По-късно сведения 
за нея са получени от А. Гяурова от ПК “Витоша” София. През 2001 г пещерата е прове-
рена от К. Стоичков ПК „Хеликтит” София и Н. Орлов ПК “Витоша” София. Пещерата е 
проверена отново по време на международната експедиция “Бански суходол 2003”, кога-
то е установено, че тапата е стопена. Картата и е съставена  на 06.09.2003 г от К. Стоичков 
и К. Богачева членове на ПК “Хеликтит” София. През 2007 г. Е проникнато отново в пе-
щерата БС №45 А-Б от Св. Веселинов и е установена със сигурност слухова връзка с БС 
№ 1 в която е К. Стоичков. Пещерата не може да бъде обявена за система защото има само 
слухова връзка и теснината не е преодолима. С това се слага и точка на дългогодишното 
объркване на номерацията. БС №45 А-Б има слухова връзка с БС № 1, но не са система а 
БС № 2 е отделна пропаст.

БС 45 а-б
L 16  H -11   N 41.78621  Е 23.39690№4837 - 402137
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БС 45 а-б
L 16  H -11   N 41.78621  Е 23.39690№4837 - 402137

Снимки 
К.Стоичков

45 А

45 B

45 AB
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Карта 2003 г.  К.Стоичков, М.Кръстев 
Открита 2002 г. от ПК "Хелектит"

БС 46
L 14  H +2   N 41.79024  Е 23.39415№4831 - 402135
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Местонахождение и достъп:
Намира се във венеца над №24. Входа на пещерата се разкрива в западната част на цир-

куса “Бански суходол”. Той е разположен в основата на не висок скален венец в близост 
до подножието на “Котешкия чал” Тя е разположена на 2446 м.н.в и отстои на около 4-6 
часа път от гр. Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 
2300 м.н.в. В близост до нея са разположени входовете на пещерите № 30,  № 22, № 23 и № 
24. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във 
Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.

От лагера се тръгва в западна посока. Първоначално се върви по големите скални бло-
кове в близост до лагера. Следва не дълго изкачване докато се достигне на около 10-15 
метра под основата на единствените скални венци. На това място трябва да се търси про-
сека в клека. Излиза се на открито място, като трябва да се върви в основата на скалните 
венци. По този начин се заобикаля в основата на възвишението над нивото на клековете. 
Излиза се на карстова долина. В близост е разположен входа на пещера № 48 (вляво на 
около 5 метра над основата на скалният венец). Подминава се това място и се излиза на 
обширна долина със сипеи спускащи се от високите части на циркуса и основата на “Ко-
тешкия чал”. Следва изкачване в югозападна посока. Не след дълго се достига до скални 
стъпала. Вдясно от които в основата на не висок скален венец се разкрива отвора на пе-
щера № 24. Входа на № 46 трябва да се търси на около 20-30 метра по високо също в осно-
вата на скален венец. В близост до него може да се забележи интересна скална халка. За 
ориентир може и да се използва и номерацията на пещерата, която е написана с червена 
боя над входа.

Описание:
Входа на пещерата се разкрива в основата на не висок скален венец. Той има размери 

1.90 м на 1.60 м и е с източно изложение. От него се отделя къса и светла галерия, която 
след втория метър прави под прав ъгъл завой на ляво. Следва тесен участък дълъг 3 м. В 
тази част на пещерата пода е покрит с влажна пръст и ръбести камъни а свода и стени-
те с множество изсъхнали дендрити. След шестия метър следва нов завой на галерията 
този път надясно. Достига се до срутище и възходящ тесняк. Попада се на къса галерия, 
която отвежда до нов възходящ тесняк. След като се преодолее тесняка се достига до го-
лям камък заклещен в теснината. Зад него се вижда обем и има перспектива пещерата да 
продължи. В нея се усеща силно въздушно течение и като цяло е доста студена. По време 
на изследването и картирането и в нея не са открити пещерни организми. Нейната обща 
дължина  за сега е 14.00 м при денивелация от +2.00м.

История на проучването:
Пещерата е вероятно открита на някоя от последните “Академишки” експедиции, про-

веждани в циркуса. По точни данни за нея дава А. Гяурова от ПК “Витоша” София. На 
експедицията “Бански суходол 2002” е проникнато в нея от членове на  ПК “Витоша” Со-
фия и е оценена като перспективна за работа. Точната и карта е съставена на 02.09.2003 
г. по време на  международната експедиция “Бански суходол 2003” от К. Стоичков и М. 
Кръстев членове на ПК “Хеликтит” София, като в разчистването на вътрешните части 
заслуга имат и К. Богачева ПК “Хеликтит” София и П. Бакалов СПК “Академик” София.

БС 46
L 14  H +2   N 41.79024  Е 23.39415№4831 - 402135
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БС 46
L 14  H +2   N 41.79024  Е 23.39415№4831 - 402135

Снимка на входа на БС № 46  К.Стоичков
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БС 47

Снимки на входа на БС № 47  К.Стоичков
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Карта 2011 г.  К.Стоичков, М.Хаджитодоров 
Открита 2011 г. от ПК "Хелектит"

БС 48
L 12  H -5   N 41.78468  Е 23.39528№5892 - 402166
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БС 48
L 12  H -5   N 41.78468  Е 23.39528№5892 - 402166

Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във висо-

ката част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, 
спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2536 м.н.в и отстои на около 4-6 часа път 
от  гр. Банско и на около 40 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. 
Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във 
Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне 
в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък 
(почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до 
заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. 
Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за 
кратко покрай невисоки скални венци. В ляво се забелязват големите сипеи, спускащи 
се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва 
ново възвишение. На това възвишение се намират входовете на пропастите №№ 1, 2, 45 
А-Б и др. От тях се тръгва в южна посока, като за кратко се влиза в огромния негатив със 
сипеи. Достига се голямо скално стъпало-първото от поредицата скални венци в подно-
жието на „Кончето” Минава се в най-западната част на венците, следва изкачване по тре-
вист склон, посоката е югозапад. Малко преди да бъде изкачен склона със скалните венци 
(стъпала) трябва да се търси пещерата в склоново пропадане. Тя е маркирана с червена 
боя, има поставен и метален номер.

Описание:
Входа на пещерата се разкрива във високата част на циркуса в склоново пропадане 

близо до подножието на „Кончето”. Той има размери 2 м височина и 1.50 м ширина. Той 
е със северно изложение и неправилна форма. На самия вход в дълбочина се забелязва 
пукнатина зарита с нестабилни камъни. От входа се отделя праг дълбок 2.40 м. Попада 
се в малка заличка с размери; ширина 3 м, дължина 6 м и височина 6.50 м. Пода е по-
крит с едри камъни. В центъра на заличката е разположена снежна пряспа с височина 
достигаща до 2.50 м. В западна посока се отделя низходяща галерия дълга около 6 м, ко-
ято преминава в непреодолимо стеснение зарито с едри камъни, от което се усеща слабо 
въздушно течение. По стените и свода на пещерата се забелязват следи от интензивно 
мразово изветряне, както и първични карстови образувания, като фасетки, ребра и ста-
ри нива. Пещерата е студена, но въпреки това снежната тапа е с тенденции за стопяване. 
За проникване не е необходим инвентар. Нейната дължина е 11.60 м при денивелация 
от - 4.40 м.

История на проучването:
Пещерата е открита още в края на 80-те години на миналия век. Поради малките си 

размери и вероятно голямата снежна тапа не е картирана. В нея ежегодно се извършват 
наблюдения в периода 2000-2011 г. Забелязана е тенденция за стопяване на снежната 
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тапа. При стопяването си тя е освободила пространство. Това позволява да се проник-
не зад снежната тапа и пещерата да бъде проучена и картирана. Картата и е съставена от 
К. Стоичков и М. Хаджитодоров, членове на ПК „Хеликтит” София на 31.08.2011 г.

Снимки на входа на БС № 48  К.Стоичков

БС 48
L 12  H -5   N 41.78468  Е 23.39528№5892 - 402166
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БС 49

Снимки на входа на БС № 49  К.Стоичков
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Карта 2003 г. А.Гяурова 
Открита 2003 г. 

БС 50
L 20  H -15   N 41.78193  Е 23.39799№5162 - 402144
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Карта 2011 г. К.Стоичков 
Открита 1977 г. , СПК. "Академик" София проверена 2011

БС 53
L 5,4  H 6,8   N 41.78793  Е 23.39290№5299 - 402041
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БС 53
L 17  H -12   N 41.78793  Е 23.39290№5299 - 402041

Снимки на входа на БС № 53  К.Стоичков
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БС 54
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БС 55

Снимки на входа на БС № 55  К.Стоичков
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БС 57
G P S
23.23436   44.1472480 - WGS84
Обща дължина 0м
Денивелация 0м 
Карта Няма карта
История на откриването
При проверка през 2007г се установява, че тапата е намаляла и камъка пада около де-

сетина метра. Местоположението на обекта, непозволяващо влизането на големи количе-
ства сняг, дава надежда, че скоро тапата може да се стопи и да се проникне в дълбочина.

Местонахождение
Циркус "Бански суходол"

Описание на пещерата
Тясна цепнатина за разчистване Към 21/08-05/09/2010г - Снежната тапа е плътна до 

горе (за първи път от 2000-та година в тази пещера се наблюдава толкова сняг).
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БС 59 B

Снимки на входа на БС № 59 B  К.Стоичков
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БС 60

G P S
23.235295            41.470996 - WGS84
Обща дължина 0м
Денивелация 0м 
Карта Няма карта
Описание на пещерата
тясна диаклаза с продължение

Снимки на входа на БС № 60  К.Стоичков
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БС 61

G P S  23.235295     41.470996 - WGS84
Обща дължина 0м,  Денивелация 0м 
Карта Няма карта

Описание на пещерата  тясна диаклаза с продължение

Снимки на входа на БС № 61  К.Стоичков
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Карта 2011 г. К.Стоичков
Открита 2011г. от ПК "Хелектит" София 

БС 62
L 5.2  H -3   N 41.     Е 23.       .  №  - 402
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Снимки на входа на БС № 62

БС 62
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БС 63 А
L 2  H -2   N 41.     Е 23.       .  №  - 402

Карта 2016 г. К.Стоичков
Открита 2016 г. от ПК "Хелектит" София 
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БС 65
L 2  H -2   N 41.     Е 23.       .  №  - 402

Карта
Открита 



Атлас на пещерите в България

 194

БС 66
Пилешкото бутче

L 10  H -10   N 41о47'35.5"  Е 23о23'56.7" № 4830 - 402134

Карта 2003, К.Стоичков, М.Кръстев
Открита 2002 СПК "Академик", ПК "Хелектит" София
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GPS-координати по Пулково:  N 41о 47' 35.5"    E  023о 23' 56.7"

Местонахождение и достъп.
Входът на пещерата се разкрива в северозападната част на циркуса “Бански суходол”. 

Той е разположен в горната част на възвишение в подножието на “Котешкия чал”. Тя 
отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 30 минути път от лагера в циркуса, 
разположен на 2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райони в България (по 
В.Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихрански пеще-
рен подрайон.

От лагера се тръгва в северна посока като се върви по пътеката, свързваща гр. Банско с 
циркуса. На около 100 м под лагера се отделя в северозападна посока пътека, която води 
до голям валог (поляна). Оттам се тръгва в югозападна посока. следва изкачване на въз-
вишението в подножието на Котешкия чал. Излиза се на характерна седловина, обрасла 
с клек. От нея следва кратко спускане в южна посока. 

Входът на пещерата трябва да се търси сред поредица от малки въртопи на границата 
на клека. Той се разкрива сред разпръснати скални блокове (личи си, че е копано). за ори-
ентир служи и номерацията с червена боя на скала, разположена югозападно от входа. 

Описание:
Входът на пещерата се разкрива в малко пропадане сред разпръснати големи скални 

блокове. Той има размери 0.70м на 0.80 м. От него се отделя силно низходяща галерия. 
Подът на галерията е покрит с дебел пласт пръст (глина). След преодоляване на праг, 
дълбок 1.5 м се попада в уширение. Галерията прави завой на север. На това място подът 
е покрит с голямо количество големи скални блокове. Галерията запазва низходящия си 
характер, като след около 4 м преминава в непреодолим скален тесняк. На това място има 
малка вероятност след като се извадят голямо количество камъни да се открие продъл-
жение. В нея не са провеждани биоспелеологични и климатични изследвания. За отбеля-
зване е, че поради голямата надморска височина пещерата е доста хладна. Любопитство 
буди фактът, че за разлика от другите пропасти в района в нея има обилно количество 
наслаги (пръст и глина). Пещерата има незначителни размери- дължина 10м при дени-
велация –10 м. 

Нужен инвентар:
Въже 15 м, 2 бр. примки, 2 бр. карабинери, 2 бр. протектори.
Техническо описание:
В пещерата може да се слезе на класика. При нужда може да се пусне въже за придър-

жане. Въжето може да се фиксира на близко разположени скални блокове или клек. 
История на проучването:
Пещерата е открита чрез разкопаване от Ю. Пасков СПК “Академик”, Н. Стоичков и И. 

Каменова ПК “Хеликтит” София на 02.09.2002 г. по време на експедицията “Бански сухо-
дол 2002”. Точната й карта е съставена по време на международната експедиция “Бански 
суходол 2003” на 02.09.2003 от К. Стоичков и М. Кръстев, членове на ПК “Хеликтит” Со-
фия.

БС 66
Пилешкото бутче

L 10  H -10   N 41о47'35.5"  Е 23о23'56.7" № 4830 - 402134
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БС 66
Пилешкото бутче

L 10  H -10   N 41о47'35.5"  Е 23о23'56.7" № 4830 - 402134

Снимки на входа на БС № 66
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Снимка на входа на БС № 66  К.Стоичков

БС 66
Пилешкото бутче

L 10  H -10   N 41о47'35.5"  Е 23о23'56.7" № 4830 - 402134
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Карта 1981 г. В.Василев, А.Георгиева, Т.Иванова 
Открита 1981 г. , СПК. "Академик" София проверена 2012 К.Стоичков

БС 70
L 28  H -12   N 41.78735  Е 23.39915№48338 - 402140

Снимка
К.Стоичков
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Карта 2003 г.  К.Богачева, Б.Алексиев, П.Димитров
Открита 2003 г. , ПК. "Хелктит" София проверена 2012 К.Стоичков

БС 71
L 6  H -7   N 41.78413  Е 23.39849№4836 - 402136
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БС 71
L 6  H -7   N 41.78413  Е 23.39849№4836 - 402136

Снимки на входа на БС № 71  К.Стоичков
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Карта 2008 г.  К.Стоичков, Т.Василев
Открита 2007 г. , ПК "Хелектит" проверена 2012 К.Стоичков

БС 72 - СС Еделвайс
L 13  H -22   N 41.79250  Е 23.39783№5641 - 402158
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GPS-координати по - WGS 84.  N41 47 32.9   23 23 51.7

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се разкрива в северозападната част на циркуса “Бански суходол”. 

Той е разположен в горната част на възвишение в подножието на “Котешкия чал”. Тя от-
стои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 15-20 минути път от лагера в циркуса, 
разположен на 2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райони в България (по 
В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихрански пеще-
рен подрайон.

От лагера се тръгва в западна посока. Първоначално се изкачва по големи камъни. 
След набиране на денивелация се достига до основата на скален венец. От него се тър-
си просека в клека. Излиза се на открито място, като се траверсира склона и се влиза 
отново в просека сред клека. Тя отвежда до голямо долинно понижение. Върви се на 
границата на клека, като отново се траверсира основата на склона. Не след дълго се до-
стига до пролука в клековете. От това място се пресича долината, като се държи посока 
северозапад-основата на „Котешкия чал”. Достига се място с ясно изразени пропадания 
в основата на възвишение. Следва кратко изкачване на възвишението около 20 м дениве-
лация. Достига се до място с характерни скални блокове и заравнение. От него започва 
изкачване около 15 м в северна посока. Минава се покрай клекове. Входа на пропастта се 
разкрива сред заравнение на самия връх на възвишението. Ориентир за него са и множе-
ството извадени камъни при разчистването на въртопа на пещерата. За ориентир служи 
и номерацията с червена боя на входа на пещерата.

Описание:
Входът на пещерата се разкрива в малко пропадане. В неговата югоизточна част се 

разкрива входа на пропастта. Той има размери 0.80 м на 0.40 м. От него се отделя силно 
низходяща галерия. Подът на галерията е покрит с дебел пласт пръст (глина). След около 
2 м се достига до стеснение бележещо началото на отвес. Стеснението е с размери 0.90 м 
на 0.65 м. От него следва постепенно разширяващ се отвес дълбок 11 м. Достига се до на-
клонена площадка от която в дълбочина се развива силнонизходяща диаклазна галерия. 
Галерията на места достига до височина 3 м и ширина 1-1.50 м. По пода и на различни 
нива в диаклазата се забелязват зацепени камъни. В тази галерия се набира денивела-
ция от 6-7 метра. Достига се до хоризонтален участък, от който започва непреодолимо 
стеснение. Напред диаклазата продължава и се вижда завой. От стеснението се долавя 
осезаемо въздушно течение. На това място има немалка вероятност след като се разши-
ри стеснението да се открие продължение. Също така в се предполага, че продължение 
може да се търси и при евентуално разкопаване на въртопите край входа. В нея не са 
провеждани биоспелеологични и климатични изследвания. Над площадката под отвеса 
са забелязани дребни кости, вероятно от прилеп. За отбелязване е, че поради голямата 
надморска височина пещерата е доста хладна. Любопитство буди фактът, че за разлика 
от другите пропасти в района в нея има обилно количество наслаги (пръст и глина). Пе-
щерата има размери- дължина 13.40 м при денивелация –21.83 м. 

БС 72 - СС Еделвайс
L 13  H -22   N 41.79250  Е 23.39783№5641 - 402158
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Нужен инвентар:
Въже 35 м, 2 бр. примки, 4 бр. карабинери, 1 анкерна планка-8 мм, 2 бр. протектори.
Техническо описание:
Основно и дублиращо се връзват на клек. Най-удобният за целта е на около 7-8 м 

югоизточно от пропадането. Протектори се слагат на ръба на скалата на самия вход за 
да се избегне триенето. На ръба на отвеса се организира у-закрепване на анкер и скален 
клин. Следва 11 м рапел до стената. Диаклазата до дъното на пещерата се преодолява на 
камина.

История на проучването:
Въртопа е открит от Х. Христов ПК “Хеликтит” София на 07.09.2007 г. по време на 

експедицията “Бански суходол 2007”. Същата година са правени опити той да бъде раз-
чистен от Х. Христов, Ж. Петров, М. Колева и К. Стоичков ПК “Хеликтит” София и И. 
Тачев ПК „Искър” София. Входа на пропастта е разчистен по време на Националната 
експедиция „Бански суходол” 2008. Пръв в нея влиза  И. Бусерски ПК “Хеликтит” София 
и се натъква на ново стеснение под входа. То е разширено от Ж. Петров ПК “Хеликтит” 
София, който достига до сегашното дъно на пещерата. В нея е направен нов неуспешен 
опит за продължение от Т. Василев ПК “Хеликтит” София. Тя е картирана на 04.09.2008 г 
от К. Стоичков и Т. Василев ПК “Хеликтит” София.

БС 72 - СС Еделвайс
L 13  H -22   N 41.79250  Е 23.39783№5641 - 402158
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БС 72 - СС Еделвайс
L 13  H -22   N 41.79250  Е 23.39783№5641 - 402158

Снимки на входа на БС № 72  К.Стоичков



Атлас на пещерите в България

 205

Карта 2009 г.  К.Стоичков, М.Хаджитодоров
Открита 2008 г. , проверена 2012 К.Стоичков

БС 73 - A.C.D.C.
L 11  H -7   N 41.784325  Е 23.396697№5741 - 402159
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БС 73 - A.C.D.C.
L 11  H -7   N 41.784325  Е 23.396697№5741 - 402158

Местонахождение и достъп:

Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във висо-
ката част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, 
спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2480 м.н.в и отстои на около 4-6 часа път 
от  гр. Банско и на около 30-40 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. 
Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във 
Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне 
в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък 
(почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до 
заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. 
Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за крат-
ко покрай невисоки скални венци. Вдясно се забелязват големите сипеи, спускащи се от 
“Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва ново 
възвишение. На това възвишение се намират входовете на пропастите №№ 1, 2, 45 А-Б и 
др. От тях се тръгва в южна посока, като за кратко се влиза в огромния негатив със сипеи. 
Целта е да се достигне голямо скално стъпало-първото от поредицата скални венци в 
подножието на „Кончето” Ориентир може да е и, че тази скала е с доста тъмен цвят-черно 
кафява. Входа на пещерата се разкрива в основата на венеца. В непосредствена близост 
е разположен голям въртоп запълнен със скална маса. Пещерата е маркирана с червена 
боя, има поставен и метален номер.

Описание:
Входа на пещерата се разкрива във високата част на циркуса в основата на скален ве-

нец близо до подножието на „Кончето”. Той има размери 1.30 м височина и 1.70 м шири-
на. От него в дълбочина се развива силнонаклонена в крайната си част отвесна тясна га-
лерия с дълбочина 5 метра. Подът прадставлява сипей от камъни и глинесто-песъкливи 
наслаги. На четвъртия метър е и най-тясната част в този участък 0.60х0.70 м. Попада се в 
уширение с наклонен под покрит изцяло от фирнован сняг и лед. Дъното има почти кръг-
ла форма. В най-ниската му част има пропадане във фирна запълнено със замръзнали в 
ледът камъни. На това място има и евентуална перспектива за продължение. В източна 
посока се разкрива тясна възходяща галерия запълнена с лед. Нейната дължина е 4.30 
м. Завършва със стеснение от което се долавя въздушно течение. Пещерата е студена и 
влажна. Нейната обща дължина е 10.50 м при денивелация –7.00 м. В близост до нея има 
тесен вход от който се усеща силно въздушно течение. Има вероятност да се свързва с 
пещерата. За входния участък е хубаво да се постави помощтно въже за пидърпване при 
излизането от пещерата.
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БС 73 - A.C.D.C.
L 11  H -7   N 41.784325  Е 23.396697№5741 - 402158

История на проучването:
Пещерата е открита от Б. Шанов от СПК „Академик” София на 26.08. Той започва и 

разчистването на входа. Входа е допълнително разчистен и разкопан от екип Т. Кръстева, 
Д. Василева, С. Гошев, Ю. Пасков- СПК „Академик” София и Ц. Паров и М. Хаджитодо-
ров-ПК „Хеликтит” София в периода 28-30.08. Тя е картирана на 02.09.2009г. от К. Стоич-
ков и М. Хаджитодоров от ПК „Хеликтит” София.
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БС 73 - A.C.D.C.
L 11  H -7   N 41.784325  Е 23.396697№5741 - 402158

Снимки на входа на БС № 73  К.Стоичков
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Карта 2010 г. М.Хаджитодоров, Ст.Гешев
Открита 2010 г. , ПК "Хелектит" проверена 2012 К.Стоичков

БС 74 - Полската дупка 1
L 24  H -5                                                      .№5796 - 4021160
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БС 74 - Полската дупка 1
L 24  H -5 +2                                                .№5796 - 402106

Местонахождение и достъп:
Входът, на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във ви-

соката част над циркусното възвишение, в един от улеите спускащи се почти отвесно от 
„Кончето” Пещерата отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 1 час път от 
лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райо-
ни в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, 
Вихренски пещерен подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с каменни пирамидки. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне 
в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък 
(почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна 
посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до 
заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. 

От това място се траверсира в югоизточна посока голямата негативна форма в под-
ножието на склона под „Кончето”. Целта е да се достигне най-югоизточното подножие 
на масива. Там ясно си личи наклонен улей, който представлява вероятно разломна 
цепнатина. Изкачването до пещерата става по нея. Трябва да се внимава защото е доста 
стръмна и на места придвижването става чрез откатерване. Входа на пещерата се намира 
малко над средната част на улея високо над циркуса в основата на висока скала, част от 
запазния склон на връх Кутело 2. За ориентир може да се използва и номерацията, която 
е написана с червена боя на входа и GPS координатите от базата данни на ГКПБ.

Описание:
Входът на пещерата се разкрива в основата на скален рид- част от западния масив на 

вр. Кутело 2. Той има размери; ширина 4.70 м и височина 1.90 м. Има форма на полуе-
липса и северозападно изложение. От него в дълбочина се отделя праг с дълбочина 2.40 
м. За преодоляването му е нужно въже или стълба. Попада се в обширна зала с огромен 
блокаж по дъното и. Нейните размери са; дължина 13 м, ширина 4 м и височина 3 м. 
Под прага се забелязва и малка снежна пряспа. Пода изцяло е покрит с огромни камъни, 
вероятно следствие на интензивно мразово изветряне. Първоначално залата слиза низ-
ходящо но след едно снижаване на тавана тя става възходяща. Посоката и на развитие 
е в южна посока. В крайната и част има непреодолимо стеснение от което се усеща въз-
душно течение. Пещерата е студена и влажна, липсват вторични пещерни образувания. 
Да се внимава при проникване има опасност от срутване на каменни блокове от свода!!! 
Нейната обща дължина е 24.20 м при денивелация от 6.70 м, -4.90 м, + 1.80 м.

Необходим инвентар:
За проникване е необходим следния инвентар: въже 10 м или 5 м стълба, ексцентрици 

или скални клинове 2 бр. карабинери 2 бр.
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Техническо описание:
Основното и дублиращото закрепване се организират на скални клинове или ексцен-

трици в цепки на скалата в близост до входа. За по-лесно проникване може да се ползва 
пещерна стълба или въже. Прага след входа е в камбана и трябва да се внимава. Да не се 
правят опити за слизане без осигуровка. Да се внимава, има опасност от падащи камъни 
и срутвания!!!

             История на проучването:
             Пещерата е открита по време на експедиция „Бански суходол” 2003 от полския 

пещерняк Arthur Novak от клуб „Gavra”. Пещерата е преоткрита по време на експедиция 
„Бански суходол” 2009 от Боян Шанов СПК „Академик” София по сведения на К. Стоич-
ков ПК „Хеликтит” София. Тя е изследвана от П. Бакалов и С. Гошев от СПК „Академик” 
София и картирана на 27.08.2010 г от М. Хаджитодоров ПК „Хеликтит” София и С. Гошев 
СПК „Академик” София.

Снимка на входа на БС № 74  К.Стоичков

БС 74 - Полската дупка 1
L 24  H -5                                                      .№5796 - 4021160
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Карта 2011 г. В.Марков, Х.Христов
Открита 2011 г. , ПК "Хелектит" проверена 2012 К.Стоичков

БС 75 - Гаргина цепка
L 24  H -27   N 41.471733  Е 23.233638№5891 - 402136
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БС 75 - Гаргина цепка
L 24  H -27   N 41.471733  Е 23.233638№5891 - 402136

Местонахождение и достъп:
Входът на пропастта се разкрива на самата стена на Котешкия чал, западната част на 

циркуса “Бански суходол”.  Входа може да бъде забелязан от далеч, но е силно недостъпен. 
Тя отстои на 5-7 часа път от гр. Банско и на около час и половина път от лагера в циркуса, 
разположен на 2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райони в България (по 
В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихрански пеще-
рен подрайон.

Достъп: 
От лагера се тръгва в западна посока. Първоначално се изкачва по големи камъни. 

След набиране на денивелация се достига до основата на скален венец. От него се търси 
просека в клека. Излиза се на открито място, като се траверсира склона и се влиза отново 
в просека сред клека. Тя отвежда до голямо долинно понижение. Върви се на граница-
та на клека, като отново се траверсира основата на склона. Не след дълго се достига до 
пролука в клековете. От това място се пресича долината, като се държи посока североза-
пад-основата на „Котешкия чал”. Достига се място с ясно изразени пропадания в осно-
вата на възвишение. Следва кратко изкачване на възвишението около 20 м денивелация. 
Достига се до място с характерни скални блокове и заравнение. От него започва изкачва-
не около 15 м в северна посока. Достига се до хапактерна премка в основата на Котешкия 
чал. Целта е да се достигне подножието на стената надясно под котешкия чал на място от 
където може да се катери нагоре. продължава се косо в ляво над отвесните части, достъ-
път до пещерата е отгоре по силно наклонени и ронливи скали! Тъй като пещерата не се 
вижда отгоре, мястото за слизане се определя от изолирано скално балконче надвесено 
над същинската отвесна част на стената, пещерата е на около 10 метра преди и над него. 
До пещерата могат да достигнат само добре подготвени планинари готови да катерят и 
откатерват ронливи пасажи от 3-та категория, без осигуровка ( състоянието на скалата 
не позволява  поставяне на надеждни осигуровки).

В никакъв случай да не се тръгва при мокро време, или изгледи за такова!

Описание:
Входът на пещерата има издължена форма и размери 8,50 м височина и около 2 м 

ширина. Той има югоизточно изложение. От него се попада на низходяща галерия с дъ-
лжина 15 м. На места височината на цепнатината достига 13 м, а широчината и 1.20 м. В 
привходните части се забелязва активно мразово изветряне, има и гнезда на птици. Тази 
част на пещерата представлява наклонена цепнатина в скалата, като в долния край се 
намира отвор на отвес дълбок (15м). Дъното на наклонената част е покрито с камъни с 
различни размери и има опасност да се изсипят в отвеса, Да се внимава! Входът на отвеса 
е сравнително тесен. Неговите размери са; 0,60х1 м. Отвеса в дълбочина постепенно се 
разширява и достига размери 7.30х3 м. Дъното представлява наклонена галерия. Подът е 
покрит с пръст и камъни. По стените на отвеса се стича влага. В дънната част след лазко-
паване може да се попадне на продължение на пещерата в дълбочина. Пещерата е хладна 
и влажна в дънната си част.
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Нужен инвентар:
Нужен инвентар: 25 м въже, 2 анкерни планки, 2 скални клина, 4 карабинера.
Техническо описание:
Отвесът на пещерата се екипира  на два анкера на около метър над отвора, и се дубли-

ра със скални клинове в лявата стена. Необходимо е 25 метра въже и 4 карабинера.

История на проучването:
Пропаст №75 Гаргина цепка е открита чрез наблюдение на стената на Котешкия чал 

от В. Марков ПК „Хеликтит” София. Има вероятност да е виждана и друг път, но опити 
за достигането и вероятно не са правени. До входа и за първи път достигат В. Марков и 
Х. Христов от ПК „Хеликтит” София на 28.08.2011г. Тогава е и разкопан отвора в дъното 
на сипея. Картата на пещерата е съставена на 30.08.2011г от В. Марков и Х. Христов ПК 
„Хеликтит” София.

БС 75 - Гаргина цепка
L 24  H -27   N 41.471733  Е 23.233638№5891 - 402136

Снимки на входа на БС № 75  К.Стоичков
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Карта 2011 г. П.Бакалов, Х.Христов, К.Стоичков, М.Хаджитодоров
Открита 2011 г. , ПК "Хелектит" проверена

БС 76 - Каменистата
L 4  H -10   N 41.784172  Е 23.398363№5893 - 402167
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Местонахождение и достъп:
Входът на пропастта се разкрива във връхната част на скални стъпала (ниски скални 

венци) в подножието на високата кула под вр Кутело 2- южната част на циркуса “Бански 
суходол”. Тя отстои на 4-6 часа път от гр. Банско и на около 20 минути път от лагера в 
циркуса, разположен на 2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райони в Бъл-
гария (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихран-
ски пещерен подрайон.

Достъп: 
От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката се изкачва стръмно нагоре по посока 

големия снежник в “Суходола”. Малко преди да се достигне до него (той варира различно 
през годините) вдясно се разкрива голям и дълбок въртоп. От него в западна посока се 
отделя стръмно изкачване. Върви се по билото на циркусното възвишение на границата 
с клека (има маркери- оранжеви ленти). Достига се до равно място и следва ново изка-
чване, като се държи посока запад. Излиза се на ново заравнение в близост до подно-
жието на ясно изразената кула под вр “Кутело 2”. Оттук се тръгва в югозападна посока 
като се траверсира склона. Вдясно се вижда голям валог, запълнен с камъни от сипеите, 
стръмно спускащи се от “Кончето”. Продължава се като се траверсира склона на същото 
ниво. Подминават се скални стъпала в основата на които е входа на БС №71. Целта е да 
се достигнат скалните стъпала в основата на високата скална кула намираща се в подно-
жието на вр.Кутело 2. Входът на пещерата може да бъде забелязан и от далеч като тъмно 
петно във връхната част на стъпалата.

Описание:
Входът на пещерата има неправилна форма и той се разкрива хем в основната скала, 

хем в остатък от сипей във връхната част на скално стъпало. Той е с неправилна форма 
и размери 4х1.10 м. От входа в дълбочина следва отвес дълбок 9.90 м считан от висока-
та част на входа. Самия вход задълбава като ниша в скалното стъпало, а по ниската му 
част е отворена посредством разчистване на скална маса. В самия отвес има остатъци от 
нестабилни камъни. Да се внимава!!! Дъното представлява тапа от огромно количество 
камъни. Те са сринати при разкопаването на пещерата и препречват пътя в дълбочина. За 
да бъде продължена пещерата, тези камъни трябва да бъдат извадени. Дъното е с разме-
ри 1.90х2.40 м. В северната и южната част се загатват тесни и непроодолими цепнатини 
продължаващи в дълбочина. Не се усеща въздушно течение. Пещерата е суха и студена. 
Размерите и са незначителни. Дължина 4.40 м и денивелация -9.90 м. Пещерата има пер-
спективи за продължение.

Нужен инвентар:
Нужен инвентар: 15 м въже, 2-3 протектора, 2-3 стоманени примки, 2-3 карабинера и 

скални клинове.

Техническо описание:
Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ. Поради тази причина за фиксиране на 

въжето може да се използват Скални халки и цепки в близост до входа. При сегашното 
екипиране се поставя протектор на ръба на отвеса. Следва рапел в камбана от 9 м. Отвеса 
е преодолим и на класика но не е препоръчително да се слиза без осигуровка!!!

БС 76 - Каменистата
L 4  H -10   N 41.784172  Е 23.398363№5893 - 402167



Атлас на пещерите в България

 217

История на проучването:
 Пропаст №76 Каменистата е открита чрез разкопаване при обход в района на 

30.08.2011г от К. Стоичков и М. Хаджитодоров, членове на ПК “Хеликтит” София по вре-
ме на експедиция “Бански суходол 2011”, тогава е и започната картировката. Цялостната 
и карта е съставена на 02.09.2011г от П. Бакалов СПК “Академик” София и Х. Христов. 

БС 76 - Каменистата
L 4  H -10   N 41.784172  Е 23.398363№5893 - 402167

Неразкопан Разкопан

Снимки на входа на БС № 76  К.Стоичков
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Карта 2012 г. И.Петров, Т.Каркиев
Открита 2012 г. , ПК "Хелектит" ПК "Черни връх" проверена

БС 77 - К2
L 4  H -10                                                      .  №5935 - 402168
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БС 77 - К2
L 10  H +4.5                                                 .  №5935 - 402168

Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в южната най-висока част на циркуса “Бански суходол” 

в основата на скален венец намиращ се почти на излизането на главното било, под връх 
Кутело 2. Входът на пещерата е разположен на 2875 м.н.в. Той може да бъде забелязан и 
от лагера при добра видимост, ако се използва оптична техника. Според класификацията 
на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки 
пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с каменни пирамидки. Тя 
се изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на цир-
куса. Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се 
достигне в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане 
по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. Достига се снеж-
ника във високата част на циркуса. Неговата големина варира през годините. Пресича 
се по дължина снежника и трябва да се търси тясна пътека над характерни тъмни скали 
образуващи скални стъпала над снежника. По тях е по-лесно да се върви и да се избегнат 
огромните сипеи спускащи се от подножието на Кутело. Пътеката постепенно набира 
денивелация, като се изкачва в югоизточна посока. Покрай нея могат да бъдат забелязани 
метални колове от някогашните ски съоръжения. По тази пътека се излиза на характерна 
премка разделяща Суходола със съседния (по източно разположен циркус, Палашица). 
От премката отново се изкачва склона в южна посока. Последователно се минава покрай 
входовете на БС №33 и БС №68 (моля провери номерата на дупките – при мен няма схе-
ма!!!). След БС №69 входът на пещерата вече се следи постоянно на стената в южна посо-
ка образувана от двата върха Кутело 1 и 2. Пресича се голям по площ сипей и изкачвайки 
се към стената пътят вече се избира индивидуално, тъй като ясно очертана пътека нагоре 
вече няма.

Описание:
Входът на пещерата се разкрива основата на скален венец. Той има неправилна форма 

и размери; Височина 1.40 м и ширина 0.90 м и има северозападно изложение. От входа 
в югоизточна посока се отделя възходяща галерия с дължина над 7 м. Пода е покрит с 
камъни. На около 3.50 м има праг висок 1.60 м. След него следва стеснение. В западна 
посока се отделя късо (~ 2 м ) възходящо разклонение. По основната ос зад стеснението 
има уширение което преминава в непреодолимо стеснение. Пода е покрит с едри камъни. 
Пещерата е суха лишена от образувания. В нея не се отбелязва въздушно течение. Пеще-
рата силно се влияе от външните метеорологични условия поради малките си размери; 
дължина около 10 м и денивелация от + 4.40 м.

История на проучването:
Пещерата е проучена и документирана от И. Петров – ПК „Хеликтит” София и Т. 

Каркиев – ПК „Черни връх” София на 30.09.2012 г. по време на експедицията „Бански 
суходол” 2012 г.
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БС 77 - К2
L 10  H +4.5                                                 .  №5935 - 402168

Снимка на входа на БС № 77  К.Стоичков
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БС 78 - Скалолазка
L 11  H +1                                                     .  № 6090

Карта 2016 г. Tomasz Pawlowski, Ефросина Христова
Открита 2016 г. , Klub Wisokogorski Krakov, ПК "Под ръбъ" Церово
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Карта 2007 г. Т.Василев, К.Стоичков, И.Тачев
Открита 2007 г. , Експедиция Пирин 2007 проверена

Ледниковата дупка
L 6  H -22   N 41.78318   Е 23.239939№5362 - 402155

Местонахождение и достъп:
Входа на Ледниковата пропаст се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” 

в долната част на сипеите, спускащи се от “Кутело”. Входа се разкрива в плитко пропада-
не в самия сипей под големия снежник. Тя е разположена на 2440 м.н.в, отстои на около 
4-6 часа път от гр. Банско и на около 20 минути път от лагера в циркуса, разположен на 
2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя 
попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.    

От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана каменни пирамидки. Тя се 
изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. 
Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достиг-
не в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона на пътеката 
стане по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се 
тръгва в южна посока. Върви се по сипея. Изкачва се малко възвишение и от това място 
се забелязва снежника. Входа трябва да се търси сред плитко пропадане под снежника. 
Ориентир може да бъдат металните пръти и мрежи пръснати около и в пропадането. 
Сипеят и движещ се и има огромна вероятност входа да е затрупан от камъни. 

Описание: 
Входа на пропастта се разкрива на 2440 м.н.в. в пропадане сред сипеите спускащи се 

от подножието на “Кутело”. Тя е образувана изцяло в лед издълбаван от понираща вода, 
която идва от топящия се снежник в близост до въртопа. Той има неправилна, меняща се 
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Ледниковата дупка
L 6  H -22   N 41.78318   Е 23.239939№5362 - 402155

форма и размери. От него тръгва отвес дълбок 20 м. Поради гореспоменатата при-
чина, вероятно и диаметъра на отвеса се мени. На 2 м след входа от ледените стени се 
изсипват два водопада в отвеса. Той се разширява постепенно към дъното. То е покрито 
с камъни вероятно нападали от повърхността, но има възможност и на това място да 
свършва ледения пласт в който е образувана пропастта. Водата понира сред камъните 
на дъното и се губи в дълбочина. Усеща се въздушно течение. Ледниковата пропаст е 
първата пропаст изцяло в лед открита в България. За в бъдеще трябва да се вземат проби 
от леда в пропастта, като в резултат на това ще бъде уточнена възрастта на леда и някои 
неизвестни покрай образуването на този тип пропасти не характерни за България.   

Нужен инвентар:
Въже 30 м, 6 карабинера, 4-5 стоманени примки (дълги) 3-4 ледени клинове.       
Техническо описание:
За подвеждане към отвеса въжето се фиксира за големи скални блокове в близост до 

входа със стоманени примки. Основно и дублиращо се организира на самия вход с леде-
ни клинове. Следва спускане, като се организират 2 или 3 прехвърляния на ледени кли-
нове за да се изведе системата далеч от водопадите.

 
История на проучването:
За наличието на подобна пропаст в този район сведения дава Н. Симов, както и К. 

Стоичков ПК “Хеликтит” София. В случая става въпрос за отвор с понираща вода, в 
който е невъзможно да се проникне поради огромното количество опасно надвиснали и 
падащи камъни в отвора. Ледниковата пропаст е открита по време на предварителното 
разузнавателно ходене в циркуса от П. Димитров ПК “Хеликтит” София на 16.08.2007г. 
По време на “Експедиция Бански суходол 2007” входа е разчистен за безпрепятствено 
проникване. Поради лошите метеорологични условия в пропастта не е проникнато. Ней-
ното изследване е извършено от Т. Василев ПК “София” и Х. Христов ПК “Хеликтит” 
София на 17.09.2007г. Картата и е съставена от Т. Василев ПК “София”, К. Стоичков ПК 
“Хеликтит” София и И. Тачев ПК “Искър” София на 18.09.2007 г.
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Снимка на входа на Ледниковата дупка  К.Стоичков

Ледниковата дупка
L 6  H -22   N 41.78318   Е 23.239939№5362 - 402155
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Пещерата на Котешкия чал
L 15  H +7                                                     .№2051 - 402019

Карта 1977 г.Иван Пандурски, В. Ганева
Открита 1977 г. , СПК "Академик" София
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Обект Ob BS 001-2001
L 4,8  H -2.2                                                 .  № 

Карта 2011 г. К.Стоичков, М.Хаджитодоров
Открита 2011 г. , ПК "Хелектит" София
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Обект Ob BS 001-2001
L 4,8  H -2.2                                                 .  № 

Снимка на Обект Ob BS 001-2001  К.Стоичков
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Обект Ob BS 002-2001
L 3  H -3                                                        .  № 

Карта 2011 г. К.Стоичков, М.Хаджитодоров
Открита 2011 г., ПК "Хелектит" София
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Обекта на Ицо
L 3  H -3                                                        .  № 

Местонахождение и достъп:
Голямата поляна-валог под лагера в основата на ригела. 
От лагера се тръгва в северна посока като се върви по пътеката, свързваща гр. Банско с 

циркуса. На около 100 м под лагера се отделя в северозападна посока пътека, която води 
до голям валог (поляна). Оттам се тръгва в посока север-северозапад като се следи север-
ното очертание на валога- основата на ригела. Достига се до основата на висока скала, в 
подножието на, която се намира обекта. 

Описание: 
Обеста се разкрива в основата на висока скала. Представлява тясна пукнатина запъ-

лнена с наносен матерял. До самата пукнатина има и пропадане-малко въртопче. Със 
сигурност обекта е губилище на води при снеготопене. Усеща се слабо въздушно течение. 
Поради фкта, че обекта е в основата на ригела има голяма вероятност да е силно задръ-
стен с наносен матерял. Освен в основата на скалния венец може да се пробва разкопа-
ване в югозападната част на въртопчето от където също духа. Труден за разчистване!!! 

Технически съвети за разчистването. 
За разчистването ще е нужно 1-2 кофи в ,които да се нагребва ситния наносен мате-

рял, и с тях да се изнася по-далеч от изкопа, за да не се нанася повторно след снеготопене 
и проливни дъждове.

История на проучването:
Вероятно обекта е бил известен отдавна. За първи път се разкопава от Х. Стоянов от 

ПК „Хеликтит” София по време на експедицията „Бански суходол 2005”. От тогава е под 
наблюдение, но нови опити за разкопаване не са правени.
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Обекта на Ицо
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община Разлог

КАРТИ

Вихренско-Синанишки райно 402

гр. Разлог

Благоевградска област

В община Разлог се намират районите на Пирин планина: Каменитица, Баюви дупки и 
Спропадналото
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КАМЕНИТИЦА

КАРТИ

РАЙОН
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Циркус Каменитица е ограден от рида Стъпалата, рида между връх Раложки суходол 
и връх Баюва дупка и рида Средоноза. Развива се по едноименния разлом в направление 
север-юг.

Карстовите обекти в него са на височина 2000-2650 метра и се развиват по напречните 
тектонски пукнатини и микроразломи, основно от топенето на снеговете и мразовото из-
ветряне. Изследването на циркуса е започнало през 1961 г. от Републиканска експедиция.
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Местоположение на пещерите в Циркус Каменитица
Изготвила Ирен Илиева 2002 г.
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Теодолитна скица на Циркус Каменитица
Изготвил Петър Трантеев 1968-1972 г.
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

Каменитица 1 
Очите

894 402001 21 -14 2348 + +

Каменитица 2 339 402031 36 -9 2440 + +
Каменитица 3 895 402003 0 -31 2424 + +
Каменитица 4 896 402004 16 -12 2394 + +
Каменитица 5 897 402005 16 -12 2429 + +
Каменитица 6 898 402006 54 -14 2440 + +
Каменитица 7 899 402007 16 -18 2412 + +
Каменитица 8 900 402008 56 -50 2416 + +
Каменитица 9 777 402009 32 -20 2421 + +
Каменитица 10 901 402010 0 -10 2425 + +
Каменитица 11 902 402011 25 -29 2394 + +
Каменитица 12 903 402012 26 -10 2434 + +
Каменитица 13 
Калцитната пещера

904 402013 15 -5 2479 + +

Каменитица 14 832 402014 22 -103 2441 +
Каменитица 14а 5834 402162 5 -14 2472 +
Каменитица 15 905 402015 2 -10 2488 +
Каменитица 16 906 402016 18 -43 2453 + +
Каменитица 17 333 402017 50 -33 2458 + +
Каменитица 18 
Ледената

4747 402120 80 -126 2346 + +

Каменитица 19 
БФБ

4748 402121 72 -112 2355 + + +

Каменитица 20 391 402020 0 -26 2388 + +
Каменитица 21 334 402021 20 -16 2369 + +
Каменитица 22 392 402022 17 -16 2413 + +
Каменитица 23 335 402023 30 -22 2365 + +
Каменитица 24 393 402024 0 -11 2413 + +
Каменитица 25 336 402025 18 -12 2357 + +
Каменитица 26 394 402026 20 -16 2409 + +
Каменитица 27 337 402027 44 -14 + +
Каменитица 28 395 402028 0 -17 2426 + +
Каменитица 29 4749 402122 4 -12 2675 + +
Каменитица 30 396 402030 21 -12 2428 + +
Каменитица 31 3865 402115 0 -10 2264 + +
Каменитица 32 397 402032 0 -65 2378 + +
Каменитица 33 3863 402113 62 -45 2543 + +
Каменитица 33а 5835 402163 24 -10 +
Каменитица 34 398 402034 0 -27 2302 + +
Каменитица 35 
Циклоп

340 402035 158 -87 2223 + +

Каменитица 36 -18 +
Каменитица 37 341 402037 0 -11 +

ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В КАМЕНИТИЦА
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

Каменитица 38 400 402038 0 -12 2283 + +

Каменитица 39 342 402039 0 -13 2372 + +

Каменитица 40 401 402040 0 -11 2387 + +
Каменитица 41 4733 402119 0 -12 2472 +

Каменитица 42 
Цепката

402 402042 24 -18 2296 + +
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Карта Петър Трантеев 1961 г.
Открита 1961 г. от Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002, 2010

K 01
L 21  H -14   N 41o48'18"  Е 23o22'44"№894 - 402001
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Карта Радослав Рахнев 1968 г.
Открита 1961 г. от Републиканска експедиция, проверена 2002

K 02
L 36  H -9   N 41o48'02"  Е 23o22'36"№339 - 402031



Атлас на пещерите в България

 241

Карта 1961 г. Петър Трантеев
Открита 1961 г. от републиканска експедиция, проверена 1975, 2002

K 03
L 0  H -31   N 41o47'56"  Е 23o22'44"№895 - 402003
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Карта Александър Филипов 1977 г., корекция Мартин Трантеев 2002
Открита 1967 г. от републиканска експедиция, проверена 1975, 2002

K 04
L 16  H -12   N 41o48'02"  Е 23o22'40"№896 - 402004
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Карта Петър Трантеев 1967 г.
Открита 1967 г. от Републиканска експедиция, проверена 1977, 2002

K 05
L 16  H -12   N 41o48'09"  Е 23o22'34"№897 - 402005
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Карта Цветан Личков 1972 г.
Открита 1961 г. Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002

K 06
L 54  H -14   N 41o48'03"  Е 23o22'36"№898 - 402006
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Карта И.Илиева, С.Попова 1977 г. 
Открита 1975 г. от СПК "Академик" София, проверена 1977, 1981

K 07
L 16  H -18   N 41o48'02"  Е 23o22'39"№899 - 402007
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Карта Иван Кирилов 1967 г., корекция Мартин Трантеев 2002 г.
Открита 1967 г. от републиканска експедиция, проверена 1977, 2002

K 08
L 56  H -50   N 41o48'01"  Е 23o22'39"№900 - 402008
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Карта Иван Личков 1972 г. 
Открита 1967 г. от Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002

K 09
L 32  H -20   N 41o48'02"  Е 23o22'38"№777 - 402009
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Карта Цветан Личков 1972 г.
Открита 1967г. от Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002

K 10
L 0  H -10   N 41o48'00"  Е 23o22'38"№901 - 402010
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K 11
L 25  H -29   N 41o48'02"  Е 23o22'40"№902 - 402011

Карта Атанас Близнаков 1972 г., корекция Владо Попов 2002 г.
Открита 1967г. от Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002
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K 12
L 26  H -10   N 41o48'00"  Е 23o22'37"№903 - 402012

Карта Цветан Личков 1972 г.
Открита 1967г. от Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002
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Карта Христо Делчев 1961 г.  
Открита 1961 г. от Републиканска експедиция

K 13 - Калцитна
L 15  H -5   N 41.80083  Е 23.37528  №904 - 402013
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Карта Петър Делчев, Ангел Георгиев 1973 г.  
Открита 1967 г. от Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002 г.

K 14
L 22  H -103   N 41o48'00"  Е 23o22'36"№832 - 402014



Атлас на пещерите в България

 253

Карта Васил Груев 1968 г. 
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София

K 14а
L 5  H -14                                                      .№5834 - 402162
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Карта Юрий Градинарски 1975 г. 
Открита 1975 г. от СПК "Академик" София

K 15
L 2  H -10   N 41.80333  Е 23.37111№905 - 402015
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Карта Петър Трантеев 1968 г. 
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София

K 16
L 18  H -43   N 41.80250  Е 23.37556№906 - 402016
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Карта Васил Груев 1968 г. 
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София

K 17
L 50  H -33                                                   .   №333 - 402017

На 13 октомври 1968 г. В.Груев, П.Делчев и ас. Л.Евстатиева взимат проби от фирна със 
сонда за поленов анализ от пропаст № 17, като се копае допълнително в снега. Пробите са 
взети през 20 см.  във фирнов сняг от -10 до -42 м. в 50 стерилни стъкленици по 300 мл.

Резултата обявен след няколко месеца бе, че пробите са до 2000 г. назад. И не са остатъ-
ци от последния ледников период.

През 1980 г. Л.Попов от ПК "Алеко" достига с копаене между фирна и стената до -65 м, 
но не е картирано.
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Карта Васил Груев 1968 г. 
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София

K 17
L 50  H -33                                                   .   №333 - 402017



Атлас на пещерите в България

 258

Карта Andre Dawagne, Sebastien Dujardin - Белгия, 2002 г. 
Открита 2002 г. от Международна младежка спелеоекспедиция

K 18 - Ледената
L 80  H -126   N 41о48'05"  Е 23о22'42"№4747 - 402120
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Карта Mathieu Berger, Oliver Peron - Франция 2002 г.
Открита 2002 г. от Международна младежка експедиция

K 19 - БФБ
L 72  H -112   N 41о48'02"  Е 23о22'46"№4748 - 402121
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K 19 - БФБ
L 72  H -112   N 41о48'02"  Е 23о22'46"№4748 - 402121

Българня - Франция - Белгия
циркус Каменитнца, гр. Разлог, Благоевградска област
История иа проучването
Началото на спелеоложкото изследване на циркус "Каменитица" се счита датата 10. 

10. 1961 г.. когато се спускат за първи пъг пещерняци в пещерите на този район. Това 
става по време на организираната от Петър Трантеев експедиция. В тази и последвалите 
експедиции са открити десетки пешери и пропасти. направено е кроки за местоположе-
нието им една спрямо друга и евентуалниге "перспективни" цепки и отвори, които са по 
това време са бплн прекалено затрупани със сняг. Такъв е и случаят с "К19" - на една от 
снимките направени от Петър Трантеев личи значително по-голяма от днешната снежна 
"тапа" намираша се във въртопа на пещерата. В следствие на обективни фактори през по-
следните години количеството на снега намалява във височина и позволява да се открие 
хоризонталния вход на пещерата. Входьт на К19 "БФБ" е открит на 23. 08. 2002 година от 
Николай Орлов заедно с Нансу Rosseti и Marilyne Nanin от Франция и веднага е кръстена 
"NМN" по време на международната пещерна експедиция "Пирин-2002" . Тогава е спуснат 
част от първият отвес до втората площадка. На следващият ден тримата достигат зала, 
след която има много тесен пасаж. Няколко часа работа с чука позволява преминаването 
към втория и третия отвес. През сьщия ден 24. 08. 2002 г. достигат малко под началото на 
третия отвес поради липса на инвентар се връщат. Няколко часа по-късно на 24 срещу 25 
французите Дамян и Емануел достигат дъното на - 112 метра, като дооборудват четирите 
отвеса на пропастга. Няколко дни по-късно Mathieu Berger и Oliver Регоn от Франция 
съставят картата на пещерата, като оставят няколко въпросителни по нея, най-голямата 
на тесният и духащ процеп на дъното, където вероятно е пътят към най-голямата пещер-
на дълбочина в Ьългария. (Другите имена К19 са - "БФБ". 'NMN". "69" 

Местонахождение и достъп 
Пропастта "К19" се намира в горната част на циркус Каменитица в Пирин планина. 

Изходен пункт е хижа Яворов (4 часа) и заслон Кончето ( 1 час). По пътеката х. Яворов - 
вр. Баюви дупки се достига заравнена поляна на около 2340 метра надморска височина, 
много удобна палатков лагер и бивак. Там се напуска пътеката и се продължава в посока 
юг-югоизток, а наклонът става все по-голям, докато се изкачва каменистия сипей, който 
вьв височина се стеснява. Малко след като се премине най-тясната и стръмна част на си-
пея - между две основни скали на разстояние 2 метра една от друга - се поема надясно и 
се подсича диагонално обраслия с трева скалист склон, докато се излезе на малка силно 
наклонена полянка. Въртопът на К19 е непосредствено над нея и има правоъгьлна форма 
с размери 10х 3 метра. Опнсания Пропастта започва с къса хоризонтална част, където на 
скални халки се правят основното и дублиращото закрепване с лентови примки. Следва 
вертикален тесен пасаж "тип преса" и малка тераска с камъни, където е и първият спит 
(1 на картата) (нужна е симетрична планка). На 6 метра по-надолу е първата площадка 
и отново спит (2 на картата). След 7 метра спускане отново спит (3 на картата), който се 
дублира с лента. Още 5 метра надолу, 5 метра по хоризонтал и 2 спита ( 4 и 5 на картата) 
в надвес. Осем метровият отвес се спуска в сравнително голяма зала, в края на която се 
намира тесния учасгък. До тук са необходими 50-55 метра въже. Парапета за втория от-
вес се подвежда от естествени опори на 2 лентови примки, а за отвеса сс връзва на таван 
на планка на спит (6 на картата). Този отвес не се пуска докрай, а се траверсира в удобен 
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момент на хоризонтален ръкав, който води до третия отвес. Подвежда се парапет от 
сьщото въже на скална халка, а основното и дублиращото закрепване са на два спита 
в надвес (7 и 8 на картата). На 6 метра по-надолу се организира отклонение с примка 
на осем метра по-надолу прехвърляне на спит (9 на картата). Следващите 30 метра са 
разделени от прехвърляне на спит ( 10 на картата). От дъното на третия се прехвърля в 
по- тясна галерия, където има спит (11 на картата). 4 метра по-надолу примка и отново 
спит ( 12 на картата) преди дъното. За втори, трети и четвърти отвес трябваг 100 м. въже 
общо. Н. Орлов. 11. 12. 2002 година

Отвеси: да
Необходим алпийски инвентар: да
Необходимо въже: да
Стълба: не
Друга специална екипировка: не
Налична стационарна екипировка: не
Брой сифони: 0
Специфични особености: оборудвана ТЕВ

K 19 - БФБ
L 72  H -112   N 41о48'02"  Е 23о22'46"№4748 - 402121
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Карта Кунчо Кунев, Жельо Стоянов 1975 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД Планинец София, проверена 1975, 2002

K 20
L 0  H -26   N 41о48'08"  Е 23о22'38"№391 - 402020
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Карта Петър Трантеев 1968 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002

K 21
L 20  H -16   N 41о48'01"  Е 23о22'47"№334 - 402021
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Карта 1972 г. Цветан Личков
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002

K 22
L 18  H -16                                                   .№392 - 402022
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Карта Пройно Сомов 1968 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002

K 23
L 30  H -22   N 41о48'05"  Е 23о22'49"№335 - 402023
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Карта Цветан Личков 1972 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД Планинец София, проверена 1975, 2002

K 24
L 0  H -11   N 41о48'06"  Е 23о22'37"№393 - 402024
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Карта Цветан Личков 1968 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002

K 25
L 18  H -12   N 41о48'08"  Е 23о22'50"№336 - 402025



Атлас на пещерите в България

 268

Карта Атанас Близнаков 1968 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД Планинец София, проверена 1975, 2002

K 26
L 20  H -16   N 41о47'59"  Е 23о22'40"№394 - 402026
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Карта Петър Трантеев 1968 г., корекция Иван Личков 2002 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002

K 27
L 44  H -14   N 41о48'19"  Е 23о22'41"№336 - 402025
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Карта Атанас Близнаков 1968 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД Планинец София, проверена 1975, 2002

K 28
L 0  H -17   N 41о47'57"  Е 23о22'45"№395 - 402028
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Карта Мартин Трантеев 2002 г.
Открита от Младежка международна спелеоекспедиция 2002 г.

K 29
L 4  H -12   N 41.7956  Е 23.37167№4749 - 402122
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Карта Ани Иванова 1968 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД Планинец София, проверена 1975, 2002

K 30
L 21  H -12   N 41о47'56"  Е 23о22'46"№396 - 402030
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Карта Петко Съйнов 1983 г.
Открита 1983 г. от СПК "Академик" София, условно обозначенан 83-И от 2002 г. е № 31

K 31
L 0  H -10   N 41.78667  Е 23.36722№3865 - 402115
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Карта 1968 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД Планинец София, проверена 1975, 2002

K 32
L 0  H -65   N 41о48'02"  Е 23о22'50"№397 - 402032
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Карта 1983 Петко Съйнов; 2002 Николай Орлов, Nancy Rossety, Marilyne Hanin
Открита 1983 г. от СПК "Академик", условно обозначенан 83-А проверена 2000, 2002 г.

K 33
L 62  H -45   N 41о47'60"  Е 23о22'53"№3863 - 402113
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Карта Васил Груев 1968 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002

K 33а
L 24  H -10   N 41о48'02"  Е 23о22'50"№5835 - 402163
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Карта Атанас Близнаков 1968 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД "Планинец", проверена 1975, 2002 г.

K 34
L 0  H -27   N 41о48'13"  Е 23о22'54"№398 - 402034
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Карта Васил Груев 1968 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

K 35 - Циклоп
L 158  H -87   N 41о48'19"  Е 23о23'04"№340 - 402035
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Карта 1968 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД "Планинец", проверена 1975, 2002 г.

K 36
L 0  H -18   N 41о48'16"  Е 23о22'47"№398 - 402034
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Карта Иван Матеев, Радослав Рахнев 1968 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975 г.

K 37
L 0  H -11   N 41о48'        Е 23о23'            .№341 - 402037
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Карта 1968 г. А.Близнаков; 1972 г. корекция Александър Филипов 
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД "Планинец", проверена 1975, 2002 г.

K 38
L 0  H -12   N 41о48'14"  Е 23о22'56"№400 - 402038
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Карта Иван Матеев 1968 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975 г.

K 39
L 0  H -13   N 41о48'19"  Е 23о23'04"№342 - 402039
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Карта 1968 г. корекция Александър Филипов 1972 г. 
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД "Планинец", проверена 1975, 2002 г.

K 40
L 0  H -11   N 41о48'09"  Е 23о23'03"№401 - 402040
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Карта Цветан Личков 1972 г.
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975 г.

K 41
L 0  H -12                                                     ..№4733 - 402119
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Карта 1975 г.  Цвятко Цветков, корекция 2002 г. Николай Орлов
Открита 1961 г. от Републиканска спелеоекспедиция, проверена 1975, 2002 г. 

K 42 - Цепката
L 24  H -18   N 41о48'17"  Е 23о22'44"№402 - 402042
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БАЮВИ ДУПКИ

КАРТИ

РАЙОН
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Циркус Баюви Дупки
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Местоположение на пропастите в циркус Баюви дупки
Изготвила Ирен Илиева 2002 г.
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Изготвил Петко Съйнов
Направена 1985 г. от СПК "Академик" София

Кроки на Баюви Дупки
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

Баюви дупки 1 4750 402123 0 -27 2390 + +
Баюви дупки 2 4848 402128 5 -7 2478 + +
Баюви дупки 3 4849 402129 10 -7 2484 + +
Баюви дупки 4 4850 402130 22 -7 2500 + +
Баюви дупки 5 4751 402124 20 -68 2460 + + +

Баюви дупки 6 4851 402131 13 -7 2470 + + +

Баюви дупки 7 3198 402087 0 -14 2435 + +
Баюви дупки 8 4852 402132 0 -8 2430 + + +

Баюви дупки 9 4853 402133 9 -4 2440 +
Баюви дупки 10
Баюви дупки 11 3201 402106 0 -11 2368 + + +

Баюви дупки 12
Баюви дупки 14 4752 402126 8 -22 1974 + +
Баюви дупки 15 5826 402161 0 -20 2570 +

Баюви дупки 17 
Челюстница

3206 402114 0 -110 2340 + + + +

Баюви дупки 18 
Арагонитовата

907 402018 10 -14 2110 + +

Баюви дупки 29 338 402029 116 -85 2314 + +
"Баюви дупки 33 
Голямата яма"

908 402033 0 -33 2269 + +

ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В БАЮВИ ДУПКИ
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Карта 2002 г. Иван Личков
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София

БД 01
L 0  H -27   N 41o47'57"  Е 23o23'10"№4750 - 402123
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Карта 2002 г. Цв. Остромски
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София

БД 02
L 5  H -7   N 41o47'44"  Е 23o23'01"№4848 - 402128
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Карта 1985 г. Петко Съйнов
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002

БД 03
L 10  H -7   N 41o47'43"  Е 23o22'60"№4849 - 402129
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Карта 1985 г.  Петко Съйнов, корекция 2002 Ив. Личков
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София

БД 04
L 22  H -7   N 41o47'33"  Е 23o22'59"№4850 - 402130
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Карта 2002 г. от Иван Личков, Цв.Остромски, Oliver Peron, Oliver Parsy, Mathieu Berger  
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София

БД 05
L 20  H -68   N 41o47'35"  Е 23o23'03"№4751 - 402124
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Карта 2002 г.  Иван Личков
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София

БД 06
L 13  H -7   N 41o47'34"  Е 23o23'04"№4851 - 402131
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Карта 2002 г.  Иван Личков
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София

БД 07
L 0  H -14   N 41o47'38"  Е 23o23'04"№3198 - 402087
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Карта 1985 г. Димитър Ангелов 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

БД 08
L 0  H -8   N 41o47'39"  Е 23o23'02"№4852 - 402132
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Карта 1985 г. Димитър Ангелов 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

БД 09
L 9  H -4   N 41o47'37"  Е 23o23'03"№4853 - 402133
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Карта 2002 г. Иван Личков 
Открита 2002 г. от Международна младежка спелеоекспедиция

БД 10
L 0  H -3,2   N 41o47'46.4"  Е 23o23'08"№    - 402
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Карта 1985 г. Димитър Ангелов", корекция 2002 г. от Иван Личков 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

БД 11
L 0  H -11   N 41o47'45"  Е 23o23'08"№3201 - 402106
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Карта 2002 г. Иван Личков 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София

БД 12
L 0  H -3,5   N 41o48'18"  Е 23o22'44"№       - 402
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Карта 2002 г.  Цв. Остромски
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София

БД 14
L 8  H 22   N 41o48'20"  Е 23o23'19"№4752 - 402126
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Карта 2002 г.  Иван Личков 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

БД 15
L 0  H -20 +10   N 41о48'08"  Е 23о23'07"№5826 - 402161
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БД 15
L 0  H -20 +10   N 41о48'08"  Е 23о23'07"№5826 - 402161

Снимка на входа на БД 15  - Цв. Остромски
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Карта 1985 г.  Димитър Ангелов, Цв. Остромски, В.Шекерджийска 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

БД 17 - Челюстница
L 0  H -110   N 41о48'05   Е 23о23'06№3206 - 402114
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Карта 1967 г.  Петър Трантеев, 1985 Ина Барова 
Открита 1961 г. от Републиканска експедиция, проверена 2002 г.

БД 18 - Арагонитовата
L 10  H -14   N 41o48'25.13"  Е 23o24'11"№907 - 402018
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Карта 1968 г.  Радослав Рахнев, Валери Велков, Цветан Личков 
Открита 1968г. от СПК "Академик" София, проверена 1985, 2002
Блокажът между първа и втора пропаст е запушен.

БД 29
L 116  H -85   N 41o48'07"  Е 23o23'15"№338 - 402029
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БД 29
L 116  H -85   N 41o48'07"  Е 23o23'15"№338 - 402029
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Карта 1967 г.  Петър Трантеев 
Открита 1961 г. от Републиканска експедиция, проверена 2002 г.

БД 33
L 0  H -33   N 41o48'19"  Е 23o23'16"№908 - 402033
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община Благоевград

КАРТИ

Влахински райн 401

с. Горно Лешко
с. Логодаж

с. Обел

Благоевградска област
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Име № Код L H Карта Опис GPS Забе-
лежка

В района на с. Горно Лешко
Корянска дупка 3356 401017 31 -20 +
В района на с. Логодаж
Бойчова пещера 3573 401019 39 0 + +

Бойчова скала 
Бойчова дупка
Бойчовци

3076 401011 200 -5 
+22

+ + +

Каптажа
Малката пещера

3801 401007 14 -4 +

В района на с. Обел
Голямата пещера 2537 401010 47 -7 + +
Малката пещера 2536 401009 17 -7 + +

Район 401 Влахински 
Благоевградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Благоевград
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Карта 1985 г.  Здравко Илиев, Ал.Жалов 
Открита 1985 г. от Републиканска експедиция

Корянска дупка

L 31  H -20                                                .№ 3356 - 401017
Горно Лешко
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Карта 1985 г.  Здравко Илиев, Ал.Жалов 
Открита 1985 г. от Републиканска експедиция

Корянска дупка

L 31  H -20                                                .№ 3356 - 401017
Горно Лешко
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Карта 1979 г.  Ил.Илиев, Р.Доганджийски 
Открита 1979 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

Бойчова пещера

L 39  H 0  N 41.969  Е 22.9395№ 3573 - 401019
Логодаж
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Карта 1985 г.  Илия Илиев, Р.Доганджийска, Вл. Генов 
Открита 1985 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

Бойчова скала
Бойчова дупка, Бойчовци

L 200  H -5  +22  L 39  HВ 830  N 41.96589 Е 22.93811№ 3076 - 401011
Логодаж

G P S - E 22, 561733 N 41, 575748 - WGS84
Местонахождение:
Намира се в кариера в м. Бойчова скала, на 2. 5 км южно (под) от с. Логодаж, Пеще-

рата е разположена в южната част на Влахинска планина, югоизточниа край на Бой-
човa скала, на левия долинен склон на Логодашка река, в ляво от пътя от с. Логодаж 
за ГКПП Станке Лисичково. Долу, в равното под кариерата е махала Бойчовци. Като 
се влезе в кариерата се държи дясна посока и се излиза на оголения склон, където са 
добивали скалния материал. Пещерата е в основата на оголения склон - входът е висок 
и се вижда. С кола по чакълест черен път се стига на около 15-20м от входа. Пещерата е 
формирана на границата между Влахинската антиклинала /източно бедро/ и Овнарска-
та синклинала. Образувана е в чисти /с високо карбонатно съдържание/ средно триаски 
варовици, лежащи върху водонепропускливи долнотриаски пясъчници. По генезис са 
водораслови, биохерни. Pазвита по основна тектонска пукнатина с посока И/З и меж-
дупластова пукнатина, затъваща на И/ЮИ под наклон 35 градуса. Защитен природен 
обект с прилежаща площ 4 ха (заповед 542/23. 05. 1984г. на КОПС)

Описание на пещерата:
Хоризонтална, неразклонена суха пещера. В централната част - зала с размери дъ-

лжина 30м, ширина 20м и височина 3м. Богата на карстово-акумулативни натечни 
форми. Наслаги от terra rossa. Инфилтрационни - капещи води периодично образуват 
езеро. Входът е висок окол 3 метра, но навътре галерията бързо се стеснява и се превръ-
ща във възходящ полегат тесняк. Има останки от желязна врата, сега счупена. След като 
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Карта 1985 г.  Илия Илиев, Р.Доганджийска, Вл. Генов 
Открита 1985 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

Бойчова скала
Бойчова дупка, Бойчовци

L 200  H -5  +22  L 39  HВ 830  N 41.96589 Е 22.93811№ 3076 - 401011
Логодаж

се мине тесняка (който е няколко метра) се изправяме пред голяма яма, около 5 метра 
дълбока, с отвесни, на места надвесени стени и не може да се заобиколи. Би могло да 
се пробва траверс отдясно, но е рисковано – стената е натек, омешан с глина, рехав и 
хлъзгав. Единствената удобна хватка се клати - няма удобни хватки. Имало е няколко 
стъпки, но са потрошени, сякаш нарочно. Фауната на Бойчовата пещера не е добре про-
учена. Събран е богат материал, който засега е в процес на обработка. От бръмбарите се 
очаква описването на нов вид, вероятно ендемит. 

Последни посещение от специалисти биоспелеолози 14. 09. 1994 (B. Petrov); 21. 07. 
2002 (B. Petrov & P. Beron). Gastropoda: неопределен вид Isopoda: Cordioniscus bulgaricus- 
троглобионт, локален ендемит мокрица. Единствено находище в България и света. 
Araneae:

Megalepthyphantes collinus (паяк) Acari: *Ixodes sp. (кърлеж по прилепите) 
Diplopoda: (многоножка) Chilopoda: *Eupolybothrus transsylvanicus (стоножка хило-
пода) Collembola: неопределен вид Diplura: неопределен вид Hymenoptera: Diphyus 
quadriguttorius Coleoptera: Trechus cardioderus balcanicus + 3 other species (Leptodirinae 
and Cholevinae) (бръмбари) Coleoptera: Staphylinidae: *Atheta sp. (стафилиниди) 
Trichoptera: *Micropterna nycterobia (ручейници) Lepidoptera: *Triphosa sabaudiata, *T. 
dubitata, *Autophila limbata, *Scoliopteryx libatrix (пеперуди)

История на откриването:
Разкрита при кариерни разработки през 1979 г. Проучена и картирана от Илия Или-

ев, Р. Доганджийски и Вл. Генов от ПК «Айгидик» Благоевград и през 1981 г от екип на 
Географския институт на БАН и БФСп в състав П. Берон, П. Стефанов и Тр. Даалиев.

Екипиране за ТЕВ Няма данни
Отвеси: да
Необходим алпийски инвентар: да
Необходимо въже: да
Стълба: да
Друга специална екипировка: не
Налична стационарна екипировка: не
Брой сифони: 0
Специфични особености: едноетажна,разклонена с 5 м.кладенец
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Карта 1985 г.  Ил.Илиев, П.Радославов 
Открита 1985 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

Каптажа
Малката пещера

L 14  H -4                                                .№ 3801 - 401007
Логодаж
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Карта 1978 г.  С. Митов, Атанас Близнаков 
Открита 1978 г. от ПК «Планинец» София

Голямата пещера

L 47  H -7                                                .№ 2537 - 401010
Обел
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Карта 1978 г.  С. Митов, Атанас Близнаков 
Открита 1978 г. от ПК «Планинец» София

Голямата пещера

L 47  H -7                                                .№ 2537 - 401010
Обел

Голямата пещера 
 
Необходим алпийски инвентар: не 
Специфични особености: духа, едноетажна, неразклонена, проходна, диаклазна с 7 м. 
комин

Картирали С. Митов, Атанас Близнаков Експедиция Клубна експедиция Клуб «Плани-
нец» («Прилеп 1962») София Година 1978 Мащаб 1: 100 Прекартирали 
Последна карта 1978 г.
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Карта 1978 г.  Атанас Близнаков, С. Митов 
Открита 1978 г. от ПК «Планинец» София

Малката пещера

L 17  H -5                                                .№ 2536 - 401009
Обел

Влажност Суха Разклоненост
Скала - Варовик, Диаклазна 
Картирали Атанас Близнаков, С. Митов Експедиция Клубна експедиция Клуб «Плани-
нец» («Прилеп1962») София Година 1978
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община Симитли

КАРТИ

Влахински райн 401

с. Брестово

Благоевградска област
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Карта 1982 г.  Алия Илиев, А.Щарбанов 
Открита 1982 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

Рубината пещера

L 44  H -5                                                .№ 4174 - 401020
Брестово
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община Струмяни

КАРТИ

Вихренско-Синанишки райно 402

с. Илинденци

Благоевградска област



Атлас на пещерите в България

 328

Район 402 Вихренско-Синанишки 
Благоевградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Община Струмяни
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

Руйковата пещера 1382 402052 182 -38 1700 + -
Римската пещера 1383 402053 293 -35 1490 + - + -
Кариерата Мра-
морната пещера

2394 402067 78 -57 2070 + - -

Козловски андък  
Пропаст №1

2543 402068 52 -35 1800 + - + -

Алеко 4316 402069 5473 -132 1680 + + + -
Зандана № 5 4319 402074 16 -5 + - -
Разкола – № 2 4320 402075 16 -6 + - -
Смокинята 4321 402076 22 -12 600 + - -
Иманярската 
дупка

4322 402082 53 -16 600 + - -

Зандана № 6 Б №6 4323 402084 49 -17 400 + - -
Припеко 4324 402085 36 -8 +7 600 + - -
Прилепната дупка 4325 402086 63 -26 + - -
Шаралийската 
пещера

2843 402091 420 -10 1660 + - + -

Пропастта в гале-
рия № 4

2790 402092 9 -17 1468 + - + -

Езерото в галерия 
№ 4,   Галерия 2

2900 402094 52 -2 1468 + - + -

Саксонската 
пещера

2779 402095 119 -34 1780 + - + -

Мечката 2778 402097 32 -7 1760 + - + -
Тасева дупка 4014 402098 15 0 + - -
Разкола – № 1 2770 402099 16 -8 1760 + - -
Мурата 3 4099 402100 13 -8 + - + -
Зандана № 2 2975 402101 24 -3 600 + - -
Зандана № 3 Бези-
менна 3

2977 402103 31 -4 600 + - -

Парника 2978 402104 24 -12 + - -
Зандана №1  Бези-
менна 1

2979 402105 40 -17 600 + - -

Лисичата дупка 4097 402116 24 -3 600 + - -
Малкият парник 4098 402117 23 -14 620 + - + -
Змийчето 5112 402143 10 0 630 + - -
Плитката дупка в 
Козловски андък  
Пропаст №2

5361 402154 8 -8 1800 + - + -

Красавицата 5370 402156 52 -22 + + + -
Звяра 5371 402157 12 -12 + + + -
Кошарата № 5 
Безименна  5

5883 402164 7 -4 + - -

Цапаревчица 3572 401018 27 -2 + - -

Опис  на пещерите в Илинденци
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Руйковата пещера 
H -38  L 182                                                 .

Карта 1976, Алексей Жалов, С.Цонев
Открита 1976 от ПК "Алеко" София

№1382 - 402052
Илинденци
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Римската пещера 
H -35  L 293   Е 23.31193  N 41.70656

Карта Александър Иванчев
Открита от ПК "Алеко" София

№1383 - 402053
Илинденци
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Карта Александър Иванчев
Открита от ПК "Алеко" София

Римската пещера 
H -35  L 293   Е 23.31193  N 41.70656№1383 - 402053

Илинденци
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Карта Александър Иванчев
Открита от ПК "Алеко" София

Римската пещера 
H -35  L 293   Е 23.31193  N 41.70656№1383 - 402053

Илинденци
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Кариерата 
H -57  L 78                                                   .№2394 - 402067

Карта Александър Жалов
Открита от ПК "Алеко" София

Илинденци
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Козловски андък 
H -35  L 52   Е 23.31981  N 41.71899

Карта Ясен Божинов
Открита от ПК "Алеко" София

№2543 - 402068
Илинденци
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Разкола №1 
H -8  L 16                                                     .

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

№2770 - 402099
Илинденци
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Мечката 
H -7  L 32   Е 23.32487  N 41.72778

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

№2778 - 402097
Илинденци
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Саксонската пещера 
H -35  L 52   Е 23.31981  N 41.71899

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

№2779 - 402095
Илинденци
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Саксонската пещера 
H -35  L 52   Е 23.31981  N 41.71899

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

№2779 - 402095
Илинденци
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Пропаста в галерия №4 
H -17  L 9   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2790 - 402092
Илинденци
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Пропаста в галерия №4 
H -17  L 9   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2790 - 402092
Илинденци
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Пропаста в галерия №4 
H -17  L 9   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2790 - 402092
Илинденци
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Пропаста в галерия №4 
H -17  L 9   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2790 - 402092
Илинденци
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Шаралийската пещера 
H -10 +42  L 420   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2843 - 402091
Илинденци
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Шаралийската пещера 
H -10 +42  L 420   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2843 - 402091
Илинденци
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Шаралийската пещера 
H -10 +42  L 420   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2843 - 402091
Илинденци
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Шаралийската пещера 
H -10 +42  L 420   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2843 - 402091
Илинденци
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Шаралийската пещера 
H -10 +42  L 420   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2843 - 402091
Илинденци
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Шаралийската пещера 
H -10 +42  L 420   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2843 - 402091
Илинденци
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Шаралийската пещера 
H -10 +42  L 420   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2843 - 402091
Илинденци
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Снимки от Шаралийската пещера
Форо ПК "Хелектит"
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Езерото в галерия №4 
H -2  L 52   Е 23.32405  N 41.72746

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

№2900 - 402094
Илинденци
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Зандана № 2
L 24   H -3   N 41.70996  Е 23.31268  

Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

№2975 - 402101
Илинденци
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Зандана № 3
L 31   H -4   N 41.70996  Е 23.31268  

Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

№2977 - 402103
Илинденци
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Парника
L 24   H -12                                                  .

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2978 - 402104
Илинденци
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Зандана № 1
L 40   H -17 +3                                            .

Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

№2979 - 402105
Илинденци
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Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

Зандана № 1
L 40   H -17 +3                                            .№2979 - 402105

Илинденци
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Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

Зандана № 1
L 40   H -17 +3                                            .№2979 - 402105

Илинденци
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Тасева дупка
L 15   H 0                                                      .

Карта Алексей Жалов
Открита от ПК "Алеко" София

№4014 - 402098
Илинденци
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Лисичата дупка
L 24   H -3                                                    .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

№4097 - 402116
Илинденци
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Малкият парник
L 23   H -14   N 41.65059  Е 23.25319 

Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

№4098 - 402117
Илинденци
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Мурата №3
L 13   H -8   N 41.72731  Е 23.32394

Карта Алексей Жалов
Открита от ПК "Алеко" София

№4099 - 402100
Илинденци
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Алеко
L 5473   H -132   N 41.72750  Е 23.32350 

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

№4316 - 402069
Илинденци
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Алеко
L 5473   H -132   N 41.72750  Е 23.32350 

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

№4316 - 402069

Пещерата има два входа. Координатите са взети на по- долния. Входа е с размери 4х5-6 метра. 
Вдясно има надпис с червена блажна боя „Алеко”. Във входните части, след като се слязат на 
класика няколко прагчета се стига до малък лабиринт, чието обикаляне отнема 20-тина минути. 
Подхода към отвеса е след качване вляво от заличка. Към момента за ориентир има оставен ко-
кал на разклона. Млако след качването се стига до началото на отвеса. Основоното и дублиращо-
то се връзват на скалния мост точно над отвеса. Надолу няма голям избор за места за връзване. 
Всичко се екипира на скални мостове с рингове, като на едно място има спит и малко под него 
ролплъг. В момента е обрушено, но въпреки това трябва много да се внимава, тъй като пещерата 
„рудника” непрекъснато се руши. Въжето трие на много места, което няма как да се избегне. На 
излизане всичко може да се мине и на класика с горна осигуровка. Да се внимава при премина-
ване и да се изчаква на по- защитените места. На около 70-тия метър от отвеса има стеснение, 
което може да се мине без подвеждане на въжето, но след къса хоризонтална част от 7-8 метра 
следва нов отвес. Необходим инвентар: въже 130 м, 10 големи ринга, 1 удължител, 5-6 карабине-
ра. Необходим инвентар: въже 80 м, 4 средни ринга, 1 ексцентрик N 8, 2 протектора, 2 лигавника, 
7-10 карабинера.

Илинденци
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Зандана № 5
L 16   H -5                                                    .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

№4319 - 402074
Илинденци
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Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

Разкола № 2
L 16   H -6                                                    .№4320 - 402075

Илинденци
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Смокинята
L 22   H -12                                                  .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

№4321 - 402076
Илинденци
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Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

Иманярската дупка
L 53   H -16                                                  .№4322 - 402082

Илинденци
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Зандана № 6
L 49   H -17                                                  .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

№4323 - 402084
Илинденци
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Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

Припеко
L 36   H -8                                                     .№4324 - 402085

Илинденци
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Прилепната дупка
L 63   H -26                                                  .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

№4325 - 402086
Илинденци
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Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

Прилепната дупка
L 63   H -26                                                  .№4325 - 402086

Илинденци
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Прилепната дупка
L 63   H -26                                                  .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

№4325 - 402086
Илинденци
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Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

Змийчето
L 10   H 0                                                      .№5112 - 402143

Илинденци
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Плитката дупка в Козловския камък
L 8  H -8   N 41.72058  Е 23.319507

Карта Ясен Божинов
Открита от ПК "Алеко" София

№5361 - 402154
Илинденци
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Карта Константин Стоичков, Ж.Петров, М.Колева, Х.Христов 13.10.2007 г.
Открита от ПК "Хелектит" София 2007 г.

Красавицата
L 52   H -22   N 41.70741  Е 23.30907№5370 - 402156

Входа на пропастта се разкрива в основата на едно от нивата на кариера № 5. Тя има и пропастен 
вход разположен на горният хоризонт на кариерата. Основният вход на пещерата има неправилна 
форма и югоизточно изложение. Той е с размери 1. 12х1. 20 м. От него се отделя наклонена галерия, 
която отвежда до зала. Стените са покрити с красиви натеци. Във височина са разположени 2 високи 
комина. Единия има връзка с по горно разположеният вход на пещерата а другият води до запушен с 
инертен материал вход. В западната част на залата сред блокаж е продължението на пещерата. Слиза 
се сред блоковете около 3 м. Попада се на място със няколко къси разклонения в блокажа. Следва 
провиране и се достига до праг дълбок 2. 85 м. След преодоляването му (хубаво е да се сложи въже 
за придържане) се попада в нова красива зала. Пода и е покрит с каменни блокове. Стените и сводо-
вете изобилстват от натеци, образувания и кристали. В югоизточната и част сред каменни блокове се 
разкриват 2 галерии. Първата е много тясна диаклаза, преминаваща в непреодолимо стеснение. Тя се 
развива в южна посока. На това място е установена слухова връзка с разположената в близост про-
пастна пещера Звяра. Втората галерия започва със стеснение. Дъното на тесняка е покрит с плитки 
локви и това прави преминаването му неприятно. Попада се на уширение. На това място се забелязват 
също така изключително красиви пещерни образувания. Има и комин със разклонения препречени от 
сталактони. Продължението на пещерата е в северния край на залата. Нов праг дълбок 3. 15 м (хубаво 
е да се сложи въже за придържане) отвежда до тясна диаклазна галерия, която преминава в непрео-
долимо стеснение. Това е и сегашното дъно на пещерата. Има възможности да се търсят евентуални 
продължения в дълбочина. В нея изобилстват блокажните части и трябва да се внимава от падащи 
камъни !!! Пещерата е студена е влажна. Нейните размери са дължина (51. 60 м), при денивелация (-21. 
80 м) считана от по восоко разположеният и вход. Пещерата е изключително красива и трябва да бъдат 
положени усилия за запазването и. За проникване в нея трябва да се изисква разрешение от собстве-
ниците на мраморната кариера в която се намира.

Илинденци
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Карта Х.Христов, В.Дробенов, С и М Брашнарови 13.10.2007 г.
Открита от ПК "Хелектит" София 2007 г.

Звяра
L 12   H -12   N 41.70741  Е 23.30907№5371 - 402157

Входа на пропастната пещера Звяра се разкрива в един от хоризонтите на мраморна кариера 
№5 на югозападният склон под вр. Шаралия. Тя отстои на около 7-8 км над с. Илинденци. Според 
класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Сина-
нишки пещерен район № 402, Синанишки пещерен подрайон. Западен Пирин. От главният път 
София-Кулата в с. Струмяни се отделя път за с. Илинденци (в източна посока). След селото се 
продължава по пътя за мраморните кариери. Преминава се бариерата и се продължава по асвал-
товият път който се изкачва на серпантини. След няколко завоя се минава покрай х. Мура. Пътят 
не е в добро състояние. Изминават се още няколко километра се стига до каменни постройки в 
ляво от пътя, а в дясно е разположена една от големите действащи мраморни кариери №5. По 
пътека се стига до един от хоризонтите и. Слиза се на по ниско разположеният хоризонт и входа 
на пещерата трябва да се търси в пода на самият хоризонт на кариерата. В близост до него има 
големи мраморни блокове и цистерни за вода, както и входа на пещерата Красавицата. Пещерата 
е маркирана на входа с червена боя и № 5371. На самият вход има голям-зацепен мраморен блок.

Илинденци
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Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

Кошарата № 5
L 7   H -4                                                       .№5883 - 402164

Илинденци
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Карта Ил.Илиев, М.Стоименов
Открита от ПК "Айгидик", Благоевград

Цапаревчица
L 27   H -2                                                     .№3572 - 401018

Илинденци
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община Гоце Делчев

КАРТИ

Вихренско-Синанишки райно 402

гр. Гоце Делчев

Благоевградска област
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Име Селище № Код L H НВ Кар-
та

Оп
ис

GPS Сни
мка

Туфча
Пещера №2

Брезница 2949 403018 12 2 +

Чаталестата пещера
Пещера №2

Брезница 2948 403017 25 0 +

Бекир-Салиевата 
пещера; 
Салиевата пещера; 
Римска дупка; 
Древният рудник

Господинци 3094 403032 158 -31 633 + +

Златарската пещера
Безименна №1

Господинци 4269 403031 26 0 670

Радулов  мустак; 
Раджип мустак

Господинци 1026 403030 94 -23 1190 + +

Дупчетата Добротино 1881 403010 24 0 +
Ламята Добротино 1187 403042 0 -13 +
Пиленцето Добротино 1880 403009 0 -17 +
Харамийската   
дупка

Добротино 766 403001 52 
+8

0 +

Осман блато Корница 2579 403015 0 15 +
Вълча дупка Лъжница 2569 403025 7 -27 + +
Върхоовлик дере Лъжница 767 403002 24 -25 +
Змийова пещера; 
Змеева дупка

Лъжница 3172 403019 115 -31

Магарешницата,  
"Пещерата", 
"Сребърната", 
"Златната"

Лъжница 2580 403016 18 -6 + +

Малък пропадък; 
Пенджера

Лъжница 530 403040 0 -18 +

Пропадъка; 
Големият пропадък

Лъжница 1049 403003 20 -72 + +

Гребенарска 
пропаст

Мусомища 2174 403013 10 -18 616 + + +

Кариерата Мусомища 2173 403012 13 -7 625 + +

ОПИС на пещерите в община Гоце Делчев

Район 403 Тешовски 
Благоевградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Гоце Делчев
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Име Селище № Код L H НВ Кар-
та

Оп
ис

GPS Сни
мка

Мечата дупка Мусомища 2172 403011 10 0 +
Дупката на Църно 
бърдо

с. Пирин 4051 403022 20 -4,7 + +

Пещерата в сухото 
дере

с. Пирин 3866 403021 0 -11 
+2

+

Селската дупка  
Цонева дупка

с. Пирин 122 403014 16,6 -7,2 950 + + +
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Карта 1978 г. Иван Личков, Чавдар Банев
Открита от СПК "Академик" София

Туфча
L 12  H -2                                                     .№ 2949 - 403018

с. Брезница
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Карта 1978 г. Иван Личков, Чавдар Банев
Открита от СПК "Академик" София

Чаталещата пещера
L 26  H 0                                                       .№ 2948 - 403017

с. Брезница
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Карта 1982 г. Н.Балахуров, Б.Захариев
Открита 1982 г. от ПК "Прилеп" София

Бекир-Салиевата пещера
Римската дупка, Древният рудник

L 158  H -31  НВ 633  N 41.66565  Е 23.74158№ 3094 - 403032
с. Господинци
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Карта 1982 г. Н.Балахуров, Б.Захариев
Открита 1982 г. от ПК "Прилеп" София

Бекир-Салиевата пещера
Римската дупка, Древният рудник

L 158  H -31  НВ 633  N 41.66565  Е 23.74158№ 3094 - 403032
с. Господинци
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Карта 1989 г. Б.Захариев, С.Алексов
Открита 1989 г. от ПК "Прилеп" София

Златарската пещера
L 26  H 0  НВ 670  N 41.6688  Е 23.7525№ 4269 - 403031

с. Господинци
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Карта 1989 г. Б.Захариев, Н. Балахуров
Открита 1989 г. от ПК "Прилеп" София

Радулов мустак
Раджип мустак

L 94  H -23  НВ 1190                                 .№ 1026 - 403030
с. Господинци
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Карта 1977 г. Валери Пелтеков
Открита от ПК "Еделвайс" София

Дупчетата
L 24   H 0                                                     .№ 1881 - 403010

с. Добротино
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Карта Иван Лазаров
Открита от ПК "Академик" Варна

Ламята
L 0   H -13                                                    .№ 1187 - 403042

с. Добротино
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Карта 1977 г. Валери Пелтеков
Открита от ПК "Еделвайс" София

Пиленцето
L 0   H -17                                                    .№ 1880 - 403009

с. Добротино
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Карта Иван Лазаров
Открита от ПК "Академик" Варна

Харамийската дупка
L 52   H +8                                                   .№ 766 - 403001

с. Добротино
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Карта 1978 г. Константин Йотов, Блага Райчева
Открита от СПК "Академик" София

Осман блато
L 0  H -15                                                     .№ 2579 - 403015

с. Корница
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Карта 1989 г. К. Стаматов, Ем. Даскалова
Открита 1989 г. от ПК "Прилеп" София

Вълча дупка
L 72  H -27                                                   .№ 2529 - 403025

с. Лъжница
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Карта 1989 г. К. Стаматов, Ем. Даскалова
Открита 1989 г. от ПК "Прилеп" София

Вълча дупка
L 72  H -27                                                   .№ 2529 - 403025

с. Лъжница
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Карта 1971 г. Васил Стоицев
Открита от СПК "Академик" София

Върхоовлик дере
L 24   H -25                                                  .№ 767 - 403002

с. Лъжница
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Карта 1978 г. Иван Личков
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София

Змийова пещера
Змеева дупка

      L 145  H -33                                                 .№ 3172 - 403019
с. Лъжница
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Карта 1978 г. Иван Личков
Открита 1978 г. от СПК "Академик" София

Змийова пещера
Змеева дупка

L 145  H -32                                                 .№ 3172 - 403019
с. Лъжница
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Карта 1982 г. Цветан Личков
Открита от СПК "Академик" София

Магарешницата
Пещерата, Сребърната, Златната

L 18  H -6                                                     .       № 2580 - 403016
с. Лъжница
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Карта 1970 г. Петър Делчев
Открита 1970 г. от СПК "Академик" София

Малкият пропадък
Пенджера

L 0  H -18                                                     .№ 530 - 403040
с. Лъжница
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Карта 1970 г. Александър Филипов
Открита от СПК "Академик" София

Пропадъка
Големият пропадък

L 20   H -72                                                  .№ 1049 - 403003
с. Лъжница
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Карта 1977 г. Никола Ланджев, Явор Жечев
Открита от ПК "Еделвайс" София

Гребенарска пропаст
L 10  H -18  НВ 616  N 41.54846  Е 23.73105№ 2174 - 403013

с. Мусомища
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Карта 1977 г. Никола Ланджев, Явор Жечев
Открита от ПК "Еделвайс" София

Кариерата
L 13  H -7  НВ 625  N 41.54744  Е 23.7478№ 2173 - 403012

с. Мусомища
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Карта 1977 г. Никола Ланджев, Явор Жечев
Открита от ПК "Еделвайс" София

Мечата дупка
L 10   H 0                                                     .№ 2172 - 403011

с. Мусомища
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Карта 1983 г. Мария Златкова, Галина Колева
Открита 1983 г. от СПК "Академик" София

Дупката на Църно бърдо
L 20   H -5 +1                                              .   № 4051 - 403022

с. Пирин
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Карта 1983 г. Петко Съйнов, Вилиан Ошанов, Росица Василева
Открита 1983 г. от СПК "Академик" София

Пещерата в сухото дере
L 0   H -11 +2                                              .   № 3866 - 403021

с. Пирин
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Карта 1988 г. Ясен Янков, Красимир Порасков
Открита 1988 г. от ПК "Еделвайс" София

Селската дупка
Цонева дупка

L 122   H -7  N 23.5566  E 41.54293№ 122 - 403014
с. Пирин
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Карта 1988 г. Ясен Янков, Красимир Порасков
Открита 1988 г. от ПК "Еделвайс" София

Селската дупка
Цонева дупка

L 122   H -7  N 23.5566  E 41.54293№ 122 - 403014
с. Пирин

Намира се в близост до селото - на 350м северозапад-запад. 
Развита в мрамори, които образуват пръстен около Тешевското гранитно подуване и 
потъват периклинално под ъгъл 20 - 80 градуса. Карстовият басейн представлява дъл-
боко дренирана тектонска депресия.
Едноетажна наклонена низходяща пещера. Диаклазна, разклонена, суха, без образува-
ния.
Необходим алпийски инвентар: не
Друга специална екипировка: не
Налична стационарна екипировка: не
Брой сифони: 0
Специфични особености: едноетажна, разклонена.
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община Гърмен

КАРТИ

Дъбрашки райн 404

с. Ковачевица
с. Осиково
с. Рибново

Благоевградска област
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Опис  на пещерите община Гърмен

Район 404 Дъбрашки 
Благоевградска област

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS

Ветрушката                 
Дънцето

Ковачевица 3796 404005 18 0 + - -

Ризовата пещера               
№4684

Ковачевица 3793 404007 56 25 + - -

Мануиловата  пещера  
Манаиловата дупка

Осиково 769 404002 2175 -115 + - -

Цареви порти Осиково 949 404003 60 -12 + - -
Вълчановата пещера Рибново 5181 404014 9 0 + - -

Албеновата пещера Рибново 5032 404013 9 0 + - -

Скока Рибново 2514 404011 71 +4 + - -

Малиновата пещера Рибново 2513 404010 15 0 + - -

Рибновската пещера Рибново 2512 404009 29 0 + - -

Къртичата дупка Рибново 2509 404006 16 -3 + - -

Оградска пещера Рибново 765 404001 40 +5 + - -

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Община Гърмен
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Карта 1982 г.  И.Илиев, П.Радославов
Открита 1982 г., ПК "Айгидик" Бладоевград

Ветрушката 
Дънцето

L 35  H -1 8                                                    .№ 3796 - 404005
с. Ковачевица
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Карта 1982 г.  И.Илиев, П.Радославов
Открита 1982 г., ПК "Айгидик" Бладоевград

Ветрушката 
Дънцето

L 35  H -1 8                                                    .№ 3796 - 404005
с. Ковачевица

Отвеси: да 
Необходим алпийски инвентар: да 
Необходимо въже: да 
Стълба: да 
Друга специална екипировка: не 
Налична стационарна екипировка: не 
Брой сифони: 0 
Специфични особености:



Атлас на пещерите в България

 415

Карта 1982 г.  И.Илиев, П.Радославов
Открита 1982 г., ПК "Айгидик" Бладоевград

Ризовата пешера 
стар № 4648

L 36  H -25                                                    .№ 3793 - 404007
с. Ковачевица

Отвеси: да 
Необходим алпийски инвентар: да 
Необходимо въже: да 
Стълба: да 
Друга специална екипировка: не 
Налична стационарна екипировка: не 
Брой сифони: 0 
Специфични особености:
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Карта 1976 г.  Васил Стоицев
Открита 1976 г., СПК "Академик" София

Мануиловата пещера
Мануиловата дупка

L 2175  H -115  N 23.782611  E 41.714111                          № 769 - 404002
с. Осиково

Фото Боян Петров 2006 г.
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Карта 1976 г.  Васил Стоицев
Открита 1976 г., СПК "Академик" София

Мануиловата пещера
Мануиловата дупка

L 2175  H -115  N 23.782611  E 41.714111                          № 769 - 404002
с. Осиково
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Карта 1976 г.  Васил Стоицев
Открита 1976 г., СПК "Академик" София

Мануиловата пещера
Мануиловата дупка

L 2175  H -115  N 23.782611  E 41.714111                          № 769 - 404002
с. Осиково



Атлас на пещерите в България

 419

Карта 1976 г.  Васил Стоицев
Открита 1976 г., СПК "Академик" София

Мануиловата пещера
Мануиловата дупка

L 2175  H -115  N 23.782611  E 41.714111                          № 769 - 404002
с. Осиково
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Карта 1976 г.  Васил Стоицев
Открита 1976 г., СПК "Академик" София

Мануиловата пещера
Мануиловата дупка

L 2175  H -115  N 23.782611  E 41.714111                          № 769 - 404002
с. Осиково
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Карта 1976 г.  Васил Стоицев
Открита 1976 г., СПК "Академик" София

Мануиловата пещера
Мануиловата дупка

L 2175  H -115  N 23.782611  E 41.714111                          № 769 - 404002
с. Осиково
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Карта 1976 г.  Васил Стоицев
Открита 1976 г., СПК "Академик" София

Мануиловата пещера
Мануиловата дупка

L 2175  H -115  N 23.782611  E 41.714111                          № 769 - 404002
с. Осиково
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Карта 1976 г.  Васил Стоицев
Открита 1976 г., СПК "Академик" София

Мануиловата пещера
Мануиловата дупка

L 2175  H -115  N 23.782611  E 41.714111                          № 769 - 404002
с. Осиково

Отвеси: да
Необходим алпийски инвентар: не
Необходимо въже: не
Стълба: да
Друга специална екипировка: не
Налична стационарна екипировка: не
Брой сифони: 0
Специфични особености: Понорна, каскадна, разклонена, двуетажна

Троглоксени: да
Троглофили: да
Троглобионти: да
Защитени биологични видове: н.д.
Новоткрити биологични видове: н.д.
Намерени биологични видове: голяма колония прилепи от 10 вида. Установени са 14 
вида безгръбначни животни.
Бележки относно застрашеността на биологичните видове:
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Карта 1982 г.  Иван Личков
Открита 1982 г., СПК "Академик" София

Цареви порти 

L 60  H -12                                                    .№ 949 - 404003
с. Осиково
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Карта 08.09.1978 г.  Р.Николов, К.Крумов
Открита 1978 г., ПК "Прилеп" София

Вълчановата пещера

L 9  H 0                                     ..                          № 5181 - 404014
с. Рибново
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Карта 08.09.1978 г.  Р.Николов, К.Крумов
Открита 1978 г., ПК "Прилеп" София

Албеновата пещера

L 9  H 0                                           .                         № 5032 - 404013
с. Рибново
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Карта1980 г.  Петър Стефанов
Открита 1980 г., СПК "Академик" София

Скока

L 71  H +4                                   .                       № 2514 - 404011
с. Рибново
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Карта 08.09.1978 г.  Р.Николов, К.Крумов
Открита 1978 г., ПК "Прилеп" София

Малиновата пещера

L 15  H -10                                  .                          № 2513 - 404010
с. Рибново
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Карта 08.09.1978 г.  Р.Николов, К.Крумов
Открита 1978 г., ПК "Прилеп" София

Рибновската пещера

L 29  H 0  N 23.782611  E 41.714111                          № 2512 - 404009
с. Рибново
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Карта 08.09.1978 г.  Р.Николов, К.Крумов
Открита 1978 г., ПК "Прилеп" София

Къртичата дупка

L 16  H -3                                    .№ 2509 - 404006
с. Рибново
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Карта 20.08.1995 г.  Ан.Иванов, Б.Колев
Открита 1995 г., ПК "Айгидик" Благоевград

Оградска пещера

L 40  H +5                                    .№ 765 - 404001
с. Рибново
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община Сатовча

КАРТИ

Дъбрашки райн 404

с. Кочан
с. Плетена
с. Слащен

Благоевградска област
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Опис  на пещерите община Сатовча

Район 404 Дъбрашки 
Благоевградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Община Сатовча

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS

Извора Кочан 3312 404008 71 +7 + - -

Мечата дупка
Банян
Пещерата

Плетена 1906 404004 15 -2 + - -

Стъпалката 
Слащенската пещера

Слащен 3574 404012 68 38 + + +
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Карта 20.08.1995 г.  И.Илиев Кр.Каравелов
Открита 1995 г., ПК "Айгидик" Благоевград

Извора

L 71  H +7                                    .№ 3312 - 404008
с. Кочан

Фото Боян Петров 2006 г.
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Карта 08.09.1978 г.  Антоний Ханджийски
Открита 1978 г., ПК "Прилеп" София

Мечата дупка
Банян,  Пещерата

L 15  H -2                                    .№ 1906 - 404004
с. Плетена

Фото Боян Петров 2006 г.
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Карта 20.08.1995 г.  И.Илиев В.Борисов
Открита 1995 г., ПК "Айгидик" Благоевград

Стъпалката
Слащенската пещера

L 68  H 38                                    .№ 3574 - 404012
с. Слащен
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Карта 20.08.1995 г.  И.Илиев В.Борисов
Открита 1995 г., ПК "Айгидик" Благоевград

Стъпалката
Слащенската пещера

L 68  H 38                                    .№ 3574 - 404012
с. Слащен

     Пещерата се намира трудно. Изходен пункт е с. Вълкосел. Тръгва се по чер-
ния път, отиващ в посока река Места, който започва точно срещу асфалтовия 
разклон за Сатовча и Слащен. След около 3 km има разклон при който се хва-
ща най-десния път (основният път продължава за Слащен). След около 4 km се 
стига до масива на вр. Бърдото (777 m), където се намира и пещерата. Входът и 
е разположен откъм склона, който слиза до река Места и се намира от ляво на 
мислената ос прекарана от Черните скали (Църен камик) към склона на Бърдото. 
Ориентир за намирането и е лекото разширение на черния път, като на камъните 
отдясно има надписи с имена и години. Оставя се колата и на стръмно спускащия 
се южен склон, на около 120 m под пътя и на ок. 50 m западно от върха на варо-
викова скала се намира входът. Отворът му е трудно забележим от разстояние, 
тъй като е низходящ, гледа към реката и размерите му са приблизително 1 m x 
0. 8 m. Пещерата представлява срутищна пропаст с големи и по-малки блокове, 
между които се прониква надолу. След около 20 m провиране по тесни галерии се 
стига до зала, от която видимо започват няколко отвеса. Със стълба се екипира 
най-късия отвес (ок. 5 m). След преодоляването му се слиза в голяма зала с ка-
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менни блокове, между които се слиза на по-долни нива. За проникване до дъното 
трябва да се екипира и последния праг (ок. 4 m). Общата картирана дължина: 68 
m. Денивилацията: -38 m. На много места има големи купчини с прилепно гуано. 
Пещерата е влажна, а блоковете са покрити с глина и гуано. На дъното мирише 
силно на сяра. За екипиране са неoбходими няколко къси въжета (2 х 10-15 m), 
стълба (10 m), няколко карабинера, комплект ексцентрици или клеми. Темпера-
тура: 14? C.

Троглоксени: н.д.
Троглофили: н.д.
Троглобионти: н.д.
Защитени биологични видове: н.д.
Новоткрити биологични видове: н.д.
Намерени биологични видове: Chilopoda Lithobius, Collembola, Gastropoda, 
Ixodes sp., Diplopoda Polydesmida, Myotis, Rhinolophus
Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

Боян Петров 18. 07. 2006 Година

Стъпалката
Слащенската пещера

L 68  H 38                                    .№ 3574 - 404012
с. Слащен
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община Кресна

КАРТИ

Влахински райн 401

с. Влахи

Благоевградска област
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Опис  на пещерите община Кресна

Район 401 Влахински 
Благоевградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Община Кресна

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS

Крайпътна 1 Влахи 5981 401025 7 0 + +

Галерия 2              
Крайпътна 2

Влахи 5982 401026 7 1 + +

Параклисчето Влахи 5983 401027 7 1 + +
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Карта 01.01.2012 г.  А.Жалов, М.Стаменова
Открита 2012 г., ПК "Хелектит" София

Крайпътна 1

L 7  H 1  N 41.442143  Е 23.132789№ 5981 - 401025
с. Влахи

Снимка Алексей Жалов



Атлас на пещерите в България

 444

Карта 01.01.2012 г.  А.Жалов, М.Стаменова
Открита 2012 г., ПК "Хелектит" София

Галерия 2
Крайпътна 2

L 7  H 1  N 41.442143  Е 23.132789№ 5982 - 401026
с. Влахи

Снимка Алексей Жалов
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Карта 01.01.2012 г.  А.Жалов, М.Стаменова
Открита 2012 г., ПК "Хелектит" София

Параклисчето

L 7  H 1  N 41.442143  Е 23.132789№ 5983 - 401027
с. Влахи

Снимка Алексей Жалов
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община Сандански

КАРТИ

Влахински райн 401

с. Влахи

Благоевградска област
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КАРТИ

СЛАВЯНКА

Тешевски райн 403
Благоевградска област
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Изготвила Мария Златкова
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община Сандански

КАРТИ

Тешевски райн 403

с. Голешево

Благоевградска област
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община Сандански

КАРТИ

Влахински райн 401

с. Голешево

Благоевградска област
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Име № Код L H Карта Опис GPS Забе-
лежка

В района на с. Голешево
Билянка 1 117 403028 + +
Малък сухомел 137 403029 + +
Стойкова дупка 1 309 403035 + +
Стойкова дупка 2 223 403033 + +
Гарваница 301 403034 + +
Гоцева дупка 316 403036 + +
Шипките 1 441 403041 + +
Шипките 2 (Гюлът) 454 403026 + +
Дупката при Марина поляна 443 403041 +
Сняговата дупка 524 403038 +
Стойковица - Голяма 1533 403005 +
Стършалийца 1534 403006 +
Малка Стойковица 2547 403027 +
Шапатек 4800 403046 +
Комарница 4801 403047 +
Габатек 4834 403049 +
Билянка 5 5108 403050 +
Куфара 5347 403053 +

Район 403 Тешелски 
Благоевградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Сандански
с. Голешево
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Карта 1988 г.  Я,Янков, К.Параскков
Открита 1988 г. от ПК "Еделвайс" гр. Сандански

Билянка 1 - (Биляновка 1)
L 11  H +4   N 41o47'33"  Е 23o22'59"

с. Голешево
№117 - 403028
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Местонахождение: 
Намира се на 4км източно от с. Голешово, в местността Ливаде, Билянов дол. 
Развита в мрамори, които образуват пръстен около Тешевското гранитно по-
дуване и потъват периклинално под ъгъл 20 - 80 градуса. Карстовият басейн 
представлява дълбоко дренирана тектонска депресия. 
 
Описание на пещерата: 
с. Голешово, Община Сандански, Благоевградска област
Обща дължина 11м. Денивелация +4м.  НМВ 1760м.
Едноетажна, разклонена, суха, без образувания. 
В национален парк 

История на откриването: 
Картирана на 23/11/1988г. от Я. Янков, Кр. Парасков, Ев. Христов ПК"Еделвайс" 
гр. Сандански. Мащаб 1: 100 
 

Карта 1988 г.  Я,Янков, К.Параскков
Открита 1988 г. от ПК "Еделвайс" гр. Сандански

Билянка 1 - (Биляновка 1)
L 11  H +4   N 41o47'33"  Е 23o22'59"№117 - 403028

с. Голешево
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Малъх Сухомел
L 15  H -7   N 41, 243406  Е 23, 353397№137 - 403029

Карта 2006 г.
Открита 2003 г. от ПК "Хелектит" и СПК "Академик"

с. Голешево
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Стойкова дупка 1 - (Стойкина дупка 1)
L 40  H -35   N 41.2410044  Е 23.3537288№309 - 403035

Карта 1990 г.  А.Илиев, Р.Петров, А.Кавалджиев
Открита 1990 г. от ПК "Прилеп"

Вертикален план

с. Голешево 
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Стойкова дупка 1 - (Стойкина дупка 1)
L 40  H -35   N 41.2410044  Е 23.3537288№309 - 403035

Карта 1990 г.  А.Илиев, Р.Петров, А.Кавалджиев
Открита 1990 г. от ПК "Прилеп"

Хоризонтален план

с. Голешево 
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Входът на пропастната пещера Стойкова дупка №1 се разкрива сред рядка 
широколистна гора в ниската част на северния склон на планината. За пещера-
та се подхожда от черният път, който води до местността Ливаде и се отделя от 
шосето свързващо с.Петрово със с.Голешево. Първоначално пътят следи посока 
юг-югоизток, но след като се набере малко денивелация завива в източна посока 
и прави два остри завоя. Вторият завой се намира в непосредствена близост до 
гората. От това място в южна посока в гората се отделя голямо дере. Тръгва се 
по него, като постепенно се набира денивелация. Преминава се през участъци 
обраснали с гъста и млада иглолистна гора. Достига се до два последователно 
разположени скални прагове в дерето, като първият е по-висок. Веднага след 
вторият праг на левия географски бряг, на около два метра по високо се разкрива 
входа на пещерата. Той не се вижда от нивото на дерето въпреки големите си 
размери.

Описание:
Входа на пещерата има издължена  и неправилна форма. Той се разкрива в 

склон с неголям наклон сред рядка широколистна гора. Неговите размери са 1,5м 
на 3м На около 7-8 метра по високо (югозападно от входа) се разкрива втори, 
изключително тесен (не преодолим) вход на пещерата. От източната страна на 
входа се отделя силно наклонен участък (погледнато от другите страни на отвора 
е отвес) дълаг…м. Достига се до отвесен пасаж от …м, и се попада в не много 
голяма зала с размери …м на …м. Залата е наклонена а пода и е покрит с мно-
жество малки и големи скални отломъци. Във височина се разкрива широк комин 
от върха на който слабо прониква слънчева светлина от вторият вход на пеще-
рата. Под отвесният пасаж от който се слиза в залата се разкрива естествено 
отвесно продължение в дълбочина. Отвеса има диаклазен характер и на няколко 
места си сменя градуса на наклона. Неговата дълбочина е …..м. Попада се на 
равен дънен участък покрит изцяло с камъни, който също представлява диаклаз-
на галерия. В югозападният край на галерията под висок и бял натек се разкрива 
отвор, от който се попада на продължение на дънната част. Влиза се в неголяма 
заличка. По стените могат да бъдат забелязани повлеци и нанечни образувания. 
Сред хаоса от камъни по пода в залата се разкрива нов тесен отвесен участък. 
Той има блокажен характер и задънва с големи скални блокове здраво зацепени 
в развиващата се вероятно в дълбочина диаклаза. На места по дъното, както и 
по отвесите и “Горната зала” се забелязват обилни наслаги от пръст. Пещерата 
е влажна и студена, температурата на въздуха в нея е само 4 градуса. В нея са 
проведени обстойни биоспелеологични изследвания по време на които в “Горна-
та зала” е открита част от човешки череп. Денивелацията на пропастната пещера 
“Стойкова дупка №1” (Стойкина дупка) е –…..м а дължина и е …..м. 

Техническо описание:
Необходим инвентар: 35м въже, 4 стоманени примки, 3-4 карабинера, 2-3 про-

тектора, планка и ексцентрик № 7.
Екипирането става от югоизточната страна на отвора. Връзва се подвеждащ 

парапет на дърво със стоманена примка. Основното и дублиращо закрепване се 
организират на надвесени над входа дървета със три стоманени примки(жела-
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телно е да са дълги). Следва спускане под наклон от 75 градуса. Достига се до 
площадка от зацепени големи камъни. На това място може да се направи меж-
динно прехвърляне на стената намираща се в дясно по посоката на спускане. То 
се организира в цепнатина в скалата с ексцентрик №7. На два метра по-ниско на 
същата стена има забит спит (има вероятност да не бъде забелязан). От площад-
ката със наклонената зала следва отвесно спускане от….. м по тесен и наклонен 
на места под 75 градуса отвес. На местата където въжето опира и трие в стените 
се слагат протектори. 

История на проучването:
Пропастната пещера “Стойкова дупка №1”(Стойкина дупка), вероятно е била 

известна на местното население отдавна. Тя е изследвана и картирана по време 
на експедицията “Славянка-90” от А. Илиев, Р.Петров и А. Кавалджиев, членове 
на ПК “Прилеп” при ТД “Планинец” София през месец Август 1990г. Пропастта е 
проверена и прекартирана, като и е съставено също така и подробно описание 
по време на експедицията “ Славянка 2004”. Новата и карта е съставена от Ст. 
Петков ПК “Урвич” и В. Младенова ПК “Академик Ив. Буреш” София. По време 
на същата експедиция в пещерата са проведени и обстойни биоспелеологични 
изследвания от Др-Петър Берон и Боян Петров.

Биологични видове:
11.03.1990 (G. Stoyanov), 16.05.2004, ….  2005 (P. Beron, B. Petrov).
Isopoda: white
Opiliones: Paranemastoma beroni 
Araneae: Troglohyphantes  sp.
Diplopoda: Anamastigona delcevi
Coleoptera Carabidae: Duvalius joakimovi
Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix
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Стойкова дупка 2 - (Стойкина дупка 2)
L 15  H -10   N 41.248546  Е 23.3540488№223 - 403033

Входът на пропастната пещера Стойкова дупка №2 се разкрива в скално 
разкритие сред рядка широколистна гора в ниската част на северния склон на 
планината. За пещерата се подхожда от черният път, който води до местността 
Ливаде и се отделя от шосето свързващо с.Петрово със с.Голешево. Първона-
чално пътят следи посока юг-югоизток, но след като се набере малко денивела-
ция завива в източна посока и прави два остри завоя. Вторият завой се намира 
в непосредствена близост до гората. От това място в южна посока в гората се 
отделя голямо дере. Тръгва се по него, като постепенно се набира денивелация. 
Преминава се през участъци обраснали с гъста и млада иглолистна гора. Дости-
га се до два последователно разположени скални прагове в дерето, като първият 
е по-висок. Веднага след вторият праг на левия географски бряг, на около два 
метра по високо се разкрива входа на пещерата “Стойкова дупка №1”(Стойкина 
дупка). Подминава се това място и се продължава по дерето нагоре. Върви се 
още около 25-30 мера и в дясно,отново на левият географски бряг на дерето се 
забелязват не високи скали и по големи дървета. Входа на пропастта трябва да 
се търси на около 3 метра от нивото на дерето. В близост до входа и има високо 
и разчленено дърво. Отвора не се вижда от нивото на дерето. 

Описание:
Входа на пещерата има почти кръгла форма и размери …м на…м. Той се раз-

крива в скално стъпало (венец). От входа в дълбочина се развива отвес с макси-
мална дълбочина 10 метра. В горната част стените на отвеса са покрити с мъх. 

Карта 1990 г.  Р.Петров, А.Илиев
Открита 1990 г. от ПК "Прилеп"

с. Голешево 
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След третия метър отвеса преминава в камбана. Дъното е наклонено и покрито с 
шума и камъни. Има минимална възможност след разкопаване и вадене на камъ-
ни да се открие продължение в дълбочина. В южната страна на отвеса може да 
бъде забелязан красив голям натек, както и интересни сталактити. Има и отвор в 
натека, който не води до продължение. Пещерата е влажна и хладна, като в нея 
са извършвани биоспелеологични изследвания.     

Техническо описание:
Необходим инвентар: 15-18м въже, 1-максимум 2 стоманени примки, 2 караби-

нера, 1 протектор и 3 м прусек за отклонител. 
Екипирането става от южната страна на отвора. Основно и дублиращо закре-

пване се организира на дърветата растящи на около 3 метра над  входа. За да не 
трие въжето на ръба маже да се сложи отклонител (тпрусек и карабинер), който 
се вразва на дървото растящо от северната страна на входа. Ако въпреки това 
въжето трие на скален издатък може да се постави протектор.   

История на проучването:
Пропастната пещера “Стойкова дупка №2”(Стойкина дупка), вероятно е била 

известна на местното население отдавна. За това свидетелствува и дървените 
стволове спуснати в пропастта, по които е слизано в нея.  Тя е изследвана и кар-
тирана по време на експедицията “Славянка-90” от А. Илиев, Р.Петров и А. Ка-
валджиев, членове на ПК “Прилеп” при ТД “Планинец” София през месец Август 
1990г. Пропастта е проверена и прекартирана, като и е съставено също така и 
подробно описание по време на експедицията “ Славянка 2004”. Новата и карта 
е съставена от Ст. Петков ПК “Урвич” и В. Младенова ПК “Академик Ив. Буреш” 
София. По време на същата експедиция в пещерата са проведени и обстойни 
биоспелеологични изследвания от Др-Петър Берон и Боян Петров.
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Карта 1990 г.  М.Златкова, В.Колева
Открита 1990 г. от ПК "Ак. Буреш"
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Входът на пропастта “Гарваница” се разкрива сред големи скални блокове в 
североизточния склон на планината “Славянка”, в близост до местността “Сухото 
езеро”. Надморска височина на входа и е 2050 метра. Най-лесно до нея може да 
се достигне от местността. “Ливаде”. За целта се хваща пътека, която започва от 
седловината в най-горната част на Ливадето. По нея се върви в източна посока, 
като пътеката навлиза в горист пояс и се изкачва стръмно. След като се излезе 
от гората се достига до открита склонова поляна. От това място пътеката държи 
посока югоизток. Върви се по хоризонтал с малък наклон, като се траверсира 
склона. Вдясно се вижда вр.Шабран. По пътеката се достига до м.“Сухото езеро” 
(голям валог, в чиято най-ниска част понякога се задържа вода).

От валога “Сухото езеро” се поема в посока североизток, като се слиза по не-
говия североизточен склон. Върви се по посока горната част на дерето, спускащо 
се от северните склонове на Гоцев връх (2112 мнв). Входа трябва да се търси на 
около 30м преди достигането на дерето.

Входа на пещерата, въпреки немалките си размери, е труден за намиране. За 
ориентир може да послужи сухо дърво (Мура), разположено в близост до входа 
(10-15м северно от него).

Описание:
Основният вход на пещерата се разкрива сред големи скални блокове и има 

неправилна форма. На около два метра по-високо от него има разположен друг 
отвор на пропастта. Той е с по-малки размери и е с кръгла форма. И двата входа 
отвеждат в малка наклонена зала. От първия се слиза по прагове и наклонена 
галерия до залата. От горния вход се попада в отвес дълбок 7м. От залата, която 
има наклонен под, в нейния югозападен край в дълбочина се развива отвес дъл-
бок 45м. Във височина се забелязват комини с височина над 10м, които вероятно 
опират на повърхността.

Отвесът е широк (7х5м) и е удобен за спускане. На места по стените му се 
забелязват натечни калцитни образувания. Дъното на отвеса е равно и покрито 
с камъни. От дъното в южна посока тръгва тясно низходящо разклонение, което 
след около 2м става много тясно и непреодолимо. До тук денивелацията на про-
пастта е –54м. За да се достигне до дъното и трябва да се спусне отвес, който 
започва на около 15м преди дъното на големия отвес. Дълбочината на този отвес 
е 20м, като в горната си част е наклонен. Дъното на пещерата е равно и покрито 
с камъни. На около 3м преди него се отделя късо входящо разклонение. Пропаст-
та е влажна и студена, като по стените на отвесите се стича вода. В нея гнездят 
“Хайдушки гарги”. Не са извършвани до сега климатични и биоспелеологични из-
следвания.

Техническо описание:
Необходим инвентар: 70-80м въже, 7-8 стоманени примки, 5-6 карабинера, 

протектори и престилки.
Пропастта не е кована за ТЕВ, но може да се екипира на естествени опори. За 

проникване през най-високо разположения вход на пропастта се прави закрепва-
не на 5м над него на голяма(неразрушима) скална халка. Следващото закрепва
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не е на 2,5м по-ниско точно на самия вход. Въжето се използва за спускане на 
отвеса с максимална дълбочина 7м и за подвеждане към големия отвес. Основно 
и дублиращо се организират на нивото на пода на наклонената зала след изли-
зане в отвеса на скални халки (желателно е да се забият спитове). Междинно 
прехвърляне се прави на около 15-18м по-ниско на скални халки. На още 15м 
под това междинно прехвърляне се прави още едно прехвърляне също на скални 
халки. За да се спусне пропастта до дъно трябва да се достигне чрез пандюл до 
отвес, започващ на 15м преди дъното на големия отвес. За да не трие въжето се 
организират прехвърляния на естествени опори (скални халки). На това място 
е хубаво да се забият спитове. До дъното на отвеса има 18-20м, като на места, 
където трие въжето, може да се правят прехвърляния или да се поставят протек-
тори. Да се внимава за падащи камъни по големия отвес.

История на проучването:
Пропастта “Гарваница” е отдавна известна на местните овчари от селата Пе-

трово и Голешево. За пръв път в нея е проникнато през юли 1981г. Тя е детайлно 
изследвана и картирана по време на експедиция “Славянка 1990” от пещерняци-
те на ПК “Академик Иван Буреш” при туристическо дружество “Здравец”-София. 
Картата и е съставена на 06.08.1990г. от М. Златкова и В. Колева.

Повторно пещерата е посетена по време на експедициите “Славянка” 2002 
,2003 и 2004 по време на които и е направено подробно описание.
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Карта 1990 г.  Я.Божинов, К.Иванов
Открита 1990 г. от ПК "Прилеп"

L 10  H -15   N 41.2253947  Е 23.3750790№316 - 403036

Гоцева дупка
(Дупката с малкия вход; Безименна №2)
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Местонахождение и достъп:
От местността “Ливаде” се тръгва по пътя за местността “Сухото езеро”. До-

стига до характерна седловина в най-горната част на Ливадето. На това място 
пътя прави завой на югоизток. Той навлиза в гората и стръмно тръгва да се изка-
чва по склона. Скоро пътят излиза от гората на открито място – склонова поляна. 
След като се набере височина пътят тръгва да подсича склона, като почва да 
върви успоредно с билото на планината. Върви се по хоризонтала, с незначите-
лен наклон. Достига до местността “ Сухото езеро”. След като се пресече волога 
“ Сухото езеро” се тръгва по северозападния склон на Гоцев връх (2212м).

От Гоцев връх се тръгва на югоизток, като се върви по граничната бразда, до-
като се достигне до Малък Гоцев връх. От това място ясно се забелязват дерета-
та, които се спускат от подстъпите на върховете към ниските части на планината. 
От върха се слиза по склона на североизток към местността “Валозите”. Пещера-
та трябва да се търси на левия географски склон на второто дере, спускащо се 
от Малък Гоцев връх (югоизточният. склон под връх Алиботуш). Тя отстои на 20м 
от нивото на дерето. Входа на пещерата се разкрива в основата на ниска скала, 
но се забелязва отдалеч. Неговата надморската височина е приблизително 2050 
метра. За ориентир могат да послужат прелитащите покрай входа на пещерата 
“Хайдушки гарги”, които гнездят в нея.

Описание:
Входът на пещерата се разкрива в основата на ниска скала. Той има непра-

вилна форма с размери 1.7м х 1м, като е ориентиран на изток- югоизток. От него 
тръгва силно низходяща стъпаловидна галерия, която на петия метър се разши-
рява. Подът на галерията е покрит с пръст, нанесена от повърхността, а по сте-
ните се забелязват малки образувания и повлеци. На трудно достъпни площадки 
в ляво и в дясно от централната ос на галерията могат да се забележат около 
4 гнезда на “Хайдушки гарги”. След петия метър наклонът на галерията става 
близо 70 градуса. Във височина могат да се забележат комини с неустановена 
височина. На това място височината на галерията надвишава 5метра. Достига 
се до малка площадка, от която следва 5-метров отвес. По цялата дължина на 
отвеса могат да се забележат големи натеци, покрити с черна пръст, нанесе-
на от повърхността. Дъното на пещерата е равно и покрито изцяло с камъни. В 
най-ниската част на дъното има изкоп (вадени камъни). На това място дънната 
заличка преминава в непреодолими пукнатини, запълнени с образувания и на-
теци. Пещерата е влажна и студена, като навсякъде изобилстват наслаги. На 
дъното могат да се забележат кокали от животни, паднали в пропастта. Открит 
е череп-вероятно на дива коза. Размерите на пропастта са незначителни, като 
денивелацията й от входа е – 15м, а дължината 10м. В нея не са извършвани до 
сега климатични и биоспелеологични изследвания.

L 10  H -15   N 41.2253947  Е 23.3750790№316 - 403036
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Техническо описание:
Необходим инвентар: 30м въже, 3бр. Стоманени планки, скални клинове (екс-

центрици), протектори 2бр, престилки 1бр.
Основното и дублиращото закрепване се организират над входа на трудно за-

белижими скални халки (обикновено са покрити с пръст) с 2бр. стоманени примки. 
Следващото закрепване може да се организира, за да не трие въжето на нивото 
на входа, вдясно на скален клин, като на възела се слага престилка. Въжето се 
използва за подвеждане по наклонената галерия. На 5-ия метър вдясно на сте-
ната се организира прехвърляне със стоманена примка на характерна натечна 
халка. Следва спускане по наклон като на 5м по-надолу наклонът става по-голям. 
На ръба се слага протектор. На още 3-4м по-надолу се стъпва на малка площад-
ка, от която силно низходящата галерия преминава в отвес дълбок 4-5м. На ръба 
се слага протектор. Следва още 4-5м спускане до стената.

История на проучването:
Пещерата е открита е от местни овчари от с. Петрово. Тя е изследвана и кар-

тирана на 06.08.1990г. от К. Иванов и Р. Петров, членове на ПК “Прилеп” при ТД 
“Планинец” София. 

Пещерата е повторно посетена по време на експедицията “Славянка 2002”, 
като и е направено подробно описание. 
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L 30+  H -31   N 41.2321246  Е 23.3642592№441 - 403004
Шипките 1

Карта 1990 г.  М.Заткова, В.Шекерджиева
Открита 1990 г. от ПК "Ак. Буреш"
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L 30+  H -31   N 41.2321246  Е 23.3642592№454 - 403026
Шипките 2

Карта 1990 г.  М.Заткова, В.Колева
Открита 1990 г. от ПК "Ак. Буреш"
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Карта 2006 г.  К.Стоичков
Открита 1990 г. от ПК "Ак. Буреш"

с. Голешево 
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Местонахождение и достъп: 
Входовете на Система Шипките. (Гюлът) се разкриват на около 30 минути път 

южно от местността Ливаде. Те се намират на около 80 метра над дерето, което 
се спуска от под местността “Сухото езеро”. Изходен пункт за достигането на 
системата е местността Ливаде. Според районирането на карста (по В. Попов) 
попада в Тешеовски пещерен район № 403. От Ливадето се тръгва по пътя за 
местността “Сухото езеро”. Не след дълго, когато пътя набере малко денивела-
ция, се стига до характерна седловина в най-горната част на Ливадето. На това 
място пътят прави завой на югоизток. Той навлиза в гората, като стръмно тръгва 
да се изкачва по склона. След като се набере денивелация още 20-30 м, има 
вариант, за да се достигне сравнително по-бързо до пещерите, като се подсече 
склона, без път в гората, но той не е толкова за препоръчване, защото гората е 
сравнително гъста и липсват ориентири. Така се пресичат няколко малки дерета. 
Трябва да се стигне до голямо открито място на склона. Входовете на пещерите 
трябва да се търсят на около 80 м над дерето, което се спуска от под местността 
“Сухото езеро”. Ориентир за това е единствения шипков храст на това място. 
Входовете са малки, склона е затревен и не се виждат отдалече. По-дългия път 
за достигане е като се продължи по пътя, който на места преминава в пътека. 
Стига се пак до откритото място и след като се набере още малко височина пътя 
тръгва да подсича склона, като гората остава долу. Следва се пътя, като се дос-
тига до подстъпите за връх Шабран. От тази позиция се вижда откритото място 
на склона, където се разкриват и входовете на Шипките. Слиза се без път по 
откритият склон. Входовете на пещерите трябва да се търсят на около 80 м над 
дерето, което се спуска от под местността “Сухото езеро”. Ориентир за това е 
единствения шипков храст на това място. Входовете са малки, склонът е затре-
вен и не се виждат отдалече. Те се намират на около 3 м един от друг.

Описание на Шипката 1:
Входът на пропастта Шипката 1 е разделен на две от скално мостче. Двете 

части на входа са с размери – 1. 5х1 м и 1х1 м, като по-голяма е долната част. От 
входа тръгва наклонен участък, който след около 2. 5 м преминава в отвес. Цели-
ят отвес от входа до дъното е 30 м, но той е разделен на две от силно наклонена 
площадка на дванадесетия метър. Отвесът е широк и удобен за спускане. В гор-
ната му част диаметърът му е 2х2 м, като към дъното е 5х3 м. Дъното е равно и е 
осеяно с камъни. Камъни има и по самия отвес, особено на наклонената площад-
ка. За това трябва максимално да се внимава и да се слиза по един. Проблемът 
е, че на дъното няма къде да се скриеш!!! Пропастта е студена. Стените са по-
крити с мъх. Липсват образувания, а в горната част на отвеса на 2 м от входа на 
площадка могат да се видят гнезда на хайдушки гарги. Необходим инвентар: 40м 
въже, 5 стоманени примки, 3 карабинера, протектори. Техническо описание: Ос-
новното закрепване се организира на голяма и неразрушима естествена опора. 
Тя представлява скално мостче, което разделя входа на пропастта. Дублиращото 
закрепване може да се организира на скална халка в близост до входа 
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(хубаво е да се забие спит). За основното закрепване са нужни 3 бр. стоманени 
примки. Междинно прехвърляне се организира на 15 м по-надолу по отвеса, след 
като се подмине малка скална площадка. То се осъществява също на скална 
халка с помощта на примка. Отвесът е широк и удобен за спускане до скалата. 
Трябва максимално да се внимава при проникване в пропастта. Причина за това 
са падащите камъни по самия отвес. На дъното няма удобно място за укриване 
и затова е хубаво в пропастта да се влиза по единично.

Описание на Шипката 2: 
Входът на пещерата е разположен на около 3 метра по-ниско (източно) от вхо-

да на Шипката 1. Неговите размери са съответно 0. 7х0. 4 м. Следва праг от 2. 5 
м, след който се попада в малка заличка. Тя е силнонизходяща. Дъното е осеяно 
с камъни и гниещи дървета. Основното направление на пещерата се развива на 
североизток. От дъното галерията преминава в непреодолима пукнатина. В севе-
розападният край на залата в стената се намира тесен отвор с елипсовидна фор-
ма. Този отвор се разкрива на около 2 м над нивото на наклонения под. Неговите 
размери са съответно 0. 6х0. 3 м. От нега в дълбочина се отделя тясно кладенче 
дълбоко около 5 м и удобно за слизане на “класика”. Попада се на уширение и 
галерийка, която след 3 метра преминава в тесняк. Веднага след тесняка се по-
пада на силнонаклонена постепенно разширяваща се галерия. Пода и е покрит 
с различни по размери много лабилни камъни, да се внимава!!!. Тази галерия 
отвежда до малка заличка, в краят на която се достига до стеснение отвеждащо 
до прозорец в отвеса на Шипката 1. Този прозорец отстои на около 13. 5 метра 
над дъното на системата. Пещерата е студена и влажна. В новооткритата връзка 
между двете Шипки се забелязват по стените повлеци и дребни сталактити. Об-
щата денивелация на системата е –30. 50 м считана от по-високо разположеният 
вход, а дължината и е 28. 80 м. В тази част не са открити гнезда на хайдушки 
гарги.

Техническо описание: 
Пещерата се слиза на камина и въже за осигуровка е необходимо на накло-

нената галерия след тесняка. До дъното на системата е необходимо 25 м въже. 
Екипира се на естествени опори. Необходимо е да се забият спитове.

История на проучването: 
Пещерите са изследвани и картирани по време на експедицията “Славянка 90” 

от М. Златкова, В. Колева и Хр. Вълчанов, членове на ПК “Академик ИВ. Буреш” 
при тур. д-во Здравец, София. Пещерите са посетени по време на експедиция 
славянка 2002, като са им съставени подробни описания. На 11. 05. 2003г. по вре-
ме на експедиция славянка 2003 е открито продължение в пещерата Шипката 2 
от С. Радев СПК “Академик” София. В продължението е достигнато до блокажно 
стеснение. На 17. 05. 2003 г. е извършен пробив в блокажа на пещ. Шипката 2 и 
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свързване на Шипките 1 и 2 в една система от С. Станчев, К. Стоилов и Х. Ива-
нов, СПК “Академик” и ПК “Приста” Русе. 

Точната карта на системата е съставена на 25. 06. 2006г. от Константин Стоич-
ков, Мирослава Рударска – ПК “Хеликтит” София, Стоян Петков- Спелеосдруже-
ние МОЕРПА, и Daniel Jackson - Великобритания.

Биологични видове:
Visit: 25.06.2006 (P. Beron).
Aves: Pyrrhocorax (?) graculus 
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Карта 1990 г.  М.Заткова, В.Колева
Открита 1990 г. от ПК "Ак. Буреш"
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Местонахождение и достъп:
От лагера в местността Ливаде се хваща пътя за местността “Сухото езеро”, 

по който се върви докато не се достигне до характерна седловина в най-горната 
част на Ливадето. От седловината се тръгва в югозападна посока по неясно очер-
тана пътека. Пътеката се спуска стръмно, като навлиза в горист пояс. Държи се 
посоката на дерето, като не след дълго отново се излиза на открито място. За да 
се достигне входа на пещерата от това място има два пътя. За първия път трябва 
да се върви още малко по пътеката, която се различава на това място добре. По 
нея се слиза докато се достигне до чешма (извор). От чешмата в североизточна 
посока се тръгва право нагоре по десния географски склон на дерето. Върви се 
в рядка смесена гора и след 100 метра се стига до входа на пещерата. Другият 
начин, да се достигне до входа на пещерата, е след като се достигне до откритото 
място, в дясната част на поляната има характерен скален блок (конгломерат). От 
него в западна посока се тръгва без път (азимут ~ 360 града ) по десния склон на 
дерето. Склона се подсича като се набира малко денивелация. Върви се в рядка 
иглолистна гора, като не след дълго се достига до входа на пещерата. Въпреки 
големите размери на входа (6х4м), той не може да бъде забелязан отдалече. 
Приблизителната надморска височина на която е разположен входа е около 1600 
метра.

Описание:
Входа на пропастта има неправилна форма и югозападно изложение. Разме-

рите са сравнително големи (6х4м). От него се попада директно в отвес с мак-
симална дълбочина 9 метра. Стените на отвеса са влажни и покрити с мъх. От 
дъното на отвеса тръгва низходяща полуосветена зала с неголеми размери 
(7х10х6м). Подът и е покрит с голямо количество гравитачен материал; могат да 
се забележат също така и гниещи дървесни стволове. Огромното количество на-
падал от свода на пещерата гравитачен материал, както и множеството наслаги 
от глина и пръст преграждат евентуалния път в дълбочина. По стените на залата 
на различни нива има изветрени образувания и повлеци. Пещерата е убежище 
за “Хайдушки гарги”, за което свидетелстват забелязаното в нея гнездо, разпо-
ложено на недостъпна площадка на стенита на залата. Пещерата представлява 
“студен чувал”, като в дънните части се задържа хладен въздух и вероятно до къ-
сно остава лед по стените. В нея на са извършвани комплексни биоспелеоложки 
и климатични изследвания. 

Денивелацията на пропастта е –12.5м, а дължина и е 12м.
Техническо описание:
Необходим инвентар: 15м въже, 4 примки, 2-3 карабинера, 2-3 протектора.
Основното и дублиращото закрепване се организират на дървета в близост до 

входа на пещерата. Може и само на едно дърво. Спускането става от югозапад-
ната ниска и наклонена страна на отвеса. На ръба и преди него се слагат про-
тектори на въжето. На 1.8-2м може да се извърши прехвърляне на скална халка, 
намираща се на стената, по която се извършва спускането(не е задължително!). 
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Следва 7-метров рапел по наклон. Възможно е да се слезе отвеса на класика, 
но е рисковано, защото стените са покрити с мъх и са хлъзгави. Да се внимава! 
От по-високата страна на отвора въжето може да се изведе в камбана, но спу-
скането е рисковано поради голямото количество камъни, които може да събори 
въжето.

История на проучването:
Пропастта “Дупката при Марина поляна”, вероятно е била известна на местни-

те овчари отдавна. Тя е изследвана и картирана по време на експедицията “Сла-
вянка-90” от Мария Златкова и В. Колева, членове на ПК ”Академик Иван Буреш” 
при туристическо дружество “Здравец”- София – 05.08.1990г. 

Пропастта е проверена и е съставено подробно описание по време на експе-
дицията “ Славянка 2002”.

Биологични видове:
Visit: 25.06.2006 (P. Beron).
Diplopoda: Anamastigona delcevi
Trichoptera: Micropterna nycterobia

L 12  H -12.5   N 41.2336647  Е 23.363391№443 - 403041
Дупката при Марина поляна

с. Голешево 



Атлас на пещерите в България

 479

Карта 1990 г.  М.Заткова, В.Колева
Открита 1990 г. от ПК "Ак. Буреш"

L 11  H -8   N 41.2243147  Е 23.3711392№524 - 403038
Сняговата дупка - (Ледената дупка)

с. Голешево 
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Местонахождение и достъп:
Входа на пропастта се разкрива в северният склон на планината на около 50 

метра под Гоцев връх (2212мнв). Надморската височина на входа е приблизи-
телно 2162 метра. От местността “Ливаде” се тръгва по пътя за местността “Су-
хото езеро”.   Достига до характерна седловина в най-горната част на Ливадето. 
На това място пътя прави завой на югоизток. Той навлиза в гората и стръмно 
тръгва да се изкачва по склона. Скоро пътят излиза от гората на открито мя-
сто – склонова поляна. След като се набере височина пътят тръгва да подсича 
склона, като върви успоредно с билото на планината. Върви се по хоризонтала 
с незначителен наклон. Достига до местността “Сухото езеро”. След като се пре-
сече валога “Сухото езеро” се тръгва по северозападния склон на Гоцев връх 
(2212мнв). Наклонът е сравнително голям, а посоката, която трябва да се държи, 
е юг-югоизток. Входа на пропастта трябва да се търси северно от върха, на 50м 
под него. Въпреки големите си размери 7х3м той не се забелязва отдалече и за 
ориентир може да бъде използвана пряспата, (може би само през пролетта) коя-
то се задържа при отвора.

Описание:
Входът е с неправилна форма и сравнително големи размери (7х3м). В севе-

розападния му край до късно се задържа пряспа сняг, която е надвиснала като 
козирка над тази част от пропастта. От входа се разкрива широк отвес, дълбок  
8-10м. Дъното е широко 4х9м и е покрито с постоянно задържаща се снежна 
тапа. В югозападния край между нея и скалата се разкрива малко уширение, за-
дръстено с дребни камъни. Под козирката от сняг, на дъното се забелязва тесен 
просвет дълбок вероятно 1-2м. На това място има и реална възможност след 
разкопаване на снега да се открие и продължение на пещерата. Стените на от-
веса са доста ерозирали и на места са покрити с мъх. Пропастта е влажна и сту-
дена, но това не пречи да е (или поне в миналото е била) убежище на “Хайдушки 
гарги”. За това свидетелства едно гнездо, разположено в северозападната част 
на отвеса. Снежната тапа на дъното си сменя често размерите, което води до 
разлики в дълбочината на дупката – от 8 до 10м. Дължината на пещерата е 11м. 
В нея не са извършвани биоспелеологични изследвания.

Техническо описание:
Необходим инвентар: Въже 15м 1-2 скални клина, 1 планка, протектори.
Отвесът е най-удобен за спускане от югоизточната му страна. На 1-2м преди 

входа на единствената не ерозирала скала трябва да се търси забит спит, на 
който се организира основното закрепване. Дублиращото може да се направи на 
скални клинове, за които трябва да се намерят удобни цепки. Спускането става 
по наклонен участък, като на ръба въжето трие в скалата и трябва да се сложи 
протектор. След средата отвесът се отваря в камбана до дъното, като на това 
място също трябва да се сложи протектор, защото въжето неминуемо трие в ска-

L 11  H -8   N 41.2243147  Е 23.3711392№524 - 403038
Сняговата дупка - (Ледената дупка)

с. Голешево 
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лата. Трябва да се внимава, защото има малка опасност от срутване в отвеса на 
снежната козирка от североизточната част на входа. Поради бързото изветряне 
на скалата спитът може де е неизползваем, въпреки че е забит през 2002г. Тряб-
ва да се дублира с друг! 

История на проучването:
Пещерата е изследвана и картирана по време на експедиция “Славянка 90” от 

L 11  H -8   N 41.2243147  Е 23.3711392№524 - 403038
Сняговата дупка - (Ледената дупка)

с. Голешево 
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L 26  H -45   N 41.248546  Е 23.35273881533 - 403005
Стойковица - (Голяма Стойковица)

Карта 1990 г.  В.Илиев, Д.Стойчев
Открита 1990 г. от ПК "Айгидик" Благоевград

с. Голешево 
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L 26  H -45   N 41.248546  Е 23.35273881533 - 403005
Стойковица - (Голяма Стойковица)

Карта 1990 г.  В.Илиев, Д.Стойчев
Открита 1990 г. от ПК "Айгидик" Благоевград

с. Голешево 
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Местност Милковица, с. Голешово 
Община Сандански, Благоевградска област 
Защитена от 2007г 
Пропастна пещера, Влажна, Мрамор, Диаклазна
Обща дължина 70м Денивелация -46м
Картирали Б. Илиев, Д. Стойчев, Б. Димитров
Клубна експедиция Клуб "Айгидик" Благоевград Година 1976 
История на откриването Картирана на 14/09/1976г. 
Намира се на 3км югозападно от с. Голешово в местността Милковица. 
Кратко описание: Влажна пропастна пещера без образувания. 
Отвеси: да 
Необходим алпийски инвентар: да 
Необходимо въже: да 
Стълба: не 
Друга специална екипировка: не 
Налична стационарна екипировка: не 
Екипирана ТЕВ.В ходен отвес -26 м.

L 26  H -45   N 41.248546  Е 23.35273881533 - 403005
Стойковица - (Голяма Стойковица)

с. Голешево 
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L 105  H -56   N 41.4       Е 23.5     .2547 - 403027
Малка Стойковица

Карта 1980 г.  К.Стаматов
Открита 1980 г. от ПК "Айгидик" Благоевград

с. Голешево 
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Малка Стойковица
Тешовски район, Рило-Родопска област, Местност Сухомел, с. Голешово 
В национален парк, Защитена от 2007 г,пропаст, влажна, мрамор, Диаклазна 
Обща дължина 8м Денивелация -34м, НМВ 1136 м 
Картирали: К. Стаматов Клубна експедиция Клуб „Айгидик“ Благоевград 1980 г. 
Местонахождение На 4000 м от с. Голешово
Отвеси: да
Входен отвес 34 м. 
Необходим алпийски инвентар: да 
Необходимо въже: да 
Специфични особености: Екипирана ТЕВ.Входен отвес 34 м.

Биологични видове:
Visit: 27.06.2006 (P. Beron).
Isopoda: white
Opiliones: Paranemastoma beroni
Acari: Ixodes vespertilionis
Coleoptera Carabidae: Duvalius joakimovi
Trichoptera: Stenophylax meridiorientalis

L 105  H -56   N 41.4       Е 23.5     .2547 - 403027
Малка Стойковица

с. Голешево 
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L 42  H 0                                      .1534 - 403006
Стършалийца - (Стършелица)

Карта 1980 г.  К.Стаматов
Открита 1980 г. от ПК "Айгидик" Благоевград

с. Голешево 
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Тешовски район, Рило-Родопска област 
Местонахождение Намира се на 4 км източно от с. Голешово в местността Биля-
нов дол (Сухия връх). Височина над МЕБ 85м.
Описание на пещерата: Студена, суха, едноетажна, неразклонена, без образу-
вания. В национален парк, Защитена от 2007 г.
Обща дължина 42м Денивелация 0м, НМВ 850м
Картирали Б. Илиев, Д. Стойчев Клубна експедиция Клуб „Айгидик“ Благоевград 
1976г. Мащаб 1: 100
Последна карта 1976г.

L 42  H 0                                      .1534 - 403006
Стършалийца - (Стършелица)

с. Голешево 
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L 34  H -52   N 41.234632  Е 23.35371114800 - 403046
Шапатек

Карта 2003 г. Ц.Остромски, Г.Янев
Открита 2003 г. от ПК "Искър". ПК "Академик" София

с. Голешево 
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Техническо описание на пропастта 
Необходим инвентар: 60 м. въже, 1 планка, 1 скален клин, 4 примки, 6 кара-

бинера. Основно закрепване - с примка на скалната издатина с номера в долния 
(североизточен) край на отвора. Дублира се (с края на въжето) на дърво източно 
от отвора. На 4 м. под основното, над удобен за стъпване праг се прави откло-
нение (с телена примка на малка халка на тавана). Под прага следваме лявата 
стена, на която забиваме скален клин на 0. 5 м. над пода (за парапет). Оттам се 
изнасяме в дясно (4 м.) до спита над втория отвес (-28 м.), дублирайки го преди 
това с примка на скална халка на тавана. След 15 м. рапел правим прехвърляне с 
дълга примка на скална издатина, 1. 2 м. над ръба на наклонена площадка. След 
още 14 м. достигаме дъното на отвеса.

Цветан Остромски 27. 04. 2010

L 34  H -52   N 41.234632  Е 23.35371114800 - 403046
Шапатек

с. Голешево 
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L 105  H -56 +4   N 41.24,15.847  Е 23.37,3.0904801 - 403047
Комарница

Карта 2003 г. К.Стоичков
Открита 2003 г. от ПК "Хелектит" София

с. Голешево 
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Биология:
Visits: 26.06. 2006 (P. Beron)
Trichoptera: Stenophylax permistus

L 105  H -56 +4   N 41.24,15.847  Е 23.37,3.0904801 - 403047
Комарница

с. Голешево 
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L 21  H -11   N 41.26,32.8  Е 23.37,08.64834 - 403049
Габатек

Карта 2004 г. К.Стоичков
Открита 2004 г. от ПК "Искър" София

с. Голешево 
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L 8  H -4   N 41.24,15.847  Е 23.37,3.0905108 - 403050
Билянка 5

Карта 2008 г. Я.Янков, Ев.Христов
Открита 2008 г. от ПК "Еделвайс" Сандански

с. Голешево 
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Местонахождение: 
Намира се на 4км източно от с. Голешово, в местността Ливаде, Билянов дол. 
Развита в мрамори, които образуват пръстен около Тешевското гранитно по-
дуване и потъват периклинално под ъгъл 20 - 80 градуса. Карстовият басейн 
представлява дълбоко дренирана тектонска депресия. 
 
Описание на пещерата: 
Едноетажна, разклонена, суха, без образувания.

История на откриването: 
Картирана на 23/11/1988г. от Я. Янков, Кр. Парасков, Ев. Христов ПК"Еделвайс" 
гр. Сандански. Мащаб 1: 100 

L 8  H -4   N 41.24,15.847  Е 23.37,3.0905108 - 403050
Билянка 5

с. Голешево 
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L 11  H -3   N 41.23,45.647  Е 23.37,28.9885247 - 403053
Куфара

Карта 2006 г. К.Стоичков, П.Бакалов, Ст.Петков
Открита 2008 г. от ПК "Хелектит", СПК "Академик", СД "Моерпа" София

с. Голешево 
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Местонахождение и достъп: 
Входа на пещерата се разкрива на около десетина метра височина на десния 

географски бряг на Билянов дол, в основата на нисък до 3 метра скален венец. 
Тя отстои на около 4 километра източно от местността Ливаде, която е и изходен 
пункт за достигането на пещерата. Според районирането на карста (по В. Попов) 
попада в Тешевски пещерен район № 403. От долната част на Ливадето се хваща 
широка и ясно изразена пътека, която се движи в посока изток-югоизток. Пътека 
може да се хване и от местността над Ливадето в близост до чешмата, която се 
съединява с горепосочената в текста пътека. И двете изцяло са в гора изцяло в 
гора и отвеждат до много дълбоко дере. Това е същото дере, което се спуска от 
под Гоцев връх. Пътеката пресича дерето и започва да се изкачва стръмно по 
склон в североизточна посока. След като се изкачи склона и се набере нужната 
денивелация тя отново свива на югоизток. Върви се в открита местност, и в пе-
риферията на гората. В откритите части се забелязват големи площи обрасли с 
хвойна. Тази открита местност се забелязва и добре от местността Ливаде. Пъ-
теката достига до ново, много по-плитко дере като за кратко навлиза в гората от-
ново. След като пресече дерето пътеката извива и достига нова открита местност 
обрасла с хвойна. Върви се по пътеката, която започва да се изкачва към гората 
в близост до Билянов дол, Това е главното и дълбоко всечено дере в основата 
на масива на Царев връх. Още от откритата местност може да бъдат забелязани 
група скали от другата страна на дола. Посоката е изток-североизток. Тръгва се 
без посока през ливадите. Слиза се в дола, като се подминават група дървета. 
Пещерата трябва да се търси на около десетина метра височина на десния гео-
графски бряг на дола, в основата на нисък до 3 метра скален венец. Описание: 
Входът на пещерата се разкрива на десния географски бряг на Билянов дол. 
Той има югозападно изложение и неправилна почти триъгълна форма. Неговите 
размери са 0.60х0.40 м. От него в североизточна посока се отделя тясна низхо-
дяща галерия. Пода е покрит с дребни камъни и влажна черна пръст премесена 
с привнесени от повърхността сухи треви. На места могат да бъдат забелязани 
дребни сталагмити и сталактити. Галерията запазва характера си, като на мес-
та се разширява незначително. Следват две незначителни прагчета след които 
галерията стеснява и преминава в непреодолим тесняк. Има малка перспектива 
за продължение след разкопаване на наслагите в края, но това начинание би 
било твърде трудоемко. Пещерата Куфара има незначителни размери. Дължина 
10.60 м при денивелация от - 3.29 м. Тя е влажна и студена. В нея климатични и 
биоспелеологични изследвания не са извършвани. Странното име на пещерата 
произлиза от факта, че в дерето под входа и е намерен изоставен куфар.

История на проучването: Пещерата е открита на 14. 05. 2003 г. от Ю. Пасков 
член на СПК “Академик” София и К. Милкотев от Смолян, по време на експедиция 
“Славянка 2003”. Точната и карта е съставена три години по късно от К. Стоичков 
ПК “Хеликтит” София, П. Бакалов СПК “Академик” София и Ст. Петков-МОЕРПА, 
на 28. 08. 2006г. по време на българо-гръцката експедиция “Славянка 2006”.

Специфични особености: Едноетажана,неразклонена
Източник: К. Стоичков ПК “Хеликтит” София.

L 11  H -3   N 41.23,45.647  Е 23.37,28.988
N 41. 23. 47. 3 E 023. 37. 34. 6

5247 - 403053
Куфара

с. Голешево 
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Павел Бакалов

L 11  H -3   N 41.23,45.647  Е 23.37,28.9885247 - 403053
Куфара

с. Голешево 
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община Сандански

КАРТИ

Тешевски райн 403

с. Петрово

Благоевградска област
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Име № Код L H Карта Опис GPS Забе-
лежка

В района на с. Петрово
Рупата 332 403037 +
Дупката в Янчовото лозе 526 403039 +
Хармана 1009 403045 +
Егюптен дупка 3363 403020 +
Рапата 4805 403048 +
В района на с. Парил
Рупата 5245 403051 ???

Район 403 Тешелски 
Благоевградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Сандански
с. Петрово
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L 74  H -43   N 41.43633  Е 23.53916332 - 403037
Рупата

Карта 1982 г. Г.Колева, Цв.Остромски
Открита 1982 г. от СПК "Академик" София

с. Петрово
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L 10  H -7   N 41.23,45.647  Е 23.37,28.988526 - 403039
Дупката в Янчово лозе

Карта 1982 г. М.Златкова, Д.Златкова
Открита 1982 г. от СПК "Академик" София

с. Петрово
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L 0  H -15                                            .1009 - 403045
Хармана - Б1

Карта 1975 г. Н.Ланджев
Открита 1975 г. от ПК "Еделвайс" София

с. Петрово
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Местонахождение 
Намира се на 35 мин път южно от с. Петрово в местността Мраморни кариери. 
Намира се точно до пътя, водещ за сондажите. Височина над МЕБ 250м. 
 
Описание на пещерата 
Има лабилен блокаж около входа - пещерата в момента е затрупана. Образува-
ния - Дендрити, анемолити, луковични сталактити. 

В национален парк Защитена от 2007 г
пропаст, влажна, мрамор, диаклазна, образувания 
Обща дължина 10 м, Денивелация -15 м,
Картирали: Никола Ланджев Клубна експедиция Клуб "Еделвайс" София 
Картирана на 10/12/1975 г. 
Отвеси: да 
Необходим алпийски инвентар: да 
Необходимо въже: да 
Друга специална екипировка: не 
Налична стационарна екипировка: не 
Специфични особености: Лабилен блокаж около входа

L 10  H -15                                           .1009 - 403045

Хармана - Б1
Безименна № 1

с. Петрово
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L 46  H -35   N 41.39789  Е 23.534583363 - 403020
Егюптен дупка

Карта 1990 г. М.Златкова, Цв.Остромски
Открита 1990 г. от ПК "ак Ив. Буреш" София

с. Петрово
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“Пещерата под вр Егюптен”

Местонахождение и достъп:
Входът на пещерата се намира на главното било на планината, точно на гра-
ничната бразда между гранични пирамиди №88 и №89. Той отстои на около 300 
метра от пирамида №89 и е разположен на около 1400 м.н.в. В непосредствена 
близост до него има временна гранична пирамида. Входа напещерата представ-
лява продълговата цепнатина и се разкрива на самия билен ръб точно върху 
граничната бразда. За пещерата се тръгва по черният път който се отделя в м 
Шапатек от шосето свързващо селата Петрово и Голешево. Този път води до изо-
ставена строителна площадка вероятно предназначена за застава. През цялото 
време вляво над пътя остава полосата на кльона. Пътят плавно набира височи-
на. Достига се до премка и се свива вляво, като се минава покрай площадката на 
заставата. Продължава се по пътека минаваща по сравнително голото било на 
рида спускащ се от главното било на планината. След като се достигне билото 
са тръгва на запад (в дясно). До входа на пещерата се достига след около 15-20 
минути ходене. 
Размерите на входа са приблизително 0.40 на 1.20 метра.  

L 46  H -35   N 41.39789  Е 23.534583363 - 403020
Егюптен дупка

с. Петрово
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L 11  H -4   N 41.41168  Е 23.545054805 - 403048
Рапата

Карта 2004 г. К.Стоичков, К.Богачева
Открита 2004 г. от ПК "Хелектит" София

с. Петрово
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“Пещерата в м Рапата”
дължина 10.50 м, денивелация -3.50 м 

Местонахождение и достъп:
Входовете на пещерата се разкрива в основата на не висок скален венец в 

непосредствена близост до пътя, свързващ кариерите разположени на северния 
склон на масива Червенковец. За да се достигне до нея се тръгва по пътя, който 
се отделя вдясно от главното шосе (Петрово-Голешево) малко след изоставената 
застава. Пътят е преодолим с автомобил и в долната си част е покрит частично с 
асфалт. Първоначално се подминава бариерата а след това и първата кариера. 
Пътят постепенно набира денивелация, като в горната му част от единствения 
по-голям завой се забелязва голяма панелена сграда. Двата входа на пещерата 
се разкриват на около 100 метра преди въпросната сграда вдясно от пътят. Око-
ло входовете растат не големи храсти, които според сезона има вероятност да 
закриват входовете.         

Описание:
Двата входа на пещерата се разкриват в основата на не висок скален венец и 

отстоят на около четири метра един от друг. Те имат западно изложение и разме-
ри съответно 0.30 м на 0.75 м при вход 1 и 0.90 м на 0.90 м при вход 2. От вход 2, 
който е с по-големи размери се отделя силно низходяща стъпаловидна галерия. 
Пода и е покрит изцяло с големи каменни блокове а дължината и е 5 метра като 
набира денивелация от 3.50 метра. В краят и се разкрива пролука между камъни-
те и има реални изгледи за продължение (хвърленият камък в пролуката се тър-
каля в неизвестна посока доста). В тази част на пещерата не се забелязват вто-
рични калцитни образувания, като характера и е по скоро тектоничен отколкото 
карстов. През вход 1 се прониква в късо уширение дълго около 3 метра. Пода на 
тази част на пещерата и покрит с пръст и по-малко с камъни, липсват образува-
ния. На първия метър в дясно от основната ос на този участък си развива тясна и 
на места почти непреодолима галерия, която след около 3 метра прави връзка с 
галерията водеща началото си от вход 2. Като цяло пещерата е влажна и хладна 
и в нея не са извършвани биоспелеологични и климатични изследвания. Нейните 
размери за  сега са незначителни дължината и е само 10.50 метра при денивела-
ция от -3.50 метра. Има вероятност при разчистване на камъните в краят и да се 
попадне на продължение.

История на проучването:
Пещерата е разкрита при прокарването и разгърмяването на пътя за кариерите. 

Първите сведения за нея са получени по време на експедиция “Славянка – Южен 
Пирин” 82. По време на експедицията “Славянка”2004 пещерата локализирана 
от Иво Тачев, Стоян Петков, Ваня Младенова и е разчистена от камъни и карти-
рана от Константин Стоичков, Катерина Богачева ПК “Хеликтит” София и Markos 
Vaxevanopoulos,Sofia Lemani и Kostas от град Солун Гърция на 13.05.2004г.

L 11  H -4   N 41.41168  Е 23.54505
N 41 24 43.8 Е 23 32 47.8

4805 - 403048
Рапата

с. Петрово
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община Хаджидимово

КАРТИ

Тешевски райн 403

с. Копривлен
с. Парил
с. Теплен

Благоевградска област
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Име № Код L H Кар-
та

Опис GPS Забе-
лежка

Гълъбовата пещера 4175 403023 24 13 +
Дупката на  Царев връх
Пещерата под Царев връх

5426 403052 8 +1 + +

Рупата 5245 403051 35 -8 +
Тепленската пещера 583 403044 25 0 +
Хайдушката дупка 4176 403024 15 0 +
Хралупата 5974 403054 14 +3 + +

Район 403 Тешелски 
Благоевградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Хаджидимово
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община Сандански

КАРТИ

Тешевски райн 403

с. Копривлен

Благоевградска област
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L 24  H -13                                      .№ 4175 - 403023
Гълъбовата пещера

Карта 1982 г. Ил.Илиев, Н.Стаменова
Открита 1982 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

с. Копривлен
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L 24  H -13                                      .№ 4175 - 403023
Гълъбовата пещера

Карта 1982 г. Ил.Илиев, Н.Стаменова
Открита 1982 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

с. Копривлен
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L 15  H 0                                      .№ 4176 - 403024

Хайдушката дупка

Карта 1982 г.  Ил.Илиев, Н.Стаменова
Открита 1982 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

с. Копривлен
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община Сандански

КАРТИ

Тешевски райн 403

с. Парил

Благоевградска област
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L 24  H -13                                      .№ 5246 - 403052

Дупката на  Царев връх
Пещерата под Царев връх

Карта 28.8.2006 г. Ц.Остромски, Х.Христов
Открита 2006 г. от ПК «Искър» София,  ПК «Хеликтит» София

с. Парил
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L 8  H +1  НВ 1883                          .№ 5246 - 403052

Дупката на  Царев връх
Пещерата под Царев връх

Карта 28.8.2006 г. Ц.Остромски, Х.Христов
Открита 2006 г. от ПК «Искър» София,  ПК «Хеликтит» София

с. Парил
Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на северния склон на Голям Царев връх, на около 300 м под върха. 

Тя отстои югозападно от с. Парил, на около 3. 30 часа път от селото, което е най-удобния 
изходен пункт за нея. Според районирането на карста в България (по В. Попов) попада 
в Тешовския пещерен район (№ 403). От с. Парил по камионен-черен път се достига до 
бившата застава, сега хижа Славянка. Разстоянието е около 4 километра и се взима за 
около 1 час. След още 15 минути по пътя се достига до Парилския проход. Тук се изоста-
вя пътя (продължаващ за с. Голешово) и се тръгва в ляво по пътека през букова гора. Тя 
се изкачва отначало в югозападна посока до м. Вапата, после завива на юг-югоизток, пре-
сичайки поляни и гористи пояси и излиза на голяма поляна в метността Долния Койнар 
между вр. Койнар (на север) и Голям Царев връх (до тук – 2: 30 ч.). Продължава се нагоре 
през вековна гора от черна мура. Пътеката пресича няколко пъти на серпентини скал-
но-тревистия дол спускащ се от Голям Царев връх. Входът е в малка скала над пътеката 
(в ляво), малко след като се излезе окончателно над горския пояс, гледа на североизток. 
Азимут към връх Орелек: 394 g. 

Описание: 
Входът на пещерата се разкрива на северния склон на Голям Царев връх. Той има се-

вероизточно изложение и неправилна форма. Неговите размери са 1. 10 х 1 м. От него 
в югозападна посока се отделя ниска леко възходяща галерия. Пода е покрит с дребни 
камъни и влажна черна пръст. Галерията запазва характера си, като на около 2 м от входа 
се преминава стеснение, след което се разширява. След около 5 м галерията стеснява и 
преминава в непреодолим възходящ тесняк. Пещерата има незначителни размери. Дъ-
лжина 8. 00 м при денивелация от + 1. 00 м. Тя е влажна и студена. Биоспелеологични 
изследвания не са извършвани. 

История на проучването: 
Пещерата е открита на 25. 06. 2006 г. от Х. Христов член на ПК “Хеликтит” София, по 

време на българо-гръцката експедиция “Славянка 2006”. Точната карта е съставена на 
28. 08. 2006 г. от главен картировач: Ц. Остромски ПК “Искър” София и Х. Христов ПК 
“Хеликтит” София.

Ц. Остромски

Специална екипировка: не
Специфични особености: едноетажна, неразклонена
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L 8  H +1  НВ 1883                          .№ 5246 - 403052

Дупката на  Царев връх
Пещерата под Царев връх

Карта 28.8.2006 г. Ц.Остромски, Х.Христов
Открита 2006 г. от ПК «Искър» София,  ПК «Хеликтит» София

с. Парил



Атлас на пещерите в България

 519

L 35  H -8                                      .№ 5245 - 403051

Рупата

Карта 25.6.2006 г.  С.Радев, И.Петрунов, Б.Тепавичаров
Открита 2006 г. от СПК «Академик» София

с. Парил
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община Сандански

КАРТИ

Тешевски райн 403

с. Теплен

Благоевградска област
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L 25  H 0                                      .№ 583 - 403044

Тепленската пещера

Карта 1982 г.  К.Стаматов, Ат.Хаджиев, Ем.Даскалова
Открита 1982 г. от ПК «Айгидик» Благоевград

с. Теплен
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община Сандански

КАРТИ

Тешевски райн 403

с. Илинден

Благоевградска област
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L 14  H +3   N 41.4750417  E 23.7675694№ 5974 - 403054

Хралупата

Карта 5.7.2013 г.  К.Стоичков, Ал.Жалов
Открита 2013 г. от ПК «Хеликтит» София

с. Илинден


