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Това е СПРАВОЧНИК на събраните данни в Главната картотеката на БФСп в Перниш-
ка област по общини и селища 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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Пернишка област

Административна карта

Пернишка област е разположена в Западна България. Тя граничи с областите 
София, Кюстендил и София град. На северо-запад границата й съвпада с дър-
жавната граница с република Сърбия.

Региона обхваща Пернишкото, Радомирското и Брезнишкото поле, а също 
така и части на планините Верила, Витоша, Люлин, Вискяр, и др. Най-големите 
реки са Струма и Ерма. Има минерални извори в близост до град Брезник и село 
Рударци.

В Пернишка област има 6 общини: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радо-
мир и Трън.
Има карти на 93 пещери в землищата на 23 селища от пет ощини: Земен, Кова-
чевци, Перник, Радомир и Трън

Списък на населените места в Пернишка област - 130
Община Брезник - 35
Арзан, Бабица, Банище, Бегуновци, Билинци, Брезник, Брезнишки извор, Брус-
ник, Велковци, Видрица, Гигинци, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, 
Долна Секирна, Долни Романци, Душинци, Завала, Конска, Кошарево, Красава, 
Кривонос, Муртинци, Непразненци, Ноевци, Озърновци, Ребро, Режанци, Ръжа-
вец, Садовик, Слаковци, Сопица, Станьовци, Ярославци

Община Земен - 18
Беренде, Блатешница, Враня стена, Габровдол, Горна Врабча, Горна Глого-
вица, Дивля, Долна Врабча, Еловдол, Жабляно, Земен, Калотинци, Мурено, 
Одраница, Падине, Пещера, Раянци, Смиров дол

Спътникова карта
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Ковачевци - 10
Егълница, Калище, Ковачевци, Косача, Лобош, Ракиловци, Светля, Сирищник, 
Слатино, Чепино

Община Перник - 24
Батановци, Богданов дол, Боснек, Вискяр, Витановци, Големо Бучино, Дивотино, 
Драгичево, Зидарци, Кладница, Кралев дол, Лесковец, Люлин, Мещица, Перник, 
Планиница, Радуй, Расник, Рударци, Селищен дол, Студена, Черна гора, Чуй-
петлово, Ярджиловци

Община Радомир - 32
Байкалско, Беланица, Бобораци, Борнарево, Владимир, Горна Диканя, Гълъб-
ник, Дебели лаг, Долна Диканя, Долни Раковец, Драгомирово, Дрен, Друган, 
Жедна, Житуша, Извор, Касилаг, Кленовик, Кондофрей, Копаница, Кошарите, 
Негованци, Николаево, Поцърненци, Прибой, Радибош, Радомир, Старо село, 
Стефаново, Углярци, Червена могила, Чуковец

Община Трън - 52
Банкя, Берайнци, Богойна, Бохова, Бусинци, Бутроинци, Велиново, Видрар, 
Врабча, Вукан, Главановци, Глоговица, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, 
Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Ездимирци, Еловица, Ерул, Забел, Зелени-
град, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Лешниковци, Ломница, Лялинци, 
Милкьовци, Милославци, Мракетинци, Мрамор, Насалевци, Неделково, Пара-
мун, Пенкьовци, Проданча, Радово, Рани луг, Реяновци, Слишовци, Стайчовци, 
Стрезимировци, Студен извор, Трън, Туроковци, Филиповци, Цегриловци, Шип-
ковица, Ярловци

Биоспелеология от Пернишка област
по пещерната фауна на България от П.Берон 2015 г.

Pernik – Pk
Pk 1. Duhlata – cave near Bosnek Village. It is the longest cave in Bulgaria. 
Length: ca. 18 200 m. Denivelation: -73 m. Underground river. Coordinates: N 
42° 29’ 46,8” E 23° 11’ 50,8” * E 23° 11’ 46,3” N 42° 29’ 41,6”. Visits: several, 
since 1956 (P. Beron, V. Beshkov), 5.03.1971 (M. Kwartirnikov), 07.11.1992 (B. 
Petrov).

– Copepoda: Parastenocaris jeanneli, Diacyclops strimonis, D. chappuisi,
   Elaphoidella pandurskyi, Bryocamptus typhlops, Parastenocaris sp.
– Pseudoscorpiones: Neobisium kwartirnikowi
– Acari: Neotrombicula autumnalis, Odontacarus iota, Cunaxoides croceus,
   Spinturnix psi, Ixodes s. simplex
– Araneae: Meta menardi, Nesticus cellulanus, Palliduphantes istrianus
– Diplopoda: Glomeris hexasticha, Brachydesmus cristofer
– Collembola: Deuteraphorura fimetaria, Arrhopalites pygmaeus
– Coleoptera, Staphylinidae: Quedius mesomelinus
– Diptera: Heteromyza (?) rotundicornis, Triphleba antricola
– Trichoptera: Micropterna nycterobia
– Lepidoptera: Triphosa sabaudiata
– Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum, Rh. euryale, Rh. hipposideros,
   Myotis myotis, M. blythii, Miniopterus schreibersi

Pk 2. Zhivata voda – cave in the mountain Vitosha, near Bosnek Village. Alt.
1000 m. Length: 240 m. Pools. Coordinates: N 42° 31’ 30” E 23° 11’ 58”. Visit:
27.11.2002 (B. Petrov & P. Beron).

– Vermes: Tubifex tubifex
– Gastropoda: Oxychilus glaber striarius
– Copepoda: Diacyclops strimonis, Acanthocyclops propinquus, A. vernalis,
   Paracyclops fimbriatus, Attheyella crassa
– Amphipoda: Niphargus pancici vlkanovi
– Pseudoscorpiones: Neobisium sp.
– Opiliones: Paranemastoma radewi, Zacheus crista, Leiobunum rumelicum
– Araneae: Hilaira montigena, Nesticus cellulanus
– Acari: Ixodes vespertilionis
– Diplopoda: Brachydesmus cristofer
– Collembola: Orthonychiurus rectopapillatus, Onychiuroides quadripapillatus
– Coleoptera, Staphylinidae: Quedius mesomelinus skoraszewskyi
– Hymenoptera: Amblyteles bipunctatus, A. connata, A. multifasciata
– Chiroptera: Rhinolophus hipposideros

Pk 3. Yamata – pot hole near Filipovtsi Village. Denivelation: 61 m.
– Chiroptera: Hypsugo savii

Пещери по общини
Община Пещери
Брезник 0
Земен 27
Ковачевци 1
Перник 31
Радомир 3
Трън 32

Общо 94
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Pk 4. Filipovskata peshtera – cave near Filipovtsi Village. Length 83 m. 
Denivelation: +16 m. Visits: 06.11.1995 (B. Guéorguiev), 04.11.1996 (B. Petrov 
& D. Vasilev).

– Isopoda: Hyloniscus riparius
– Araneae: Meta menardi
– Diplopoda: Typhloiulus sp., Megaphyllum sp.
– Orthoptera: Troglophilus ? neglectus
– Lepidoptera: Triphosa dubitata, T. sabaudiata
– Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum, Rh. hipposideros, Hypsugo savii

Pk 5. Tyasnata peshtera – cave near Pk 2. Length ca. 50 m. Stream.
– Diptera: Heleomyza serrata

Pk 6. Yamkata – cave near Vrabcha Village. Length 32 m.
– Opiliones: Amilenus aurantiacus
– Diptera: Heteromyza rotundicornis

Pk 7. Bezimenna peshtera – cave near Tran.
– Araneae: Meta menardi

Pk 8. Cherna padina – cave near Tran. Visit: 6.04.1962.
– Araneae: Meta menardi

Pk 9. Yamkata (Yamkite) – cave near Rayantsi Village. Length 358 m. 
Denivelation: -66 m.

– Chiroptera: Rhinolophus blasii, Rh. ferrumequinum

Pk 10. Dimova yamka – cave near Smirov Dol Village. Length ca. 30 m. 
Denivelation: ca. 15 m.

– Trichoptera: Micropterna nycterobia
– Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum

Pk 11. Golyamata peshtera – cave near Gorna Vrabcha Village.
– Coleoptera, Staphylinidae: Atheta macroptera

Pk 12. Mecha dupka – cave near Kozhintsi Village. Length 53 m. Visits: 
01.05.1972 (P. Beron & V. Beshkov); 24.11.1996 (B. Petrov).

– Araneae: Nesticus cellulanus, Centromerus lakatnikensis
– Chilopoda: Lithobius lakatnicensis
– Diplopoda: Trachysphaera sp., Polydesmus complanatus
– Orthoptera: Troglophilus ? neglectus
– Lepidoptera: Triphosa dubitata, Scoliopteryx libatrix

Pk 13. Peshterata – cave near Bankya Village. Stream.
– Gastropoda: Belgrandiella bureschi
– Opiliones: Paranemastoma radewi
– Diplopoda:
– Chilopoda: Lithobius lakatnicensis

Pk 14. Akademik – cave near Bosnek Village. Length 350 m. Denivelation: -15
m. Coordinates: N 42° 29’ 30” E 23° 11’ 24”.

– Copepoda: Elaphoidella pandurskyi

Pk 15. Djeranitsa – cave-spring near Bosnek Village. Length 103 m. Denivelation:
-15 m.

– Copepoda: Paracyclops fimbriatus, Acanthocyclops propinquus, 
Epactophanes richardi, Bryocamptus zschokkei

– Amphipoda: Niphargus pancici vlkanovi

Pk 16. The cave of Bay Bore – cave near Bosnek Village. Length 15 m. 
Denivelation: -5 m.

– Copepoda: Acanthocyclops propinquus

Pk 17. Haydushkata peshtera – cave near Zemen.
– Copepoda: Eucyclops serrulatus, Paracyclops fimbriatus, Diacyclops 

bisetosus, D. chappuisi, Canthocamptus staphylinus, Bryocamptus pygmaeus, 
Nitocrellopsis intermedia

– Bathynellacea: Bathynella sp.
– Isopoda, Asellota: Microcharon sp.
– Amphipoda: Niphargus sp.

Pk 18. Zelenigradskata peshtera (Peshterata pod Shili Kamak) – cave near
Zelenigrad Village. Length 112 m, deniv. – 15 m. Visit: (P. Beron).
– Chilopoda: Lithobius lakatnicensis

Pk 19. Propada – cave near Kalishta Railway Station. Length ca. 70 m. 
Denivelation: ca. -15 m. Humide. Visit: 12.12.1994 (P. Stoev).

– Opiliones: Dicranolasma scabrum
– Araneae: Metellina merianae, Palliduphantes istrianus, Porrhomma sp.
– Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum

Pk 20. Golyam Tshutshulyan – cave near Bosnek Village.
– Amphipoda: Niphargus pancici vlkanovi

Pk 21. Peshterata pod Popov izvor – cave near Bosnek Village.
– Araneae: Lepthyphantes centromeroides
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Райони 
301 Сливнишки

302 Трекляно-Земенско-Конявски
 303 Голобърдско-Боснешки

Пернишка област

Община Селище Име № Код

Земен Блатешница Бълхарника, Блатешница 05, Пе-
щера № 5

1209 302013

Земен Горна врабча Глинестата пещера, Пещера  №2 5398 302046
Земен Земен Джубрената пещера,  Пещерата 

под Ярещарника
3234 302038

Земен Смирнов дол Димовата ямка 389 302006
Земен Блатешница Дрънкалото  Блатешница 07 1211 302015
Земен Блатешница Дупчето  Блатешница 01 1205 302009
Земен Горна врабча Котешката пещера  Пещера № 4 3242 302034
Земен Земен Кръстето 4015 302033
Земен Горна Глоговица Кукулевец 4767 302041
Земен Блатешница Лисиното дупче 1207 302011
Земен Горна врабча Мазен камик  Шагов камик 390 302007
Земен Блатешница Мечо дупче  Кащето № 4 1208 302012
Земен Горна врабча Муренска  дупка  Пещера  № 1 5397 302045
Земен Блатешница Прагчето  Пещера № 9 5837 302050
Земен Блатешница Преграденик  Блатешница 06 Пе-

щера № 6
1210 302014

Земен Елов дол Светля  Пещера № 1 4317 301023
Земен Смиров дол Стоянчова ямка  Стоянчова дупка 388 302005
Земен Блатешница Стръмола  Блатешница 02 1206 302010
Земен Земен Темната дупка 1231 302016
Земен Земен Топлата пещера 3237 302030
Земен Блатешница Търлата    Пещера № 11 5836 302049

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Опис на пещерите по общини и селища

Община Селище Име № Код

Земен Земен Хайдушкия извор  Хайдушката 
воденица  

3233 302037

Земен Земен Черната дупка  Пещера № 2 3236 302029
Земен Земен Черната скала 4172 302032
Земен Горна врабча Шагова дупка  Пещера   № 3 5399 302047
Земен Раянци Ямките           Ямката 3331 302001
Земен Земен Ярещарника 3235 302039
Ковачев-
ци

Калище Пропада 324 302004

Перник с. Боснек Академик 2236 303009
Перник с. Боснек Бабите 540 303021
Перник с. Боснек БХПД 1290 303008
Перник с. Боснек Бълхарника 405 303027
Перник с. Боснек Врелото 3341 303013
Перник с. Боснек Горна Криводолска пещера 5948 303031
Перник с. Боснек Джераница 4498 303017
Перник с. Боснек Дупката до асфалта Крайпътната 552 303023
Перник с. Боснек Дупката над Лисичата Над лисица-

та
539 303020

Перник с. Боснек Духлата 946 303002
Перник с. Боснек Живата вода, Водната, Малката, 

Аязмото, Свещената
1082 303006

Перник с. Боснек Кръволочица 575 303024
Перник с. Боснек Лисичата дупка,  Лисицата 536 303019
Перник с. Боснек Малката пепелянка 2387 303010
Перник с. Боснек Меча дупка 549 303022
Перник с. Боснек Новата дупка 3358 303015
Перник с. Боснек Обекта на Боби 5913 303030
Перник с. Боснек Пепелянката 1289 303007
Перник с. Боснек Пещерата на бай Боре 620 303025
Перник с. Боснек Пещерата при Криви дол  Стария 

Чучулян
3342 303014

Перник с. Боснек Попов извор                                  
Попов чучур

1018 303004

Перник с. Боснек ППД - Предверие на Пещерното 
Движение

4289 303016

Перник с. Боснек "Пропаст  в двора на бай Пешо    
Пропаст при ореха между варница-
та и изворите"

543 303001

Перник с. Боснек Проходна 5291 303003
Перник с. Боснек Свети Илия 534 303018
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Община Селище Име № Код

Перник с. Боснек Сухата пещера 1081 303005
Перник с. Боснек Чичовци 2964 303011
Перник с. Боснек Чучулян 622 303026
Перник с. Студена Въргановата пещера 3238 303012
Перник гр. Перник Пещерата на Кървавото 5746 303028
Радомир Извор Градището 793 302020
Радомир Извор Колош  Дупката на вр.Колош 812 302008
Радомир Байкалско Чекльовска  пропаст 4768 302042
Трън Филиповци Бежанската  пещера,  Голямата 

пещера, Говнуша
4809 301031

Трън Филиповци Велинова клисура  Пещера № 2 546 301018
Трън Врабча Врабча 1 5642 301032
Трън Трън Горната пещера 1596 301006
Трън Трън Гяволску  дупку 1594 301004
Трън Трън Долната пещера 1597 301007
Трън Филиповци Дупката  Йовичина дупка 2980 301019
Трън Ездимирци Дупката в Руйни камък 3003 301021
Трън Еловица Еловица 1223 301002
Трън Банкя Заслон "Меча дупка" 5643 301033
Трън Филиповци Заходна  дупка 545 301008
Трън Мракетинци Здравчи  камък  Орлово гнездо 4674 301029
Трън Трън Зелени вир 1593 301003
Трън Зелениград Малката под Шили камък 5975 301044
Трън Кожинци Меча дупка 3959 301025
Трън Парамун Монетарницата 4673 301027
Трън Трън Мрачната  пещера  пещера № 2 547 301022
Трън Ездимирци Партизанската пещера 2982 301020
Трън Зелениград Пещерата под Шили камък 5470
Трън Банкя Пограничната пещера 5933 301042
Трън Парамун Пропадо Парамунската яма, Про-

пастта
2894 301017

Трън Зелениград Разцепената дупка  Наклонената, 
Гълъбарника

2534 301015

Трън Парамун Роня 4672 301026
Трън Филиповци Рошавата пещера 5934 301043
Трън Трън Света Петка  Скален параклис 1595 301005
Трън Филиповци Стражица  Пещера № 21 4676 301029
Трън Филиповци Филиповска пещера  Пещерата, 

Филиповата, Мисловишка пещера
2178 301012

Община Селище Име № Код

Трън Зелениград Царева църква  Шилин камък, пе-
щера № 1

2533 301014

Трън Филиповци Шпела  пършинг 4808 301030
Трън Врабча Ямка 5754 301034
Трън Забел Ямката  Пещера № 1 544 301013
Трън Кожинци Ямките  Ямьето; Ямата 3958 301024
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община Земен
с. Блатешница
с. Горна врабча

с. Еловдол
гр. Земен
с. Раянци

с. Смирнов дол
община Ковачевци

с. Калище

КАРТИ

Трекляно-Земенско-Конявски
район 302

Пернишка област
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Пернишка област
Трекляно-Земенско-Конявски 

Район 302

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опис GPS

Прагчето                                       
Пещера № 9

Блатешница 5837 302050 8 +1 +

Търлата                                        
Пещера № 11

Блатешница 5836 302049 14 -3 +

Дрънкалото Блатешница 1211 302015 5 -12 + +

Преграденик                             
Пещера № 6

Блатешница 1210 302014 12 -1 +

Бълхарника                                
Пещера № 5

Блатешница 1209 302013 21 +3 + +

Мечо дупче                                
Кащето - № 4

Блатешница 1208 302012 14 +2 + +

Лисиното дупче                           
Пещера № 3

Блатешница 1207 302011 13 0 + +

Стръмола                                      
Пещера № 2

Блатешница 1206 302010 12 0 + +

Дупчето                                          
Пещера № 1

Блатешница 1205 302009 15 +7 + +

Шагова дупка                                  
Пещера № 3

Горна Врабча 5399 302047 7 0 +

Глинестата пещера              
Пещера № 2

Горна Врабча 5398 302046 8 0 +

Муренска  дупка                  
Пещера № 1

Горна Врабча 5397 302045 9 0 +

Котешката пещера                        
Пещера № 4

Горна Врабча 3242 302034 26 0 + +

Мазен камик                               
Шагов камик

Горна Врабча 390 302007 48 -6 +

Кукулевец Горна Глоговица 4767 302041 25 -4 +1 + +
Светля                                           
Пещера № 1

Елов дол 4317 301023 11 +1 +

Черната скала Земен 4172 302032 25 +5 +
Кръстето Земен 4015 302033 23 -60 +

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Община Земен

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опис GPS

Топлата пещера Земен 3237 302030 29 +3 + +
Черната дупка                                 
пещера № 2

Земен 3236 302029 20 +5 + +

Ярещарника Земен 3235 302039 82 -2 + +
Джубрената пеще-
ра           Пещерата 
под Ярещарника

Земен 3234 302038 10 -4 + +

Хайдушкия извор         
Хайдушката воде-
ница

Земен 3233 302037 15 0 + +

Темната дупка Земен 1231 302016 28 0 + +
Ямките                                                
Ямката

Раянци 3331 302001 358 -66 + +

Димовата ямка Смиров дол 389 302006 44 -16 + +
Стоянчова ямка                          
Стоянчова дупка

Смиров дол 388 302005 10 -12 + +
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Карта 1978  Иван Здравков
Открита 1978 СПК "Академик" София

Прагчето
Пещера № 9

L 8  H +1                                           .
с. Блатешница
№ 5837 - 302050

Карта 1978  Иван Здравков
Открита 1978 СПК "Академик" София

Търлата
Пещера № 11

L 14  H -3                                          .
с. Блатешница
№ 5836 - 302049
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Карта 1972  П.Петров; 1978 Иван Здравков, Лиляна Мачева
Открита 1972 ПК "Черни връх" София; 1978 СПК «Академик» София

Дрънкалото
Блатешница 07

L 5  H -15                                          .
с. Блатешница
№ 1211 - 302015

Дрънкалото
Блатешница 07

L 5  H -15                                          .
с. Блатешница
№ 1211 - 302015

Намира се на 3 км югозападно от Долната махала на с. Блатешница в местността 
Дупчетата.

Пропаст, Влажна, Многоетажна, Разклонена, Варовик, с повлеци и малко на брой 
сталактити

История на откриването Картирана на 02.04.1972 г .
Картирали П. Петров Клубна експедиция Клуб «Черни връх» София Година 1972. 

Прекартирали Иван Здравков, Лиляна Мачева - «Академик» Сф - 22.10.1978 г. По-
следна карта 1978 г.

Отвеси: да
Необходим алпийски инвентар: да
Необходимо въже: да
Друга специална екипировка: не
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Карта 1972  А.Петкова, Г. Христова, С. Колева; 1978 Ив.дравков, Л.Мачева
Открита 1972 ПК "Черни връх" София; 1978 СПК «Академик» София

Преграденик
Пещера № 6

L 12  H -1                                          .
с. Блатешница
№ 1210 - 302014

Местонахождение Намира се на 3км югозападно от Долната махала на с. Блатешни-
ца в местността Дупчетата.

Картирали Ангелина Петкова, Г. Христова, С. Колева Клубна експедиция Клуб 
«Черни връх» София Година 1972 Мащаб 1: 100 Прекартирали Иван Здравков, Лиля-
на Мачева - «Академик» Сф - 22.10.1978г. Последна карта 1978г.

История на откриването Картирана на 02.04.1972г.
Кратко описание: Пещера, Суха,  Едноетажна, Неразклонена, Варовик, Диаклазна, 

почти без образувания.
Необходим специална екипировка: не

Карта 1972 А. Петкова, Г.Христова, С.Колева; 1978 Ив. Здравков, Л. Мачева
Открита 1972 г. ПК "Черни връх" София; 1978 СПК "Академик" София

Бълхарника
Блатешница 05, Пещера № 5

L 21  H +3                               .
с. Блатешница
№ 1209 - 302013

Местоположение Местност Дупчетата Махала, квартал Долната махала с. Бла-
тешница Код на ЕКАТТЕ 4340 Община Земен Област Пернишка област
Местонахождение Намира се на 2. 7 км югозападно от Долната махала на с. 
Блатешница в местността Дупчетата.
Описание на пещерата Кратко описание: Едноетажна, неразклонена, почти без 
образувания, Варовик.
Картирали Ангелина Петкова, Г. Христова, С. Колева Клубна експедиция Клуб 
"Черни връх" София Година 1972 Мащаб 1: 100 Прекартирали Иван Здравков, 
Лиляна Мачева - "Академик" Сф - 22/10/1978г. Последна карта 1978г.
История на откриването Картирана на 02/04/1972г.
Специална екипировка: не
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Карта 02.04.1972 А.Петкова, Г.Христова, С.Колева; 1978 Ив.Здравков, Л.Мачева
Открита 1980 г. ПК "Хелектит" София

Мечо дупче 
Блатешница 04, Кащето - № 4, 

Гълъбарнико
L 14  H +2                               .

с. Блатешница
№ 1208 - 302012

Намира се на 2. 7 км югозападно от Долната махала на с. Блатешница в местността 
Дупчетата.

Пещера, Суха, Едноетажна, Неразклонена, Варовик, с много малко образувания.
Картирана на 02.04.1972 г. Ангелина Петкова, Г. Христова, С. Колева Клубна експе-

диция Клуб «Черни връх» София Година 1972; Прекартирали Иван Здравков, Лиляна 
Мачева - «Академик» Сф - 22.10.1978 г.

Мечо дупче 
Блатешница 04, Кащето № 4

Гълъбарнико
L 14  H +2                                         .

с. Блатешница
№ 1208 - 302012

Карта 02.04.1972 А.Петкова, Г.Христова, С.Колева; 1978 Ив.Здравков, Л.Мачева
Открита 1972 г. ПК "Черни връх" София;  1978 СПК «Академик» София

Местонахождение Намира се на 2. 7км югозападно от Долната махала на с. Блатеш-
ница в местността Дупчетата.

Описание на пещерата Едноетажна, неразклонена, с много малко образувания, 
суха, варовик, Диаклазна.

История на откриването Картирана на 02/04/1972 г. 
Картирали Ангелина Петкова, Г. Христова, С. Колева Клубна експедиция Клуб 

«Черни връх» София Година 1972. Прекартирали Иван Здравков, Лиляна Мачева - 
«Академик» Сф - 22.10.1978 г.
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Карта 1972 А.Петкова, Г.Христова, С.Колева; 1978 Ив.Здравков, Л.Мачева
Открита 1972 г. ПК "Черни връх" София; 1978 г. СПК "Академик" София

Лисиното дупче

L 13  H 0                                        .
с. Блатешница
№ 1207 - 302011

Намира се на 2. 65 км от Долната махала на с. Блатешница в местн. Дупчетата.
Описание: Едноетажна, неразклонена, с малко дендрити, Влажна, Варовик
Картирали Ангелина Петкова, Г. Христова, С. Колева, Клубна експедиция Клуб 

"Черни връх" София 1972 г. Прекартирали Иван Здравков, Лиляна Мачева - "Ака-
демик" Сф - 22.10.1978 г. Последна карта 1978г.

История на откриването Картирана на 02.04.1972 г.
Специална екипировка: не

Карта 2.04.1972 А.Петкова, Г.Христова; 22.10.1978 Ив.Здравков, Л.Мачева
Открита 1972 г. ПК "Черни връх" София; 1978 г. СПК "Академик" София

Стръмола
Блатешница 02, Пещера № 2

L 12  H 0                                           .
с. Блатешница
№ 1206 - 302010

Местонахождение Намира се на 2.6 км югозападно от Долната махала на с. 
Блатешница в местността Дупчетата.

Едноeтажна, неразклонена, с малко на брой дендрити в края на пещерата.
Картирана на 02.04.1972 г. от Ангелина Петкова, Г. Христова, Ст. Колева експе-

диция Клуб «Черни връх» София. Прекартирали Иван Здравков, Лиляна Мачева 
- «Академик» Сф - 22.10.1978 г.
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Карта 2.04.1972 А.Петкова, Г.Христова; 22.10.1978 Ив.Здравков, Л.Мачева
Открита 1972 г. ПК "Черни връх" София; 1978 г. СПК "Академик" София

Дупчето
Пещера № 1

L 15  H +7                                         .
с. Блатешница
№ 1205 - 302009

Местонахождение Намира се на 2.5 км югозападно от Долната махала на с. 
Блатешница в местността Дупчетата.

Едноeтажна, неразклонена, с малко образувания.
Картирана на 02.04.1972 г. от Ангелина Петкова, Г. Христова, Ст. Колева експе-

диция Клуб «Черни връх» София. Прекартирали Иван Здравков, Лиляна Мачева 
- «Академик» Сф - 22.10.1978 г.

Карта 1981 М.Методиев
Открита 198 ПК «Рудничар» Перник

Шагова дупка
Пещера № 3

L 7  H 0                                             .
с. Горна Врабча
№ 5399 - 302047
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Карта 1981 М.Методиев
Открита 1981 ПК «Рудничар» Перник

Глинестата пещера
Пещера № 2

L 8  H 0                                             .
с. Горна Врабча
№ 5398 - 302046

Карта 1981 М.Методиев
Открита 1981 ПК «Рудничар» Перник

Муренска  дупка
Пещера № 1

L 9  H 0                                             .
с. Горна Врабча
№ 5397 - 302045
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Карта 1981 М. Методиев, Г. Войнов, Феодоров
Открита  1981 ПК «Рудничар» Перник

Котешката пещера
Пещера № 4

L 26  H 0                                           .
с. Горна Врабча
№ 3242 - 302034

Карта 17.07.1972 Здравко Илиев
Открита 1972 ПК «Еделвайс» София

Мазен камик 
Шагов камик

L 48  H -6                                          .
с. Горна Врабча
№ 390 - 302007
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Карта 17.07.1972 Здравко Илиев
Открита 1972 ПК «Еделвайс» София

Мазен камик 
Шагов камик

L 48  H -6                                          .
с. Горна Врабча
№ 390 - 302007

Карта 17.07.1972 Здравко Илиев
Открита 1972 ПК «Еделвайс» София

Мазен камик 
Шагов камик

L 48  H -6                                          .
с. Горна Врабча
№ 390 - 302007
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Карта 17.07.1972 Здравко Илиев
Открита 1972 ПК «Еделвайс» София

Мазен камик 
Шагов камик

L 48  H -6                                          .
с. Горна Врабча
№ 390 - 302007

Карта 11. 02. 2001 Алексей Жалов, М.Стаменова
Открита 1972  ПК «Хеликтит» София

Кукулевец

L 25  H -4 +1 N 42 37’ 28. 0’’  E 22 40’42. 8’’                                    
с. Горна Глоговица
№ 4767 - 302041
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Карта 11. 02. 2001 Алексей Жалов, М.Стаменова
Открита 1972  ПК «Хеликтит» София

Кукулевец

L 25  H -4 +1 N 42 37’ 28. 0’’  E 22 40’42. 8’’                                    
с. Горна Глоговица
№ 4767 - 302041

GPS-координати по Пулково. N 42 37’ 28. 0» E 22 40’42. 8»
Местонахождение и достъп: Намира се на ~300 м. северно от с. Горна. Глоговица, 

вдясно от пътя за с. Одраница, Дивлянска хълмиста котловина, област Краище. Из-
ходен пункт - спирката на автобуса в края на селото. Тръгва се на север по шосето за 
с. Одраница. След крайните къщи на селото се преминава покрай мостче през рекич-
ката вляво от пътя. От дясната страна на пътя зад бетонен телеграфен стълб се издига 
конична скала, наречена от местното население Кукулевец, където се намира и еднои-
менната пещера. Описание: Пещерата има три входа. Първите два се намират на око-
ло 10 м. над основата на скалата и са видими от шосето, най-високо разположеният 
трети вход е в югоизточния край и е прикрит от храсти. Последният има формата на 
равнобедрен триъгълник с широчина на основата 3, 50 м. и височина 1, 22 м. След-
ва леко наклонена, покрита със суха пръст и дребни камъчета, галерия с дължина 
3 м , средна широчина 2 м и височина варираща от 1 до 0, 5 метра. В крайната лява 
част на пасажа се зауства късо и тясно разклонение, през което се забелязва външна 
светлина. Нататък галерията продължава още 5 м и увеличава наклонът си до -17 о. 
Широчината варира между 0, 5-0, 8 м, а височината достига 1 м. Горе-вляво, остава 
вторият вход на пещерата, който е с яйцевидна форма при височина 0, 8 и максимал-
на широчина 0, 7 м. В последствие пещерата увеличава широчината си до 1, 5 м, при 
височина около 0, 5 м. На 5-тия метър, отново високо вляво се отваря третия, най-ни-
сък и малък вход на пещерата. Напред галерията става камениста и постепенно нама-
лява просвета си. В края й, който може да се достигне само чрез разчистване прозира 
външна светлина. Пещерата е суха, полусветла и е лишена от вторични образувания. 
Образувана е по попластова пукнатина в горноюрските варовици изграждащи част 
от Глоговишкия грабен, който попада в обхвата на Комплексния грабен на Краището 
(Бончев и др. 1960) 

История на проучването: Открита е по писмени данни в: Тасев. И. (1992) Един кът 
от Краището, Перник, с. 38, любезно предоставена от З. Илиев. 

Проучена и картирана на 11. 02. 2001г. от А. Жалов и М. Стаменова членове на 
ПК»Хеликтит»-София. 

Описанието е на А. Жалов.

Карта  К.Бонев
Открита    ПК «Витоша» София

Светля
Пещера № 1

L 11  H +1                                         .                                    
с. Елов дол
№ 4317 - 301023
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Карта  Т.Тодоров
Открита    ПК «Етрополе»

Черната скала

L 25  H +5                                         .                                    
гр. Земен
№ 4172 - 302032

Карта 1978 Вилиан Василев
Открита  1978 СПК «Академик» София

Кръстето

L 23  H -60                                        .                                    
гр. Земен
№ 4015 - 302033
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Карта 1980 М.Методиев, Н.Сираков
Открита  1980 ПК «Рудничар» Перник

Топлата пещера

L 29  H +3                                         .                                    
гр. Земен
№ 3237 - 302030

Карта 1980 М.Методиев, Хр.Василев
Открита  1980 ПК «Рудничар» Перник

Черната дупка
Пещера № 2

L 20  H +5                                         .                                    
гр. Земен
№ 3236 - 302029

Местонахождение На 2000м от ж. п. гара Земен - м. Черните скали, след І ж. п. тунел
Пещера с наклон до 45% Суха, Варовик, Диаклазна
Картирали М. Методиев, Хр. Василев Клубна експедиция Клуб «Рудничар» Перник 
Година 1980 Последна карта 1980г.
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Карта 1980 Любен Попов, Васил Василев, П. Чичкин
Открита 1980 ПК «Алеко» Перник

Ярещарника

L 82  H -2  НВ 250                            .                                    
гр. Земен
№ 3235 - 302039

Местонахождение: На 5000 м от ж. п. гара Земен, квартал сп. Скакавица, местност 
втори тунел.

Пещера, Влажна, Едноетажна, Разклонена, Проходна, Варовик, Диаклазна
Картирали 1980 г. Любен Попов, Васил Василев, П. Чичкин Клубна експедиция 

Клуб «Алеко» София

Карта 1980 Любен Попов, Васил Василев, П. Чичкин
Открита 1980 ПК «Алеко» Перник

Ярещарника

L 82  H -2  НВ 250                            .                                    
гр. Земен
№ 3235 - 302039
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Карта 1980 Л.Попов
Открита 1980 г. ПК "Алеко" София

Джубрената пещера
Пещерата под Ярещарника

L 10  H -4  НВ 520                             .
с. Земен
№ 3234 - 302038

Местонахождение На 5000 м от ж. п. гара Земен, местност втори тунел Маха-
ла сп. Скакавица.

Пещера с наклон до 45%, Суха, едноетажна, неразклонена, Варовик, Диа-
клазна 

Картирали Любен Попов Клубна експедиция Клуб "Алеко" София Година 1980 
Специална екипировка: не

Карта 1980 Л.Попов
Открита 1980 г. ПК "Алеко" София

Хайдушкия извор 
Хайдушката воденица

L 15  H 0  НВ 450                             .
с. Земен
№ 3233 - 302037

Местонахождение На 5000 м от ж. п. гара Земен, местност Скалата Пчелника 
(ІІ тунел) Махала сп. Скакавица

Пещера, Влажна, Водна, Едноетажна, Разклонена, Варовик, Диаклазна
Картирали Любен Попов Клубна експедиция Клуб «Алеко» София Година 

1980



Атлас на пещерите в България Атлас на пещерите в България

 49 48

Карта 1973 В. Гъргоров
Открита 1973 г. ПК "Алеко" София

Темната дупка

L 28  H 0                                            .
с. Земен
№ 1231 - 302016

Карта 1981 М. Методиев, Р. Методиев, В. Мирчев; 
           1994 И. Иванов, В. Мустаков, К. Данаилов
Открита 1981 г. ПК «Рудничар» Перник, 1994 ПК "Алеко" София

Ямките
Ямката

L 358  H -66 НВ 871                          .
с. Земен
№ 3331 - 302001



Атлас на пещерите в България Атлас на пещерите в България

 51 50

Местонахождение
Пропастта се намира в землището на мах. Голяма ливада (или Грамадарци), 

разположена на около 2 км след с. Раянци по пътя към с. Трекляно. Непосред- 
ствено след табелата «Община Трекляно» вдясно от шосето има отклонение, 
което слиза до р. Треклянска и я пресича по дървен мост. След моста има широ-
ка по- ляна, чешма с три чучура и една-две къщи. Входът на пропастта е високо 
под билото на хълма над тях, право нагоре по реброто. Най-удобният подход е 
да се продължи по черния път към махалата. По него след 150-200 м се достига 
разклон вляво нагоре. Дотук може да се достигне с лека кола. От разклона се 
тръгва наляво по черния път, който след около 200 м преваля реброто на хъл-
ма. Вляво от пътя има ел. стълбове. Веднага след превалянето на реброто се 
тръгва вдясно право нагоре по него. Пътека няма, върви се през поляни и ниски 
храсти, впослед- ствие по-нагоре се навлиза в дъбова гора, която от тази страна 
се пресича бързо и се излиза на гола поляна на ската, осеяна с кари. На около 
70-80 м от долния край на поляната, леко вляво, се забелязва големият въртоп 
на пропастта. Входът е светъл въртоп с диаметър около 15 м и дълбочина 16-20 
м. Югозападно от него има втори, по-малък въртоп с отвор, който също води в 
пропастта. Входът е мар- киран с номера на пещерата.

Времето за достигане на пропастта от черния път за махалата е около 30 мин. 
Разстоянието е приблизително 1000-1200 м, денивелацията е около 120 м.

Поляната с карите се забелязва още от шосето за с. Трекляно, а също и от 
дървения мост с поляната и чешмата.

Засечен азимут: - от дървения мост на р. Треклянска към входа на пропастта: 
312о

Описание:
Пропастта има два входа, които са на дъната на въртопи. По-големият от тях 

- северният - е с диаметър около 15 m и дълбочина 16 m, а по-малкият (югозапад-
ният) е с диаметър 3, 4 m и има същата дълбочина. След спускане през входните 
пропасти се достига широко, каменисто дъно. От югоизточната му част следва 
сложен лабиринт от хоризонтални и наклонени галерии, вертикални прагове и 
разположени една под друга зали, най-голямата от които е с размери 28х8х9 m. 
Подът на пещерата по хода на галериите е настлан с глина и ръбест чакъл, като 
на отделни места се наблюдават срутища, блокажи и отделни гравитачни блоко-
ве. От вторичните карстови форми се наблюдават отделни групи от цевични ста-
лактити, сталагмити и сталактони, завеси, дендрити и коралити, които в повечето 
случаи са изсъхнали.

Карта 1981 М. Методиев, Р. Методиев, В. Мирчев; 
           1994 И. Иванов, В. Мустаков, К. Данаилов
Открита 1981 г. ПК «Рудничар» Перник, 1994 ПК "Алеко" София

Ямките
Ямката

L 358  H -66 НВ 871                          .
с. Земен
№ 3331 - 302001

История на проучването
Пещерата е проучена за пръв път през 1976 г. от пещерния клуб при ОС на 

БТС-Перник. През февруари 1981 г. е картирана от М. Методиев, Р. Методиев и В. 
Мирчев от ПК ”Рудничар” при едноименното туристическо дружество в Перник. 
През 1994 г. е проучена и картирана отново от И. Иванов, В. Мустаков и К. Да-
наилов от ПК ”Хеликтит”- София. През 1999 г. пещерняци от ПК ”Искър”-София 
правят описание на местонахождението на пропастта 

Описание по В. Мустаков и И. Тачев

Ямките
Ямката

L 358  H -66 НВ 871                         .
с. Земен
№ 3331 - 302001
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Карта 17.07.1972  Г.Георгиев
Открита 1972 г. ПК "Хелектит" София

Димовата ямка

L 44  H -16                                        .
с. Смирнов дол
№ 389 - 302006

Местонахождение и достъп: Входа на пропаста Стоянчова яма се намира на 
около 500 метра от Димовата къща в с. Смиров дол, м. вр Могилата, в посока 140 
гради северно от същата. Входа е разположен малко под връх Могилата. Той е 
разположен в същата разседна пукнатина в която е развита и пропастта Стоян-
чова яма. Входа на пещерата има малки размери 0.50 х 0.70 м и трудно се забе-
лязва. На 10 м от него по същата пукнатина има втори вход, разположен под един 
голям блок. Той има размери 1.50 х 1.0 м. През вход 1 се слиза по блокове с голям 
наклон в малка, суха и без образувания зала. През втория вход прониква в 10 м 
отвес и по малък сипей се слиза в малката зала. В пещерата се срещат прилепи. 

История на проучването: Пещера е проучена и картирана на 17.07.1972 г. От Г. 
Георгиев член на “Хеликтит” София.

Стълба: да
Специална екипировка: не
Специфични особености: Проходна с два входа

Карта 17.07.1972  Г. Георгиев, Н. Маркова
Открита 1972 г. ПК "Хелектит" София

Стоянчова ямка
Стоянчова дупка

L 10  H -12                                        .
с. Смирнов дол
№ 388 - 302005

Местонахождение и достъп
Входа на пропаста Стоянчова яма се намира на около 300 метра от Димовата 

къща в с. Смиров дол в посока 140 гради северно от същата. Входа е разположен 
малко под връх Могилата. Според районирането на карста (по В. Попов) попада 
в Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район № 302.

Описание
Входа на пещерата се разкрива под връх Могилата. Той представлява дълга 

и тясна пукнатина с размери ширина 1. 00 м и дължина 10. 00 м. Надолу диа-
клазата се разширява до 2. 00 м а дължината и намалява до 4. 00 м. Пропастта 
завършва с блокаж и има денивелация 12. 00 м. Тя е суха, без образувания и е 
обитавана от голяма колония прилепи.

История на проучването:
Пещерата е проучена и картирана на 17. 07. 1972г. От Г. Георгиев и Н. Маркова 

членове на “Хеликтит”-София.
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община Ковачевци
с. Калище

КАРТИ

Трекляно-Земенско-Конявски
район 302

Пернишка област
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Карта 1966 Ив. Георгиев, Ш. Басат
Открита 1966 г. ПК «Черни връх» София

Пропада

L 70  H -15                                        .
с. Калище
№ 324 - 302004

Местонахождение Намира се на 2 км западно от с. Калище.
Кратко описание: Многоетажна разклонена пропастна пещера с малко дендри-

ти, влажна, многоетажна, разклонена, Варовик, Диаклазна, Образувания
Картирали Ив. Георгиев, Ш. Басат Клубна експедиция Клуб «Черни връх» Со-

фия Година 1966 Мащаб 1: 100 Прекартирали
Последна карта 1966г.
 
Отвеси: да
Необходим алпийски инвентар: да
Необходимо въже: да
Стълба: да
Специфични особености: Въжмосност за продължение

община Перник
с. Боснек

с. Студена
гр. Перник

КАРТИ

Голобърдско-Боснешки
район 303

Пернишка област
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Пернишка област
Трекляно-Земенско-Конявски 

Район 302

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS

Академик с. Боснек 2236 303009 350 -15 + - +

Бабите с. Боснек 540 303021 15 -4 + - +

БХПД с. Боснек 1290 303008 51 -8 + + -

Бълхарника с. Боснек 405 303027 14 -1 + - -
Врелото с. Боснек 3341 303013 850 +90 + - -

Горна Криводолска 
пещера

с. Боснек 5948 303031 12 0 + - -

Джераница с. Боснек 4498 303017 103 -26 + - +

Дупката до асфалта 
Крайпътната

с. Боснек 552 303023 42 -5 + - -

Дупката над Лисича-
та Над лисицата

с. Боснек 539 303020 16 -2 + - +

Духлата с. Боснек 946 303002 18200 -73 + + +
Живата вода, Водна-
та, Малката, Аязмо-
то, Свещената

с. Боснек 1082 303006 240 -7 + + +

Кръволочица с. Боснек 575 303024 14 -14 + - +
Лисичата дупка,  
Лисицата

с. Боснек 536 303019 28 -4 + - +

Малката пепелянка с. Боснек 2387 303010 43 -12 - + -
Меча дупка с. Боснек 549 303022 15 -8 + - -
Новата дупка с. Боснек 3358 303015 39 -9 + - -
Обекта на Боби с. Боснек 5913 303030 10 -8 - - -
Пепелянката с. Боснек 1289 303007 320 -10 + + +
Пещерата на бай 
Боре

с. Боснек 620 303025 15 -5 + - -

Пещерата при Криви 
дол  Стария Чучулян

с. Боснек 3342 303014 19 2 + - -

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Община Перник

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS

Попов извор                                  
Попов чучур

с. Боснек 1018 303004 54 -2 +

ППД - Предверие на 
Пещерното Движе-
ние

с. Боснек 4289 303016 -125 1036 + + +

"Пропаст  в двора на 
бай Пешо    
Пропаст при ореха 
между варницата и 
изворите"

с. Боснек 543 303001 20 -12 + - -

Проходна с. Боснек 5291 303003 10 3 + + +
Свети Илия с. Боснек 534 303018 16 -1 + - -
Сухата пещера с. Боснек 1081 303005 248 -17 +
Чичовци с. Боснек 2964 303011 80 -17 + + +
Чучулян с. Боснек 622 303026 120 -60 + - +
Въргановата пещера с. Студена 3238 303012 62 -5 + -
Пещерата на Кърва-
вото

гр. Перник 5746 303028 30 -3 +4 + -
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община Перник

с. Боснек

Голобърдско-Боснешки
район 303

Пернишка област
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303 Голобърдско-Боснешки район

Геоложки и географски бележки
Боснешкият карстов район обхваща доломитите и варовиците на средния и 

горен триас, включени в т.н. Задвитошки навлак. Районът обхваща склоновете 
на вр.Чучулян и вр.Голяма могила по двата бряга на р.Струма до водослива с 
р.Добри дол, както и карстовите извори Попов чучур и Врелото, които също са 
притоци на р.Струма. На север районът достига до извора Живата вода, където 
минава челото на навлака.

Релефът в областта е планински с надморска височина 900-1000 м. Главна 
отводнителна артерия се явява р.Струма, която при навлизане в карста след 
чешма Джераница се губи на няколко места и съвсем пресъхва пред пещерата 
"Духлата” за по-голямата част от годината. От Живата вода тръгва р.Добри дол, 
десен приток на р.Струма, който също се губи надолу по течението си. Преми-
навайки през карста водите излизат като карстови извори и отново се вливат в 
р.Струма.

Карбонатния състав на скалите, тектонски предопределеното напукване и пре-
минаването на голямата р.Струма през района са дали възможност за развитие 
на дълбоки карстови процеси. Повърхностния карст е представен от кари, върто-
пи и валози, а подземния се проявява в над 30 пещери, три от които със значи-
телни размери: “Духлата”, “Врелото” и “ППД”.

 Стратиграфия
Долен триас (бунтзандщайн) - Седиментите на долния триас са изградени от 

червеникави пясъчници и пластове от конгломерати. Те започват южно от с.Чуй-
петлово до 1,5км източно от с.Боснек. След Боснек те продължават западно до 
устието на яз.Студена. Дебелината им е 150-200м. Тези скали се явяват основен 
водоупор за района.

Среден триас - Седиментите му се разполагат нормално върху долния триас. 
Те са бедни на вкаменелости. Средния триас се поделя на аниз и ладин.

Аниз - Източно от с.Боснек над пясъчниците на бунтзандщайна следват сиви, 
плътни, масивни доломити с микрозърнеста структура. Следват масивни, пепе-
ливосиви доломити, с финозахаровидни проблясъци и мидест лом. Съгласно 
върху тях се разполагат варовици – тъмносиви до черни, с изветрителна повърх-
ност. Изградени са от калцит, с примеси от глинести минерали. Дебелината им е 
30м. Общата дебелина на аниза е около 300м. В аниза са образувани пещерите: 
ППД, Врелото, Живата вода, Чучулян, Джераница, Чичовци, Попов извор,Новата, 
Лисичата, Над Лисичата, Бабите, Бълхарника и др.

Ладин - Източно от с.Боснек върху аниза се разполагат сивокафяви до кафя-
во-черни аргилити. Тези скали играят ролята на локален водоупор и вододел на 
подземните карстови води в района. На север към вр. Белия камък те премина-
ват в тъмносиви, тънкопластови варовици. Такъв е разрезът и към вр. Мачище, а 
на изток от него аргилитите преминават във варовици. Около вр. Круша ладинът 
също е представен от варовици.Общата мощност на ладина е 150-200м. В лади-
на са образувани пещерите “Духлата”, “Академик”, “Пепелянката”, “Малката пе-
пелянка”, “БХПД”, “Дупка до асфалта”, ”Големия Чучулян”, “Св.Илия”,” Пещерата 
на бай Боре” и др.

Горен триас - Карн-нор - СИ от с.Боснек по вр. Голема могила и западно от вр. 
Меча могила се разкриват седиментите на карн-нора. Те лежат съгласно върху 
ладина. Този комплекс е изграден от тъмносиви до сиви пластови доломити, кои-

то в най-високите части преминават във варовици – плътни, сиво до тъмносиви. 
При Големия извор в с.Боснек всред варовиците има пласт от дребнокъсов квар-
цов материял с дебелина 0,8 м. Общата дебелина на карн-нора е около 300 м. В 
него са образувани пещерите “Меча дупка”, “Кръволочица”, “Пропаст в двора на 
бай Пешо” и др.

Тектоника
Според Е. Бончев областта представлява покривна плоча (навлак), придвиже-

на от ЮЗ. Районът е със сложен гънково-блоков строеж и е претърпял многосте-
пенно структурно развитие.

Пернишки разломен сноп: тук той се следи южно от яз. Студена до ЮИ от 
с. Боснек, с посока 120-140°. Ширината на разломната зона достига 5 км. Тези 
разломи са отседи с дясно движение. Подчинено значение имат нарушенията с 
посока 85-90о, които се явяват оперяващи. Нарушенията са свързани с хидро-
термална дейност и по тях са локализирани полиметални орудявания (хематит, 
лимонит и др.).

Чуйпетловски разломен сноп: отделни негови нарушения достигат до долината 
на р. Струма при с. Боснек. Посоката им е 45°, а ширината на разломната зона е 
до 1,5 км. Наклонът на разломните повърхности е от 50° до 70°.

Хидрогеология
При строежа на яз. Студена са правени опити за изясняване водните подземни 

връзки, като в голямото губилище на р. Струма след чешма Джераница е пусната 
готварска сол, която е забелязана на повечето карстови извори в района. В де-
вет от изследваните от нас пещери има подземни реки. В “Духлата” те са седем 
и са в явна връзка с коритото на р. Струма. Същото важи и за реките в пещерите 
“Академик”, “Чучулян”, “ППД” и “Джераница”.

Реките от “Духлата” излизат на Горната чешма в Боснек. Реката от “Академик” 
излиза също там, а при пълноводие и в двора на близката къща. Реките от “Чу-
чулян”, “Джераница” и “ППД”, минавайки под р.Струма след дълъг подземен път 
(4,5 км по права линия) излизат от пещерата “Врелото” (850 мнв – най-ниския 
извор в района). Основните води, захранващи “Врелото” са от голямото губили-
ще на р. Струма, както и от Добри дол. Малка река тече и в пещерите “Сухата” 
и “Водната” при Живата вода, която е обща и за двете. Тя излиза в извора под 
пещерата „Водната”. Вода има и в “Пещерата на бай Боре”.

Пълното изясняване на хидрогеологията на района все още не е приключило. 
Няколко карстови извора са с неизяснено подхранване на водите: Попов чучур, 
Долната чешма в с. Боснек и др. по-малки.

Литература:
Петър Петров, Дипломна работа върху геоложкия строеж..., София, 1980 г.
инж.Мария Златкова, Изследвания в района на с. Боснек.

инж. Мария Златкова
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001 – Пропаст в двора на бай Пешо
002 – Духлата
003 – Живата вода
004 – Попов извор
005 – Сухата пещера
007 – Пепелянката
008 – БХПД
009 – Академик
010 – Малката пепелянка
011 – Чичовци
013 – Врелото
014 – Големия Чучулян
015 – Новата пещера
016 – ППД
017 – Джераница
019 – Лисичата
020 – Над Лисичата
021 – Бабите
022 – Мечата дупка
023 – Дупката до асфалта
024 – Кръволочица
025 – Пещерата на бай Кире
026 – Чучулян

Списък на пещерите, показани на картата:
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Код Име Селище № L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS Забе-
лежка

303001 Пропаст  в двора на 
бай Пешо   
Пропаст при ореха 
между варницата и 
изворите

с. Боснек 543 20 -12 + - -

303002 Духлата с. Боснек 946 18200 -73 + + +
303003 Проходна с. Боснек 5291 10 +3 + + +
303004 Попов извор 

Попов чучур
с. Боснек 1018 54 -2 +

303005 Сухата пещера с. Боснек 1081 248 -17 +
303006 Живата вода 

Водната, Малката, 
Аязмото, Свещената

с. Боснек 1082 240 -7 + + +

303007 Пепелянката с. Боснек 1289 320 -10 + + +
303008 БХПД с. Боснек 1290 51 -8 + + -
303009 Академик с. Боснек 2236 350 -15 + - +
303010 Малката пепелянка с. Боснек 2387 43 -12 - + -
303011 Чичовци с. Боснек 2964 80 -17 + + +
303013 Врелото с. Боснек 3341 850 +90 + - -
303014 Пещерата при Криви 

дол  Стария Чучулян
с. Боснек 3342 19 +2 + - -

303015 Новата дупка с. Боснек 3358 39 -9 + - -
303016 ППД - Предверие на 

Пещерното Движение
с. Боснек 4289 -125 1036 + + +

303017 Джераница с. Боснек 4498 103 -26 + - +
303018 Свети Илия с. Боснек 534 16 -1 + - -
303019 Лисичата дупка 

Лисицата
с. Боснек 536 28 -4 + - +

303020 Дупката над Лисичата 
Над лисицата

с. Боснек 539 16 -2 + - +

303021 Бабите с. Боснек 540 15 -4 + - +
303022 Меча дупка с. Боснек 549 15 -8 + - -
303023 Дупката до асфалта 

Крайпътната
с. Боснек 552 42 -5 + - -

303024 Кръволочица с. Боснек 575 14 -14 + - +
303025 Пещерата на бай Боре с. Боснек 620 15 -5 + - -
303026 Чучулян с. Боснек 622 120 -60 + - +
303027 Бълхарника с. Боснек 405 14 -1 + - -
303030 Обекта на Боби с. Боснек 5913 10 -8 - - -
303031 Горна Криводолска 

пещера
с. Боснек 5948 12 0 + - -

Опис  на пещерите в с. Боснек по код
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Карта 1987 г.  Д.Петкова
Открита 1987 г., СПК "Академик"

Пропаст  в двора на бай Пешо
Пропаст при ореха между варницата и изворите

L 20  H -12  НВ 950                                .№543- 303001
с. Боснек - Пк

Карта начало 1963 г.  Ал. Стрезов, А.Филипов и много други пещерняци. Изслед-
ването и картирането на новите части продължава ежегодно.
Открита 1963 г. , СПК "Академик"

Духлата

L 18200  H -73  НВ 992   N 42.49588  Е 23.19587№ 948 - 303002
с. Боснек

Има отделна папка с картите и изследванията
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ГИС на с. Боснек

Карта 2006 г.  А. Жалов, 
Открита 2006 г. , ПК "Хелектит"

Проходна

L 10  H +3  НВ 1180   N 42.49791  E 23.20099№ 5291 - 303003
с. Боснек
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                                    GPS-координати по Пулково: N 42о29'54.2" E 23о12'09.3"

Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на около 2200 м източно от село Боснек на десния 

югоизточен склон на дере в масива Червени камък. Изходен пункт за достигане-
то до пещерата е с. Боснек. Според районирането на карста (по В. Попов) попада 
в Голобъдско-Боснешки пещерен район № 303. След краят на селото се поема 
вдясно по пътя през реката към руините на бившия лагер за военно обучение. 
След достигането му, се продължава нагоре по долината, като се следва горския 
път. В началото той се движи в най-ниската част на долината, а в последствие, 
влизайки в гората, започва да се изкачва по левият географски бряг. Пътят на-
бира височина и се изкачва на 10 метра над дола. След няколко стотин метра, в 
отсрещния югозападен склон, се появяват няколко групи скали. Пещерата се на-
мира в основата на малко скално венче и входът е видим от пътеката. За дости-
гането му е необходимо да се слезе в дерето и на подходящо място да се започне 
изкачване по склона до достигането на видимия вход на пещерката намираща се 
на около 10-15 м над дъното на дола.

Описание: 
Пещерата има два входа, които имат югозападно изложение. Приблизителна-

та надморска височина на входовете е 1180 м. По-големият от тях има формата 
на силно удължена полуелипса и размери, широчина при основата 0.80 м и ви-
сочина 1.10 м. Следва ниска галерия настлана с ръбест чакъл с дължина 6 м. В 
краят се разкрива малка заличка с комин. На 4 м навътре, вдясно от входната 
галерия, се разкрива възходяща галерийка, която води до втория по-малък вход 
на пещерата с размери 0.60х0.80 м. В пещерата има изсъхнали цевични сталак-
тити и изветрели дендрити. Подът е настлан с пръст, глина и дребни ръбести 
камъчета. Общата дължина на пещерата е 10.00 м, при денивелация от + 2. 51 м.

История на проучването:
Обектът е открит от А. Жалов на 16.04.2006 г. 
по време на съвместна експедиция между  ПК “Хеликтит” и ПК “Екстрем” – Со-

фия. 
Картирана е на същата дата от А. Жалов.
Отвеси: не
Необходим алпийски инвентар: не
Необходимо въже: не
Стълба: не
Друга специална екипировка: не
Налична стационарна екипировка: не
Брой сифони: 0
Специфични особености: едноетажна, разклонена, проходна

Проходна

L 10  H +3  НВ 1180   N 42.49791  23.20099№ 5291 - 303003
с. Боснек

Карта 2006 г.  Ф.Филипов
Открита 2006 г. , СПК "Академик" София

Попов извор
Попов чучур

L 54  H -2  НВ                                         . № 1018 - 303004
с. Боснек
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Карта 1985 г.  Ф.Филипов, 1989 М.Златкова, Т.Медарова, Д.Кожухарова
Открита 1960 г., СПК "Академик", Проверена 1980, 1989

Сухата пещера

L 248 H -17  НВ 1250                         .№ 1081 - 303005
с. Боснек

Местонахождение:
Пещерите "Живата вода" и "Сухата пещера" се намират на 100 м. северно от чешмата 

"Живата вода" в с. Боснек. Височина над МЕБ 30м.
Описание на пещерата:
През зимата на 1989г. при посещение на "Сухата" открихме малък отвор зад един го-

лям камък, от който силно духаше. Разширихме отвора чрез копане и разбиване с Ясен 
Божинов, Марио Стоянов, Димитър Кожухаров и Ваня Младенова. От него направо се 
излиза на отвес -8м, който се слиза на камина. Попада се на долна, напречна галерия 
с река. Срещу течението сме проникнали нови 200м, които опират на сифон. Надолу по 
течението реката скоро се пъхва в ниска фурна. През нея направихме слухова връзка с 
водния етаж в "Живата вода", но не сме я прокопали. Прекартирахме наново и "Живата 
вода". Заедно с извора, в който може да се проникне около 9м, трите пещери представ-
ляват една пещерна система, както сме ги дали на картата. 

Мария Златкова

Били са винаги известни на местните хора. Първите карти на пещерите са праве-
ни в началото на 60-те години от Л. Попов от ПК "Алеко" гр. София. Прекартирана на 
09/05/1989 г. от Мария Златкова, Таня Медарова, Д. Кожухарова - ПК "Ак. Буреш"гр. Со-
фия 1989 г.

Изследвана за водоснабдяване на Перник през 2020 г. от от Атанас Русев и клуб 
Екстрем - http://www.clubextreme.org/

Карта 1989 г.  М.Златкова, Т.Медарова, Д.Кожухарова
Открита 1895 г., БК.Шкорпил, Прекартиранана 1989

Живата вода
Водната, Малката, Аязмото, Свещената

L 240 H -7  НВ 1070   N 42.5252  Е 23.20269№ 1082 - 303006
с. Боснек
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Живата вода
Водната, Малката, Аязмото, Свещената

L 240 H -7  НВ 1070   N 42.5252  Е 23.20269№ 1082 - 303006
с. Боснек

Местност: Живата вода
Голобърдско-Боснешки пещерен район № 303
Средногорско-Тракийска област
G P S - E 23,115230 N 42,312827 - WGS84
Статус: В национален парк (резерват)
Достъп: Пещерата е с охраняван достъп!

История на откриването:
Заедно със "Сухата" са били винаги известни на местните хора. "Извора „Жи-

вата вода" в югозападните склонове на Витоша е известен на туристи, естестве-
ници, па и на голям брой околни села, поради вярването в лечебните свойства 
и чудното периодично прекъсване течението на водата за по няколко минути. 
Почитание и вяра в целебността питаят хората и спрямо съседната пещера, в ко-
ято посетителите оставят знаци (фетиши), състоящи се от късове от облеклото, 
монети и др. Знаци за здраве и хаир. (Ненко Радев) Съобщена през 1895 г от К. 
и Х. Шкорпил.

Картирана на 20.07.1924 г и 06.02.1925 г от Ненко Радев. Следваща карта на 
пещерите е правене в началото на 60-те години от Л. Попов. След това карта 
е направена и през 1975 г от Л. Попов, Ст. Цонев и С. Бадева от ПК “Алеко” гр. 
София. През зимата на 1989 г Мария Златкова, Ясен Божинов, Марио Стоянов, 
Димитър Кожухаров, Т.Медарова, И.Нанева и Ваня Младенова от "МОЕРПА" гр. 
София разкопават тесняка и проникват до сегашните известни части, като ги пре-
картират на 10.05.1989 г.

Местонахождение:
Пещерите "Живата вода" и "Сухата пещера" се намират на 100 м северно от 

чешмата в местността "Живата вода".

Описание на пещерата:
След входна зала с дължина 14 м и максимална ширина 11 и височина 2 м 

започва галерия. Първоначално тя следва източна посока, но само след 16 м 
поема на изток и следва тази посока още около 130 м. В този участък ширината 
и височината са респективно 1,5-2,5 и 1-4,40 м. На места подът е покрит с глина 
и синтрови отложения, по хода на галерията се наблюдават и многобройни син-
трови панички и езерца и една дузина сталагмити. Следва низходящ праг от 2,5 
м и се попада в зала с дължина 11 м, ширина 12 м и височина около 8 м. Дъното 
на залата е покрито с големи каменни блокове. На 2,5 м под него има тясна, не-
проходима в двата си края галерия, през която протича подземен поток, идващ 
от съседната тъй наречената Суха пещера. След залата галерията прави рязък 
завой на север и след 20 м завършва с малко езеро. В последния участък на пе-
щерата се наблюдават сталагмити, сталактони и синтрови езерца.

Описание на Мария Златкова: 
През зимата на 1989 г при посещение на "Сухата" открихме малък отвор зад 

един голям камък, от който силно духаше. Разширихме отвора чрез копане и раз-
биване с Ясен Божинов, Марио Стоянов, Димитър Кожухаров и Ваня Младенова. 
От него направо се излиза на отвес -8 м, който се слиза на камина. Попада се 
на долна, напречна галерия с река. Срещу течението сме проникнали нови 200 
м, които опират на сифон. Надолу по течението реката скоро се пъхва в ниска 
фурна. През нея направихме слухова връзка с водния етаж в "Живата вода", но 
не сме я прокопали. Прекартирахме наново и "Живата вода". Заедно с извора, в 
който може да се проникне около 9 м, трите пещери представляват една пещерна 
система, както сме ги дали на картата. 

Описание на Ненко Радев: 
"Входът на тая пещера има южно изложение съ височина до 1.20 м. и широчи-

на до 1.50 м., като веднага се разширява нъ една ниска (до 2 м.) елиптична зала. 
Дългата и ось мери до 15 м. и сочи изток-запад. При стеснението на тая зала 
-предверие въ дясната страна виждаме хубава варовита колонка да подпира ни-
скиятъ сводообразенъ таванъ. Въ левата страна съ образувани хубави стъпало-
видни килийки, тоже отъ варовито вещество, които презъ пролетта се пълнятъ 
отъ сълзящата по стените кристална вода. Въ десния край на предверието кана-
ла се стеснява, но затова пъкъ става по-високъ и образувайки съ първото тъпъ 
ъгьлъ, взема северо-източна посока. Тази е изобщо посоката на лещерата до по-
следния край. Тукъ по тесния и високъ каналъ по двете му стени виждаме хуба-
ви орнаменти, които се продължаватъ и образуватъ стъпаловидни накипи къмъ 
пода или пъкъ постилатъ последния съ калцитна кора. Вървейки тъй по канала 
следъ 20 крачки се открива въ лева страна малка зала, която е особено добре 
украсена и спира вниманието на посетителя върху себе си съ това. До тукъ обик-
новено пещерата е суха, което се дължи на обстоятелството, че дебелината на 
таванната покривка е малка и за кратъкъ периодъ отъ време става процеждането 
и изцеждането на водата, задържана въ земните пластове. Бидейки тази часть 
и повече изложена на външнигв атмосферелии (слънчеви лъчи и въздушно те-
чение), виждаме често на няколко места червенопръстицата по пода изсушена и 
неправилно призматично напукана. Канала отъ тукъ нататъкъ добива по-големи 
размери. Орнаментите също се увеличаватъ на брой. Червената глина по пода 
отъ капещата вода се разкалва и става клисава. И сега въ най-широката часть на 
десно виждаме единъ хубавъ калцитенъ стълбъ, дебелъ до 50 см. въ диаметъ-
ръ, обкръженъ съ други варовити образувания. Въ приложената схема тукъ е 
поставенъ знака, който означава че има растителни останки. Наистина, тукъ се 
намиратъ пръчки, колчета и др., внесени отъ посетителите. Следъ тази калцитна 
колона въ лево се вижда една цепнатина, която следъ няколко крачки свършва 
остро-клинно. Пода е покритъ съ натрошени ръбати скални късове. Минавайки 

Живата вода
Водната, Малката, Аязмото, Свещената

L 240 H -7  НВ 1070   N 42.5252  Е 23.20269№ 1082 - 303006
с. Боснек
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покрай тая цепка, отъ двете страни се любуваме на хубави образувания, чиято 
хубость, обаче, се нарушава само отъ лепкавата червена каль, която газимъ по 
пода. Наблизо отъ тука се открива въ дъсната страна една стая, 4 м. широка и 
толкова дълга, съ овална форма. Тя е постлана съ дълбока каль, между която 
тукъ-таме стърчатъ ръбовете на скални парчета. По стените винаги подлизва 
вода. На северо-източното кюше канала се стъснява и снишава до такава сте-
пень, че образува само една дупка съ диаметъръ 60 см. Грешенъ човекъ мъчно 
може или не може никакъ да се провре - предава народното поверие. Веднага 
следъ тая теснина на 5-6 крачки предъ насъ се открива голяма зала, чийто подъ 
е 3-4 м. но-нисъкъ огь нивото на канала. Това е най-голямата зала на пещерата и 
мери до 40 м. на длъжъ и до 30 м. на ширъ, а 10 м. на височина. Западната часть 
е украсена съ варовити инкрустирования и такива копанки, спускащи се стъпа-
ловидно. Подьтъ е покритъ съ гуано отъ прилепи и влажна червенопръстица. 
Въ средата на залата има единъ изолиранъ сталагмитенъ масивъ, който стърчи 
като амвонъ, изцапанъ, обаче, отъ червена пръсть и гуано. Източната часть на 
залата е задръстена съ едри скални блокове и въ най-ниската имъ часть чуваме 
да ромоли ручейче. Последното се провира между блоковете отъ северъ и тече 
на югъ, като въ тази часть на залата се губи въ една цепнатина, имаща югозапад-
на посока. Вероятно това е ручейчето, което храни съ вода интересния изворъ 
чешма „Живата вода", намиращъ се срещу входа на пещерата. Амвона и всички 
почти блокове около ручея и инкрустиранитe стени на същия съ обкичени съ раз-
лични предмети: монети, пръстени, гривни, даже вилици и лъжици, парчета отъ 
облекло, цели ризи и т. н. — фетиши, оставени отъ посетители, дошли тукъ да 
се измиятъ и пийнать отъ светата вода на ручея, за да изкупятъ своите rpеxoвe 
или да бъдатъ здрави презъ годината. По блоковете се качваме на изтокъ до 
отворъ, който води въ малка зала. Въ началото се намира локвичка, която посто-
янно задържа вода. Съ 2 къси продължения на сев.-изтокъ и юго-западъ тая зала 
представлява края на пещерата. На приложената схема съ отбелязани до къде 
прониква още дневната свътлина, до къде презъ ло-голъмата часть отъ годината 
владъе сушата, температурните измервания на различни мъста, които показватъ 
прогресъ вьзходящъ съ вдълбочаване навътре въ пещерата. Тия мерения пра-
вихъ при последното посъщение на 6.II.1925 г., когато на открито при снегь тем-
пературата беше 1° надъ нулата."

Специална екипировка: не
Брой сифони: 2
Специфични особености: едноетажна, разклонена

Живата вода
Водната, Малката, Аязмото, Свещената

L 240 H -7  НВ 1070   N 42.5252  Е 23.20269№ 1082 - 303006
с. Боснек

Карта 1978 г.  Г.Марков
Открита 1978 г. , СПК "Академик" София

Пепелянката

L 320  H -10  НВ 1020    N 42.49297   Е 23.19492№ 1289 - 303007
с. Боснек
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Пепелянката

L 320  H -10  НВ 1020    N 42.49297   Е 23.19492№ 1289 - 303007
с. Боснек

Голобърдско-Боснешки район, Средногорско-Тракийска 
В национален парк (резерват) Охраняван 
Суха Многоетажна, Разклонена Скала - Варовик, Образувания.
 Картирали Георги Марков, Клубна експедиция Клуб "Академик" София 1978 г. 
 
История на откриването
Открита е от група пещерняци от СПК ”Академик” през октомври 1977 г. Входа 

на пещерата е затворен. Проникването става само с разрешение и под наблюде-
ние на БФСп.

Местонахождение 
Намира се на 2 км източно от с. Боснек в склона на вр. Голяма могила, на 20 м 

над шосето, при големия завой на р. Струма.

Описание на пещерата 
Първоначално на повърхността се виждаше малка цепка. При разбиването ѝ 

намерихме в нея една пепелянка. Това ни даде идеята как да наречеме пещера-
та. Разширихме входа, колкото да се промуши човек. Веднага след него следва 
праг от 1,5 м. и се попада в наклонена зала, със сталактити по тавана. В най-нис 
ката част на залата има малка дупка в пода, през която има слухова връзка с дол-
ния етаж. Пещерата се развива в западна посока, като се продължава в горния 
край на залата. Следва суха, широка галерия. На няколко места тя се свързва с 
долния етаж, който е по-тесен от горния. Той се разделя на още няколко нива, 
като максималната отдалеченост от входа е 150 м, при обща дължина 320 м. Пе-
респективен за продължение е долния етаж. Пещерата е сравнително суха, като 
има само няколко езерца, в близост до входа. Подът е покрит с фин пясък и гли-
на, а в привходните части има чакъл, валуни, пръст и по-големи гравитачни камъ-
ни. „Пепелянката” е придобила популярност със заличката, завършваща горния 
етаж. Самия горен етаж до там е беден на образувания и стигайки края му се 
спираме пред каменната приказка, силно контрастираща с изминатия път. Много-
бройни сталагмити, сталактити и сталактони, отрупани с арагонитови кристали с 
дължина на иглите до няколко сантиметра ни препречват пътя. Подът, стените и 
тавана също бяха покрити с нежни кристали. В лявата част, в началото на залата 
се извиват като корали големи хеликтити. За съжаление груби крака са стъпкали 
част от украсата по пода, нечии ръце са са изпотрошили много от образуванията, 
които сега се търкалят на пода или събират прах в библиотеката на някой сноб. 
По-незасегнат от вандалщината е долния етаж. Там на места стените са покрити 
от по-дребен иглест арагонит.

Карта 1981 г.  Г.Марков
Открита 1981 г. , СПК "Академик" София

БХПД

L 51  H -8  НВ 980                               .№ 1290 - 303008
с. Боснек
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Карта 1981 г.  А.Стрезов
Открита 1981 г. , СПК "Академик" София

БХПД

L 51  H -8  НВ 980                               .№ 1290 - 303008
с. Боснек

БХПД - Българско Ханско Пещерно Дружество
В национален парк (резерват), Пропастна пещера, Суха, Едноетажна, Разкло-

нена, Скала - Варовик, Диаклазна, Образувания 
Обща дължина 51 м Денивелация -8м, НМВ 980 м
Картирали Александър Стрезов, Експедиция Клуб "Академик" София, 1981 г. 

Мащаб 1: 300, Последна карта 1981 г.

История на откриването 
Именована от откривателите "Българско ханско пещерно дружество" (БХПД) - 

поредната особена проява на толкова типичния за ония години национализъм на 
"Академик" София. През 1981 г. намерени от Петко Съйнов две слепени медни 
монети от късната античност, които не са могли да бъдат по-точно датирани, по-
ради кородирането им в условията на пещерата.

Местонахождение 
Намира се на 2 км източно от с. Боснек на десния бряг на р. Струма, близо до 

Духлата.
Височина над МЕБ 6 м.
Специфични особености: тясна, лабиринтна пещера с няколко отвора.

Карта 1981 г.  П.Георгиев
Открита 1981 г., СПК "Академик" София

Академик

L 350  H -15  НВ     N 42.49119   Е 23.18841№ 2236 - 303009
с. Боснек
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Карта 1981 г.  П.Георгиев
Открита 1981 г. , СПК "Академик" София

Академик

L 350  H -15  НВ     N 42.49119   Е 23.18841№ 2236 - 303009
с. Боснек

Карта 1981 г.  П.Георгиев
Открита 1981 г. , СПК "Академик" София

Академик

L 350  H -15  НВ     N 42.49119   Е 23.18841№ 2236 - 303009
с. Боснек
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Карта 1977 г.  
Открита 1977 г. , СПК "Академик" София

Малката пепелянка

L 43  H -12  НВ                                 .№ 2387 - 303010
с. Боснек

Непредадена карта!

Местност Духлата 

Характеристики 
Пропаст Влажна Многоетажна, Разклонена Други Скала - Варовик 
В национален парк (резерват) 
Картирали Петко Съйнов, Мария Златкова, Юлиан Атанасов Експедиция Клуб-

на експедиция Клуб "Академик" София, 1978 г. Мащаб 1: 200 Последна карта 
1978 г.

История на откриването 
Пещерата е открита и картирана през май 1978 г на пещерен сбор по случай 

20-годишнината на "Академик" София. Тогава Александър Стрезов и Петко Съй-
нов, за да не се налага да прескачат една пепелянка, заспала на первазчето, 
по което минават, "свили" от пътечката и се качили на една скална площадка. В 
единия и край зейнала пропастчица.

Местонахождение 
Пещерата се намира на около 400 м източно от "Духлата", на не повече от 100 

м по права линия от шосето, 20-30 метра над него. Непредадена карта!

Описание на пещерата 
След слизане на камина около 5 м се попада в наклонена зала с площ около 

25 м2. Изненадващо е, че пода е буквално покрит с кости на едър рогат добитък. 
Нещо доста необичайно, защото мястото не е много подходящо за тяхна раз-
ходка и понеже е и доста стръмно, не е никак удобно за изхвърляне на животни. 
Костите са били наистина много, пласт поне 50 см. Преброени са 8 черепа на 
крави, без да се копае. В западния край на залата, на нивото на пода има ниска 
фурничка, през която се достига до друга малка заличка с площ около 5-10 м2, в 
която е намерено нещо, което първоначално е помислено за огнище, с останки 
от счупен глинен съд в него. Но по мнение на проф. Джонова се оказва, че това 
са останки от погребална урна от тракийската епоха. Интересно е, че в същата 
заличка е намерен и човешки череп, който така и не можа да бъде датиран.

Малката пепелянка

L 43  H -12  НВ                                 .№ 2387 - 303010
с. Боснек
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Карта 1987 г.  М.Златкова, Т.Медарова
Открита 1987 г. , СПК "Академик" София

Чичовци

L 80  H -17  НВ 1000    N 42.4996   Е 23.2055№ 2964 - 303011
с. Боснек

Карта 1980 г.  М.Златкова, Т.Медарова
Открита 1980 г. , СПК "Академик" София

Чичовци

L 80  H -17  НВ 1000    N 42.4996   Е 23.2055№ 2964 - 303011
с. Боснек
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Карта 1987 г.  М.Златкова, Т.Медарова
Открита 1987 г. , СПК "Академик" София

Чичовци

L 80  H -17  НВ 1022    N 42.4996   Е 23.2055№ 2964 - 303011
с. Боснек

Характеристики
Пещера с наклон до 45% Влажна, Водна Разклоненост
Скала - Варовик, Диаклазна
В национален парк (резерват)  Достъп Охраняван 
Картирали Мария Златкова, Таня Медарова Клубна експедиция Клуб "Акаде-

мик" София 1987 г. Мащаб 1: 100 Последна карта 1987 г.

История на откриването 
Отворена чрез разкопаване на 21.04.1980 г от Петко Съйнов, Павел Патев и 

други пещерняци от "Академик" София. Показаната карта е от м. юли, след "изпи-
чане" на едно стеснение (по израз на Петко Съйнов). "Името "Чичовци" се появи 
във връзка с една много приятна вечер пред входа, при изцяло мъжка компания, 
с умерено пиене, много мезе и безкраен лаф, съвсем в стил "Любен Каравелов". 
А дамската част от клуба, чието дело беше съседната пещера, за да не остане 
назад, си я кръсти "Бабите". (по израз на Петко Съйнов).

Карта 1987 г.  М.Златкова, Т.Медарова
Открита 1987 г. , СПК "Академик" София

Чичовци

L 80  H -17  НВ 1000    N 42.4996   Е 23.2055№ 2964 - 303011
с. Боснек

Местонахождение
Намира се на около 2, 500 м от с. Боснек и на 30 м от пещера "Бабите". И двете 

са образувани във варовиците и доломитите на средния триас(аниз) и представ-
ляват стари речни губилища на р. Струма на около 12 м над сегашното корито на 
реката. Пещерата ”Бабите” навярно има връзка с „Чичовци”, но още от първата 
зала е запълнена с дебели глинесто-песъкливи седименти.

Описание на пещерата
Пещерата „Чичовци” е низходяща, с прагове, които се слизат на камина. На 

дъното галериите са запълнени с глина и речни валуни, като в единия край се 
достига до дълбоко стоящо езеро. Под нея и "Бабите" се намират действащите 
съвременни губилища на реката – пещерите ”Чучулян” и „Джераница”. Заедно с 
пещерите „Лисичата” и „Над лисичата” образуват един пещерен комплекс от раз-
новъзрастни речни губилища. Макар да се намират на левия географски бряг, то 
те отвеждат водите към десния географски бряг, като преминават под р. Струма 
в дълбочина и се насочват на запад към извора Врелото и образуват голямата 
пещерна система: „ППД” – „Врелото”.

Отвеси: да
Специфични особености: Низходяща с прагове, които се слизат на камина
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Карта 1980 П.Съйнов, М.Златкова, Г.Марков;   1990-1998, 2020 г. - Атанас Русев
Открита 1980 г. , СПК "Академик" София

Врелото

L 5800  H +90  НВ 850    N 42.4   Е 23.2№ 3341 - 303013
с. Боснек

Карта 1980 г.  П.Съйнов, Т.Цанкова, В.Димитрова
Открита 1980 г. , СПК "Академик" София

Пещерата при Криви дол
Стария Чучулян

L 19  H +2  НВ                                  .№ 3342 - 303014
с. Боснек
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Карта 1982 г.  М.Златкова, Ц.Златкова
Открита 1982 г., СПК "Академик" София

Новата дупка

L 39  H -9  НВ 850                            .№ 3358 - 303015
с. Боснек

Карта 1982 г.  Г.Марков, К.Бурин, М.Златкова, Д.Ангелов
Открита 1981 г., СПК "Академик" София

ППД

L 1020  H -125  НВ 1036    N 42.50085   Е 23.20777№ 4289 - 303016
с. Боснек
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Карта 1982 г.  Г.Марков, К.Бурин, М.Златкова, Д.Ангелов
           2014 А.Янев, П.Бакалов
Открита 1981 г. , СПК "Академик" София

ППД

L 1020  H -125  НВ 1036    N 42.50085   Е 23.20777№ 4289 - 303016
с. Боснек

История на изследването
Мария Златкова – СПК”Академик”, София, 1984 г.
Пещерата „ППД” е открита чрез разкопаване на първите 20 м. едва през де-

кември 1983 г. Нейни откриватели са: Г. Марков, М. и Е. Стоянови, Д. и В. Ше-
керджиеви, О. Стоянов, Божо Николов, Е. Цанева, Р. и Ив. Пандурски, Д. Ангелов, 
М. Пороманска, М. и Ц. Златкови, Ст. Николов, П. Живков, Вили,  Ф. Филипов, В. 
Попов, Ю. Градинарски.

Описание на пещерата 
След като се преминат тесните входни части скоро се излиза в две поредни 

силно наклонени зали. Като се върви по дясната стена на втората зала се вижда 
и І отвес -9 м. Може да се продължи направо и надолу в залата, но там скоро 
задънва. Като се слезе под отвеса вече става много кално и така ще бъде дока-
то не слезем на реката. Наслагите от глина са значителни. Под отвеса има два 
пътя – в ляво по ниска фурна се излиза на отвес -16м., който надолу много се 
стеснява. Продължението е в дясно, където скоро се стига до следващия тесняк, 
разкопан от нас – т. н. ”бюрото на Анчо”. Провираме се и се спускаме надолу в 

ППД

L 1020  H -125  НВ 1036    N 42.50085   Е 23.20777№ 4289 - 303016
с. Боснек

голяма диаклаза, изпълнена с блокаж. Пътят отново е в дясно и надолу. Сли-
зат се 3 прагчета и отново тесняк, разбиван от нас. Достига се до ІІ отвес -7 м. 
Под него има няколко галерии, но пътя се търси надолу. След две прагчета от 
по -3 м. попадаме в тясна, висока диаклаза, в пода на която е ІІІ отвес -9 м., 
разделен от площадка. Началото му си остава много тясно, въпреки че сме го 
разбивали многократно. Следва стръмно спускане по силно наклонена диаклаза, 
която преминава в ІV отвес -8 м. Той е наклонен, но е по-добре да се екипира. 
Слиза се на малко поточе и вече се продължава по течението му. Отвесите сме 
ги екипирали на стълби, което е и най-удобно в тази кал. След 100м. поточето се 
пъхва в тесен сифон, а пътя продължава над него по тясна, но висока диаклаза. 
След 80 м. тя опира в друга, напречна галерия, по която след къс меандър се 
достига до горен, стоящ сифон, който се отваря в края на лятото и през зимата. 
Тогава става полусифон и може да се мине напред още 30 м., където се излиза 
на голяма напречна галерия. Долу под нас се чува реката, която за малко излиза 
и влиза в сифон, а ние продължаваме по горния етаж. Следва изкачване +5 м. и 
последващо слизане и галерията прави остър завой в ляво. Точно преди него се 
чува шума на голяма река под нас. Слизаме на нея. Срещу течението и сме пре-
минали 60м., като там не е доизследвано, а по течението надолу тя скоро се губи 
в блокаж. Дебитът е около 20л/сек. Връщаме се на горния етаж, който е на +20м. 
над реката. Тук той е удобен за вървене и бързо достигаме до мястото наречено 
Траверса. Под нас се отваря пропаст към реката. По реката не може да се върви 
дълго – след около 60м. тя влиза пак в сифон. Пътят е право нагоре, от там къде-
то излязохме по горната галерия над пропастта. Изкачваме се по трудна камина 
+13 м. След като се набере височина се вижда добре оформена горна галерия, 
но за да се доберем до нея се минава Траверса. Той е оборудван с въже за оси-
гуровка, защото е доста широк. По тази галерия може да се върне и назад около 
100м., а напред по нея след 200м. излизаме над пропаст, по която пак се слиза 
на реката. Тя вече е на -35м. под нас. По реката не може много да се ходи и ние 
се връщаме горе в т. нар. точка М. Напред и нагоре се провираме и на по-горно 
ниво се вижда галерия, до която се добираме през траверса наречен ”Вълчия ка-
пан”. За съжаление този етаж след 80м. задънва. Има само няколко дупки в пода, 
през които духа, но не може да се мине. От т. М се спускаме отново надолу , но 
само -15м. Очертава се галерия напред, която остава единствената перспектива 
за продължение. По нея сме стигнали до стеснение, образувано от заклещен 
голям блок. Зад него тя продължава, но за сега не може да се мине. Нашето про-
никване и картировка спират до там. Картата е дело на много пещерняци, защото 
пещерата не е лесна, както за проникване, така и за картиране. Денивелацията 
е измерена с хидронивелир и е -115 м. Общата дължина на галериите надхвърля 
1000м., но са картирани само тези по основната ос на проникване.
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ППД
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с. Боснек
ОТЧЕТ на експедиция ППД 2014 г.

СПК „Академик“ София със съдействието на Българска федерация по спелеология 
организираха експедиция в пещерата ППД, намираща се до село Боснек, Пернишка об-
ласт. Тя се проведе на два етапа. Първият етап 18-26 януари 2014 г. Втори етап 13-21 
декември 2014 г.

Работата по пещерата ППД или „Предверието на пещерното дело“ започва през 1981 
г. Пещерата р отворена чрез разкопаване на първите 20 м., отнело около 2 години усиле-
на работа. Изследването и усилията в посока продължаване на пещерата продължават 
и до сега с различна интензивност в различните периоди. Според наличните данни, ре-
ките Чучулян, Джераница и ППД, след дълъг подземен път 94,5 км по права линия) из-
лизат от пещерата Врелото (850 м НВ – най ниския извор в района). Този факт обуславя 
огромния потенциал на пещерата и съответно дългогодишба работа в нея.

Целите на експедицията бяха изграждане и устройство на подземен лагер в ППД, 
екипиране на телефонен лабел между вътрешния и надземния лагер. Продължаване 
на картировката в дънните части, свързването и с наличната карта на пещерата. Раз-
ширяване на дъното с цел продължаване на пещерата в дълбочина. Довършването на 
екипирането с железни степенки на участъци в пещерата.

Условията на работа в пещерата са много тежки поради тесният характер на гале-
риите и меандрите, високата влажност, тежката кал през която се минава в първата 
една трета. Пещерата е вертикална, като за слизане по отвесите са монтирани стълби, 
а не въжета, защото самохватите се запълват с кал и не държат. Сериозен проблем за 
работа на дъното предстваляват две стеснения периодично запълвани с вода. Това са 
т.н. Месомелачка дълга 20 м. тръба с приблизителен диаметър около един метър, на 
дъното на която преминава река. При обилни валежи реката запълва цялата тръба и 
преминаването не е възможно. Другият критичен участък е периодичен сифон, малко 
след Месомелачката. Той е седящ сифон със слаб приток от ручейчета по стените. За 
преодоляването му е монтирана стационарна помпа със система от маркучи за отвеж-
дането на водата.

Външният лагер е организиран на поляната пред пещерата, до която има асфалтов 
път с лесен достъп. Щабът е в голяма палатка, има допълнителна щабна палатка за кух-
ня и съхранение на инвентара. Поради ниските температури по време на експедицията 
достигнали до -8о януари и -15о декември, щабната палатка се отоплява с газова печка. 
Задължително е да има дежурен в щаба, койро осъществява връзка с групите в пещера-
та, води дневник на експедицията, поддържа лагера и осигурява топла храна.

В първата част на експедицията през януари участваха 5 клуба: СПК „Академик“ Со-
фия, ПК „София“, ПК „Под ръбъ“, ПК „Церово“  и ПК „Моерпа“ с общо 17 участника.

Във втората част през декември присъстваха 20 пещерняка от 4 клуба: : СПК „Акаде-
мик“ София, ПК „София“, ПК „Под ръбъ“ и ПК „Моерпа“.

За времето на провеждане на експедицията постигнахме голяма част от целите и. 
Беше организиран външния лагер, разпънат кабел до вътрешният лагер, изградена пло-
щадка за подземният лагер, което даде възмможност в него да нощуват по четири чо-
века на ден. Лагерът е екипиран с палатка, храна и посуда за по-дълго пребиваване. 
Картирани са 371 м. от пещерата, работата по дъното е продължена, но в много тежки 
условия – тясно, с главата надолу и във вода, затова се напредва бавно. Изследвани 
са галерии по протечението на Голямата река. Направен е опит за преминаване през 
пясъчните сифони, но без успех поради затлачването им. Създадени са добри условия 
за бъдещи експедиции. Карта 1989 г. Цв.Остромски, Д.Кожухаров

Открита 1989 г., ПК "Ак. Буреш" София

Джераница

L 103  H -26  НВ 1010    N 42.49978   Е 23.20555№ 4498 - 303017
с. Боснек
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Карта 1989 г. Цв.Остромски, Д.Кожухаров
Открита 1989 г. , СПК "Ак. Буреш" София

Джераница

L 103  H -26  НВ 1010    N 42.49978   Е 23.20555№ 4498 - 303017
с. Боснек

Карта 1987 г.  Д.Ангелов, Д.Петкова
Открита 1987 г., СПК "Академик" София

Свети Илия

L 16  H -1  НВ 1100                          .№ 534 - 303018
с. Боснек
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Карта 1979 г. Ал.Жалов Д.Георгиев ПК "Алеко"
Открита 1979 г. , Реп. Експедиция "Духлата 1979" Проверена 2006

Лисичата дупка
Лисицата

L 28  H -4  НВ 1015    N 42.49971   Е 23.20586№ 536 - 303019
с. Боснек

Карта 1979 г. Ал.Жалов Д.Георгиев ПК "Алеко"
Открита 1979 г. , Реп. Експедиция "Духлата 1979"

Дупката над Лисичата 
Над лисицата
L 16  H -2  НВ 1030    N 42.49942   Е 23.20591№ 539 - 303020

с. Боснек
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Карта 1987 г.  М.Златкова, Т.Медарова
Открита 1987 г. , СПК "Академик" София

Бабите

L 15  H -4  НВ 1000    N 42.49958   Е 23.20573№ 540 - 303021
с. Боснек

Карта 1992 г.  Д.Ангелов
Открита 1992 г., СПК "Академик" София

Меча дупка

L 15  H -8  НВ                                   .№ 549 - 303022
с. Боснек
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Карта 1992 г. Ан.Андреев, А.Иванов
Открита 1992 г., СПК "Академик" София

Дупката до асфалта
Крайпътната

L 42  H -5  НВ                                   .№ 552 - 303023
с. Боснек

Карта 1992 г. К.Котев, В.Йотова
Открита 1992 г., СПК "Академик" София

Кръволочица

L 14  H -14  НВ      N 42.50188  Е 23.19709№ 575 - 303024
с. Боснек
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Карта 1992 г.  Д.Ангелов
Открита 1992 г., СПК "Академик" София

Пещерата на бай Боре

L 15  H -5  НВ                                   .№ 620 - 303025
с. Боснек

Карта 2013 г.  А.Стрезов
Открита 2013 г., СПК "Академик" София

Чучулян

L 120 H -60  НВ 1001    N 42.49949   Е 23.20654№ 622- 303026
с. Боснек
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Карта 1992 г.  Д.Ангелов
Открита 1992 г., СПК "Академик" София

Бълхарника

L 14  H -1  НВ                                   .№ 405 - 303027
с. Боснек

Карта 2013 г.  К.Стоичков, Ал.Жалов
Открита 2013 г. , ПК "Хелектит" София

Горна Криводолска пещера

L 12  H 0  НВ                                    .№ 5948 - 303031
с. Боснек
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Карта 1987 г.  
Открита 1987 г., СПК "Академик" София

Обекта на Боби

L 10  H -8  НВ                                   .№ 5913 - 303030
с. Боснек

Непредадена карта!

община Перник

с. Студена

Голобърдско-Боснешки
район 303

Пернишка област
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Код Име Селище № L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS Забе-
лежка

303012 Въргановата пеще-
ра

с. Студена 3238 62 -5 + - -

303028 Пещерата на Къ-
рвавото

гр. Перник 5746 30 -3 +4 + - -

Допълнителен опис  на пещерите в район 303 по код

Карта 1980 г. М. Методиев, Р. Методиев, К. Илиева 
Открита 1980 г., ПК "Рудничар" Перник

Въргановата пещера

L 62  H -5  НВ                                   .№ 3238 - 303012
с. Студена

Местоположение Местност Върганово усое Махала, с. Студена, Община Пер-
ник,Пернишка област. В национален парк (резерват) 

Пещера Влажна Едноетажна, Разклонена, Проходна, Варовик, Диаклазна
Картирали М. Методиев, Р. Методиев, К. Илиева Клубна експедиция на Клуб 

"Рудничар" Перник 1980 г. Мащаб 1: 100
Последна карта 1980.
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Карта 2009 г.  К.Стоичков, И.Чичев
Открита 1987 г., ПК "Хелектит" София, ПК "Вертикал" Перник

Пещерата на Кървавото

L 30  H -3 +4  НВ                              .№ 5746 - 303028
гр. Перник

Карта 2009 г.  К.Стоичков, И.Чичев
Открита 1987 г. , ПК "Хелектит" София, ПК "Вертикал" Перник

Пещерата на Кървавото

L 30  H -3 +4  НВ                              .№ 5746 - 303028
гр. Перник
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община Радомир
с. Байкалско

с. Извор

КАРТИ

Трекляно-Земенско-Конявски
район 302

Пернишка област



Атлас на пещерите в България Атлас на пещерите в България

 121 120

Пернишка област
Трекляно-Земенско-Конявски

Район 302
Община Радомир

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS

Чекльовска  про-
паст

Байкалско 4768 303042 6 -10 + + +

Градището Извор 793 302020 31 -8 +
Колош,                                              
Дупката на вр.Ко-
лош

Извор 812 302008 10 -17 +

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Карта 25.3.2001 г.  Д. Кожухаров,  А. Жалов
Открита 2001 г., ПК "Хелектит" София

Чекльовска  пропаст
L 6  H -10  N 42.40827  E 22.84975 № 4768 - 303042

гр. Байкалско

Местонахождение и достъп: Намира се североизток от с. Байкалско в местността 
Гологлавски рид (източната част на Конявската планина), Краище. Изходен пункт е из-
точната махала на селото. Тръгва се по черен камионен път, водещ към “опашката” на 
язовир Извор. Първоначално се върви на И, след леко изкачване пътят взема северна 
посока и тръгва покрай орни площи. По-нататък отстрани на пътя се появяват петна от 
нискостеблени горички, след което вдясно се появява полегат горист склон. Входът на 
пропастта се намира на 1, 5 м отдясно от пътя. Обикновено е покрит с клони за да не па-
дат животни. Разстоянието от селото до пропастта се изминава за ~ 45 мин. умерен ход. 

Описание: Входът има формата на неправилна елипса с размери 1, 7х1, 2 м в най-ши-
роките части. Първите 2, 5 м. от отвеса представляват фуния. Следва вертикална част с 
елипсовидно напречно сечение с размери 0, 8 - 1 х 1 м. На 7 м под входа отвесът се отва-
ря в центъра на зала с формата на неправилен петоъгълник и площ 22, 4 м2. След още 
2 м се достига дъното на пропастта. Височината на залата варира от 1 до 2 м. Дъното и 
е покрито с ръбест чакъл. На места стените са обтечени с калцит. Пропастта е влажна. 
Нейната дължина е незначителна 6. 00 м при денивелация от -9, 5 м. Площ: 22, 4 м2. 

По време на посещението е събрана фауна, която е определена от биолога д-р Ди-
митър Кожухаров: Bufo bufo - 2 екз.; Hila arforea- 1екз.; Salamandra Salamandra-1 екз; fam. 
Culicidae-голям брой. 

История на проучването: Открита от Д. Кожухаров по данни от населението на се-
лото. Картирана от Д. Кожухаров и А. Жалов член на ПК “Хеликтит” София на 25. 03. 
2001 г. 

Описанието е на Ал. Жалов.
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Карта ..... г.  Здр.Илиев
Открита ..... г.,  ПК «Еделвайс» София

Градището
L 31  H -8                                          .№ 793 - 302020

гр. Извор

Карта ..... г.  Н.Гладнишки
Открита ..... г.,  ПК «Еделвайс» София

Колош
Дупката на вр.Колош

L 10  H -17                                        .№ 812 - 302008
гр. Извор
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община Трън
с. Банкя, с. Врабча

с. Ездимирци, с. Забел
с. Зелениград, с. Кожинци
с. Мракетинци, с. Парамун

гр. Трън, с. Филиповци

КАРТИ

Сливнешки
район 303

Пернишка област
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Пернишка област
Сливнишки район 301

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS

Пограничната пе-
щера

Банкя 5933 301042 19 +6 + +

Заслон "Меча 
дупка"

Банкя 5643 301033 25 +21 + + +

Ямка Врабча 5754 301034 31 -8 +
Врабча 1 Врабча 5642 301032 54 +2
Дупката в Руйни 
камък

Ездимирци 3003 301021 16 -8 + +

Партизанската 
пещера

Ездимирци 2982 301020 17 + +

Еловица Еловица 1223 301002 223 -14 
+21

+ +

Ямката Забел 544 301013 21 1 + +
Малката под Шили 
камък

Зелениград 5975 301044 16 +3 + +

Пещерата под 
Шили камък

Зелениград 5470 301039 112 -15 + +

Разцепената дуп-
ка,  Наклонената, 
Гълъбарника

Зелениград 2534 301015 26 -20 + +

Царева църква, 
Шильи камък, пе-
щера № 1

Зелениград 2533 301014 41 +5 + +

Меча дупка Кожинци 3959 301025 53 -5 +5 +
Ямките, Ямьето; 
Ямата

Кожинци 3958 301024 70 -15 +

Здравчи  камък,  
Орлово гнездо

Мракетинци 4674 301028 17 +5 + +

Монетарницата Парамун 4673 301027 11 -10 + + +
Роня Парамун 4672 301026 14 -17 + + +
Пропадо Парамун 2894 301017 8 -63 + +
Долната пещера Трън 1597 301007 12 +3 + +

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Община Трън

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS

Горната пещера Трън 1596 301006 12 0 + +
Света Петка,                                     
Скален параклис

Трън 1595 301005 25 -2 +9 + +

Гяволску  дупку Трън 1594 301004 26 -2 + +
Зелени вир Трън 1593 301003 25 +6 + + +
Мрачната  пещера,                    
пещера № 2

Трън 547 301022 17 -1 +

Рошавата пещера Филиповци 5934 301043 14 +2
Бежанската  пе-
щера,  Голямата 
пещера, Говнуша

Филиповци 4809 301031 61 -2 +4 + +

Шпела  пършинг Филиповци 4808 301030 20 +5 + + +
Стражица,  Пеще-
ра № 21

Филиповци 4676 301029 10 -2 + +

Дупката;                                    
Йовичина дупка

Филиповци 2980 301019 16 + +

Филиповска пе-
щера;  Пещерата, 
Филиповата, Мис-
ловишка пещера

Филиповци 2178 301012 83 +17 + +

Велинова клисура Филиповци 546 301018 16 -1 + +
Заходна  дупка Филиповци 545 301008 13 +6 + +
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Карта 2012 г. К.Стоичков, Стоянов 
Открита 2012 г., ПК «Хелектит» София

Пограничната пещера

L 19  H +6  НВ 658  N 42.864719  Е 22.678711№ 5933 - 301042
с. Банкя

Карта 2012 г. К.Стоичков, Стоянов 
Открита 2012 г., ПК «Хелектит» София

Пограничната пещера

L 19  H +6  НВ 658  N 42.864719  Е 22.678711№ 5933 - 301042
с. Банкя
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Карта 19.9.2008 г. И. Чичев, К. Стоичков, С. Стаменов 
Открита 2008 г., ПК „Вертикал” Перник, ПК „Хеликтит„ София

Заслон «Меча дупка»

L 25  H +21  НВ 685  N 42.848385  Е 22.679237№ 5643 - 301033
с. Банкя

Местонахождение и достъп: 
Входа на пещерата се разкрива в основата на скален венeц на левия географски бряг 

на река Ябланица и отстои на около 30 м над реката. Той се намира в самото начало на 
живописния каньон образуван от река Ябланица, който е разположен в най западната 
част на Завалска планина. Според класификацията на пещерните райони в България (по 
В. Попов) тя попада в Сливнишки пещерен район № 301. За достигане до пещерата може 
да се ползват два различни маршрута от които да се навлезе в каньона на река Ябланица. 
Първия изходен пункт е село Банкя. От центъра на селото се тръгва в източна посо-
ка. Поема се по пътека, която подсича склона разположен на десния географски бряг 
над реката. След последната къща от селото пътеката отвежда в гора. Върви се около 20 
минути, като се подминават десни разклонения. Пътеката постепенно слиза отново на 
нивото на реката. Излиза се на ливади. Реката се пресича по мост и се тръгва по левия и 
географски бряг. Достига се до началото на каньона. От това място тръгва и еко пътеката 
минаваща през каньона. Следва стръмно изкачване и серпентина. Минава се по дървени 
стъпала и ново изкачване по стъпала. След като набере денивелация пътеката почва да 
подсича склона. Малко преди да се достигне до първото мостче над каньона, в дясно има 
разклон, който отвежда право до входа на пещерата. Другият маршрут е след като се хва-
не еко пътеката от началото и под местността „Секирица” се преминава по мостчетата 
през каньона и след последното мостче се хваща отклонението, което отвежда право до 
пещерата. Въпреки, че тя има голям вход, той не се забелязва от далече, поради буйната 
растителност около него.

Заслон «Меча дупка»

L 25  H +21  НВ 685  N 42.848385  Е 22.679237№ 5643 - 301033
с. Банкя

Описание:
Входа на пещерата се разкрива в основата на скален венeц на левия географски бряг на 

река Ябланица и отстои на около 30 м над реката. Той има триъгълна форма и размери 3. 
30х4. 00 м. Попада се в широко преддверие-зала. Пода е покрит със суха глина и нападали 
от стените и свода камъни. Залата е възходяща и има размери дължина 10 м, ширина 6 
м и височина до 5 м. Във вътрешната част на залата по свода се забелязват комини и ев-
розионни кубета. На това място сe намират и две незначителни възходящи разклонения. 
Лявото разклонение представлява тесен стъпаловиден комин висок над 8 метра (преодо-
лим на камина). В горната му част има стеснение от което се долавя въздушно течение. 
Продължението на пещерата е след преодоляването на праг висок 3. 70 м с голям зацепен 
камък. Той е преодолим на „класика”. Попада се на възходяща широка галерия дълга 7-8 
метра. В най горната си част тя опира в основна скала. В ляво над прага във височина се 
забелязва комин висок над 9 м. На това място може да се търси и евентуално продълже-
ние на пещерата (комина не е изкачван). Пещерата е топла и през по голямата част от го-
дината суха. В нея липсват вторични пещерни образувания, само на места се забелязват 
малки повлеци. Нейната обща дължина е 24. 69 м при денивелация от +21. 00 м, считана 
от входа до върха на комина във високата част на пещерата. По време на изследването и 
картирането не са били провеждани климатични и биоспелеологочни изследвания. 

История на проучването: 
Пещерата е известна отдавна на местното население. Основната причина да не е из-

вестна на пещерняците и да не е картирана е, че се намира в гранична зона. Пещерата е 
локализирана и проучена частично от И. Чичев и М. Рударска от ПК „Вертикал” Перник. 
Основното и проучване и картиране е извършено на 19. 09. 2008 г. от И. Чичев – ПК „Вер-
тикал” Перник, К. Стоичков и С. Стаменов –ПК „Хеликтит„ София.



Атлас на пещерите в България Атлас на пещерите в България

 133 132

Карта 29.04.2009 г. К.Стоичков, М.Христова 
Открита 2009 г., ПК „Хеликтит„ София

Ямка

L 31  H -8  НВ 932                           .№ 5754 - 301034
с. Врабча

Карта 29.04.2009 г. К.Стоичков, М.Христова 
Открита 2009 г., ПК „Хеликтит„ София

Врабча 1

L 54  H +2                                         .№ 5642 - 301032
с. Врабча
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Карта 29.04.2009 г. К.Стоичков, М.Христова 
Открита 2009 г., ПК „Хеликтит„ София

Врабча 1

L 54  H +2                                         .№ 5642 - 301032
с. Врабча

Карта 6.5.1980 г. Алексей Жалов
Открита 1980 г., ПК „Хеликтит„ София

Дупката в Руйни камък

L 16  H -8  НВ 850                           .№ 3003 - 301021
с. Ездимирци

Местонахождение На 3000 м от разклона за с. Ездимирци.
Пещера с наклон до 45%, едноканална, неразклонена, варовик, диаклазна
Картирал Алексей Жалов на 06/05/1980 г. клубна експедиция Клуб «Алеко» София 

1980 г.



Атлас на пещерите в България Атлас на пещерите в България

 137 136

Карта 31.06.1980 г. Алексей Жалов, Пламен Чичкин, Васил Василев
Открита 1980 г., ПК „Хеликтит„ София

Партизанската пещера

L 17  H 0  НВ 700                            .№ 2982 - 301020
с. Ездимирци

На 600 м от с. Ездимирци, местност Божин камик при старата варница
Пещера, Суха, Едноетажна, Неразклонена, Варовик, Диаклазна
Картирали на 31.06.1980 г. Алексей Жалов, Пламен Чичкин, Васил Василев Клубна 

експедиция Клуб «Алеко» София Година 1980 г.

Карта1981 г. Пл.Василев, 13.6.1999 Иво Тачев
Открита 1981 г., ПК «Перник» София; 1999 ПК «Искър» София,  МОЕРПА

Еловица

L 223  H -14 +21                               .№ 1223 - 301002
с. Еловица
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Местонахождение
Пещерата се намира югозападно от с. Еловица, Трънско, на склона на речна долина 

в букова гора, на около 30 м над нивото на потока. До селото се достига по асфалти-
рано шосе, което се отклонява от пътя гр. Трън - с. Трекляно вляво при с. Стойчев-
ци. От центъра на селото се продължава в същата посока срещу течението на реката 
по черен път до достигането на ляв приток непосредствено преди последната къща 
на селото. Дотук може да се достигне с лека кола. От водослива се тръгва по широка 
пътека срещу течение- то на притока (приблизителна посока ЗЮЗ). След около 800 м 
(15 мин.) се достига завой и разлив на рекичката. Продължава се вляво срещу тече-
нието на реката, като по дерето се навлиза в букова гора. Веднага вдясно се забелязва 
ограден с тел каптаж, от който селото се водоснабдява. От каптажа се продължава 
още около 100 м по дерето срещу течението на потока, като се подминава странично 
дере от дясната страна. Веднага след него се завива надясно нагоре по склона и след 
30-40 м се достига до пещерата. Входът полукръгъл, с ширина 1 м и височина 0, 8 м. 
Има останки от желязна врата и винкели. Входът не е маркиран. Пещерата е известна 
отдавна на жителите на селото и те могат да се използват за водачи.

Специфични особености: едноетажна, разклонена

Карта1981 г. Пл.Василев, 13.6.1999 Иво Тачев
Открита 1981 г., ПК «Перник» София; 1999 ПК «Искър» София,  МОЕРПА

Еловица

L 223  H -14 +21                               .№ 1223 - 301002
с. Еловица

Карта1989 г. К. Георгиев и С. Маринова
Открита 1989 г., ПК «Хелектит» София

Ямката

L 21  H -1 +2                                     .№ 544 - 301013
с. Забел
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Местонахождение и достъп: 
Входа на пещерата се разкрива в склона до пътя за вр. Руй. Пещерата е разположена 

в ЮЗ част на планината Руй. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във 
Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Забел. Пещерата е разположена в 
землището на селото. Тя отстои на около 15 минути ход по пътят за вр. Руй. Пътят преси-
ча Яазенски рид и местността Ямка. Входа се разкрива до самият път. Той е застрашен от 
засипване поради малките си размери и свличащите се от склона камъни.

Описание: 
Входа на пещерата се разкрива в склона до пътят. Неговите размири са 0. 70х0. 40 м 

той има неправилна форма и е с югозападно изложение. Пещерата е не разклонена и на 
някои места тясна. След входа галерията се развива в северна посока, като след около 5-6 
метра има понижение на свода. Веднага след него, галерията прави лек завой на ляво и 
завършва с малко възходящо разширение. В дъното и се забелязват слаби окарстявания 
на стените. Нейните размери са 21 м дължина при денивелация от +2 м. В нея не са из-
вършвани климатични и биоспелеологични изследвания.

Специфични особености: едноетажна, неразклонена
Описанието е предоставено от Здравко Илиев завеждащ ГКПБ и е допълнено и обра-

ботено от К. Стоичков ПК «Хеликтит» София. 

История на проучването:
 Пещерата Ямката е изследвана и картирана през 1989 г. от К. Георгиев и С. Маринова, 

членове на ПК “Хеликтит”-София.
28. 05. 2006 
Константин Стоичков

Карта1989 г. К. Георгиев и С. Маринова
Открита 1989 г., ПК «Хелектит» София

Ямката

L 21  H -1 +2                                     .№ 544 - 301013
с. Забел

Карта13.07.2013 г. К.Стоичков
Открита 2013 г., ПК «Хелектит» София

Малката под Шили камък

L 16  H +3 НВ 957   N 42.842881  E 22.561361             № 5975 - 301044
с. Зелениград
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Карта13.07.2013 г. К.Стоичков
Открита 2013 г., ПК «Хелектит» София

Малката под Шили камък

L 16  H +3 НВ 957   N 42.842881  E 22.561361             № 5975 - 301044
с. Зелениград

Снимка  К.Стоичков

Карта 2009 г. К.Стоичков
Открита 2009 г., ПК «Хелектит» София

Пещерата под Шили камък

L 112 H -15 НВ 952  N 42.842831  E 23.561211№ 5470 - 301039
с. Зелениград
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Карта 14.6.1978 г. Атанас Близнаков
Открита1978 г., ПК «Планинец» («Прилеп1962») София

Разцепената дупка
Наклонената, Гълъбарника

L 26 H -20                                         .№ 2534 - 301015
с. Зелениград

с. Зелениград, Местност Шилен камен 
Пещера с наклон до 45%, суха, Проходна, Варовик, Диаклазна

Карта 14.6.1978 г. Атанас Близнаков
Открита1978 г., ПК «Планинец» («Прилеп1962») София

Царева църква
Шильи камък, Пещера № 1

L 41 H +5                                          .№ 2533 - 301014
с. Зелениград
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Карта 14.6.1978 г. Атанас Близнаков
Открита1978 г., ПК «Планинец» («Прилеп1962») София

Царева църква
Шильи камък, Пещера № 1

L 41 H +5                                          .№ 2533 - 301014
с. Зелениград

Местонахождение с. Зелениград, Местност Шилин камен
Пещера, Суха, Едноетажна, Разклонена, Проходна, Варовик, Диаклазна
Картирал Атанас Близнаков на 14.06.1978 г. Клубна експедиция Клуб «Планинец» 

(«Прилеп1962») София 
История на откриването Картирана на 14/06/1978г. Пещерите от предната част на 

скалата (от към селото) не са картирани

Карта 1981 г.  М. Методиев
Открита1981 г., ПК «Рудничар» Перник

Меча дупка

L 53 H -5 +5                                      .№ 3959 - 301025
с. Кожинци
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Карта 1981 г.  М. Методиев
Открита1981 г., ПК «Рудничар» Перник

Меча дупка

L 53 H -5 +5                                      .№ 3959 - 301025
с. Кожинци

Карта 1981 г.  М. Методиев
Открита1981 г., ПК «Рудничар» Перник

Ямките
Ямьето, Ямата

L 53 H -5 +5                                      .№ 3958 - 301024
с. Кожинци
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Карта 1981 г.  М. Методиев
Открита1981 г., ПК «Рудничар» Перник

Ямките
Ямьето, Ямата

L 53 H -5 +5                                      .№ 3958 - 301024
с. Кожинци

Карта 10.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков, К. Дикански
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Здравчи  камък
Орлово гнездо

L 17 H +5                                          .№ 4674 - 301028
с. Мракетинци
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Карта 10.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков, К. Дикански
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Здравчи  камък
Орлово гнездо

L 11 H -10  НВ 1105                                         .№ 4674 - 301028
с. Мракетинци

Местонахождение и достъп: 
Двата входа на пещерата Здравчи камък-(Орлово гнездо) се разкриват в добре изразен 

скален венец. Той отстои на около 100 метра над нивото на река Ябланица в местността 
Пропастта. Пещерата е разположена в С част на Стража планина, Според районирането 
на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е 
с. Мракетинци. Големият отвор на пещерата се вижда от шосето за гр. Трън. Тръгва се 
от автобусната спирка на с. Мракетинци по черен път водещ в посока масива на Стража 
планина. Пресича се реката. Пътят преминава под електропровод, след което завива в 
източно посока. От дясно в гората се виждат високи скални венци. На това място трябва 
да се търси пътечка (просека), която се отделя в дясно. Тя навлиза в гората, като посте-
пенно набира денивелация и отвежда в основата на скалните венци. Тръгва се успоредно 
на шосето Брезник-Трън в източна посока, към отклонението за с. Парамун. Върви се в 
основата на скалния венец. Излиза се в местност където дърветата оредяват, а в дясно на 
височина 10 м се вижда големият вход на пещерата. Изкачването до него става по стръм-
на пътека, която достига до няколко метров праг. Изкачва се с помощта на кабел с възли, 
завързан на дърво и после се траверсира в ляво. 

Описание: 
В пещерата се влиза през по-големия и вход, който има северно изложение и размери 

6. 40х5. 50 м. Той има неправилна (триъгълна) форма. Попада се в единствената голяма, 
изцяло осветена зала. Нейният леко наклонен под е осеян с големи скални блокове, на-
падали от тавана. В източната част на залата се намира по-малкия вход 4х3. 50 м. В южна 
посока се развива ниска галерия, която след около 5 м непреодолим възходящ тесняк. 
Всъщност, тази проходна пещера представлява една зала с неправилна форма и площ 
около 70 квадратни метра. Пещерата има незначителни размери нейната дължина е 17 
метра положителна денивелация от 4. 50 м. В пещерата липсват вторични калцитни об-
разувания в следствие на антропогенната “дейност”. Тя е нагледен пример как “умират” 
пещерите, защо тавана и постепенно се разрушава. В нея не са извършвани климатични 
и биоспелеологични изследвания. Без да представлява особен спелеоинтерес, Здравчи 
камък-(Орлово гнездо), както я наричат местните жители, е интересен туристически 
обект. От големият и вход се разкрива хубав изглед към Завалска планина и Драговски 
камък.  Специфични особености: Представлява зала с площ около 70 кв.м.

История на проучването: 
Пещерата е известна на местното население от незапомнени времена. В ГКПБ в БФС 

липсва картна документация на подобен обект. Тя е посетена на 10.08.2000г. от Ж. Петров, 
К. Стоичков и К. Дикански по време на пещерната експедиция на ПК “Хеликтит”-София, 
“Стража 2000”. Тя е изследвана и картирана на 10.08 същата година от Ж. Петров и К. 
Стоичков, К. Дикански.

К.Стоичков

Карта 4.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Монетарницата

L 11 H -10 НВ 1105  N 42.801278  E 22.71925№ 4673 - 301027
с. Парамун

Местонахождение и достъп: 
Двата входа на пещерата Здравчи камък-(Орлово гнездо) се разкриват в добре изразен 

скален венец. Той отстои на около 100 метра над нивото на река Ябланица в местността 
Пропастта. Пещерата е разположена в С част на Стража планина, Според районирането 
на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е 
с. Мракетинци. Големият отвор на пещерата се вижда от шосето за гр. Трън. Тръгва се 
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Карта 4.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Монетарницата

L 11 H -10 НВ 1105  N 42.801278  E 22.71925№ 4673 - 301027
с. Парамун

Местонахождение и достъп:  Пещерата Монетарницата се разкрива в сравнително голям 
въртоп със стръмни стени. Той отстои на около 60 метра под главното било на Стража планина, 
северозападно от вр. Груйница, в м. Свински въртоп. Пещерата е разположена в Южната част на 
Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен 
район № 301. От центъра на с. Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна пътека и 
се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планината. Първоначално 
се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр. Кръста - почти обезлесен, а от ляво се 
виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, като се избягват разклоненията 
му. След известно време се навлиза в широколистна гора. Малко преди местността Гуглин вър-
топ от дясно на пътя в гората се забелязват въртопи. Върви се в западна посока и се достига до 
сечище, в чиято горна част пътят се губи. Продължава се, без път, в същата посока през рядката 
гора, като се държи характерно дере в дясно от сечището. По нагоре се преминава по десния ръб 
на разположен в дерето голям въртоп. Появяват се големи карни жлебове, в дясно. Минава се по-
край тях и малко преди дерето да достигне билната част отново се тръгва в дясно, като този път 
се траверсира хоризонтално склона. Достига се до сравнително голям въртоп, обрасъл с високи 
дървета. В неговата северозападна страна, сред струпване на големи скални блокове се разкрива 
отвор с височина 0. 80 м и широчина 2. 65м. Въртопа се заобикаля от дясно, като се преминава 
покрай натрупана камара скални блокове. Подсича се склона и се държи посока север-североза-
пад. Билото на планината остава високо в южна посока. Попада се на голям въртоп в чиято пе-
риферия се намира пропастта Роня. Непосредствено под този въртоп се намира Свински въртоп, 
характерен с локвата на дъното си и големите размери. Входа на пещерата монетарницата се раз-
крива във въртоп с дървета и големи скални блокове разположен между въртопа на пропастта 
Роня и Свинския въртоп. Той се забелязва отдалеч.

Описание:  Входа на пещерата Монетарницата се разкрива в неголяма пропадане в запад-
ната периферна част на огромен въртоп (Свински въртоп). Сравнително големият и вход има 
южно изложение и размери 1. 50х2. 00 м. Той има триъгълна форма. Непосредствено след него 
се попада на силнонизходяща галерия, осеяна със скални отломъци. По стените на пещерата се 
забелязват полуизсъхнали натеци, които се губят в дълбочина под камъните и пръста внесени от 
вън. След около 5-6 метра камъните отстъпват място на голямо количество пръст и глина, които 
задръстват дъното и. На това място галерията се стеснява. Следва понижение на свода, като га-
лерията преминава в низходящ тесняк, който се развива в източна посока. В дъното на тесняка 
се достига с провиране до незначително разширение пълно със стотици комари и мушици, което 
прави влизането в тесняка твърде неприятно. Може би трябва да се търси продължение в дълбо-
чина под лабилните камъни в близост до входа. Пещерата е неразклонени и с незначителна дъл-
жина 10. 50 м при денивелация от –10 м, считана от високата северозападна страна на въртопа. 
В Монетарницата не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. Открити са 
кости от едър рогат добитък и следи от иманярство.

История на проучването:  Пещерата е известна на местното население. Тя е открита на 1. 08. 
2000г. от Ж. Петров по време на пещерната експедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. 
Тя е изследвана и картирана на 04. 08 същата година от Ж. Петров и К. Стоичков. В дъното на 
пещерата е предприето разкопаване на наслагите от Ж. Петров и А. Жалов, което не довежда до 
значително удължаване на пещерата.

Константин Стоичков

Карта 3.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Роня

L 14 H -17  N 42.80116  E 22.7195№ 4672 - 301026
с. Парамун

Местонахождение и достъп:
Пропастната пещера Роня се разкрива в сравнително голям въртоп със стръмни сте-

ни. Той отстои на около 50 метра под главното било на Стража планина, северозападно 
от вр. Груйница, в м. Свински въртоп. Пещерата е разположена в Ю част на Стража пла-
нина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен 
район № 301. От центъра на с. Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна 
пътека и се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планина-
та. Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр. Кръста-почти 
обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 
като се избегват разклоненията му. След известно време се навлиза в широколистна гора. 
Малко преди местността Гуглин въртоп от дясно на пътя в гората се забелязват върто-
пи. Върви се в западна посока и се достига до сечище, в чиято горна част пътят се губи. 
Продължава се, без път, в същата посока през рядката гора, като се държи характерно 
дере в дясно от сечището. По нагоре се преминава по десния ръб на разположен в де-
рето голям въртоп. Появявят се големи карни жлебове, в дясно. Минава се покрай тях 
и малко преди дерето да достигне билната част отново се тръгва в дясно, като този път 
се траверсира хоризонтално склона. Достига се до сравнително голям въртоп, обрасъл с 
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високи дървета. В неговата северозападна страна, сред струпване на големи скални бло-
кове се разкрива отвор с височина 0. 80 м и широчина 2. 65м. Въртопа се заобикаля от 
дясно, като се преминава покрай натрупана камара скални блокове. Подсича се склона и 
се държи посока север-северозапад. Билото на планината остава високо в южна посока. 
Попада се на голям въртоп в чиято периферия се намира пропастта Роня. Непосредстве-
но под този въртоп се намира Свински въртоп, характерен с локвата на дъното си и го-
лемите размери.

Описание: 
Тесният вход на пропастната пещера Роня се разкрива в южната част на въртопа. 

Входът и е със северозападно изложение и размери 0. 32х0. 73 м, което прави прониква-
нето на по-едри хора невъзможно. След входа в дълбочина се развива изключително те-
сен отвес. На 1. 50 м по-надолу в теснината се стъпва на здраво зацепени камъни. От 
тази позиция, през тясна халка в отсрещната стена, може да се погледне в същинския 
кладенец, който на пръв поглед изглежда внушителен. След провиране между камъните 
и стената, на 2 м по-надолу, се достига до тясна площадка, от която по-лесно може да се 
влезне в същинския отвес. На това място се прави междинно прехвърляне. Следва рапел 
12. 00 м до стената. Кладенецът е широк и удобен за спускане, има приблизително кръгла 
форма. На 4 м по-надолу се забелязва тесния отвор на паралелен отвес. Но още 5. 50 м се 
достига до малка наклонена площадка. На това място отвесът се стеснява но след това 
пак се разширява и след още 2. 50 м се достига дъното. То представлява малка зала. Подът 
е покрит с глина и камъни. Стените на заличката са покрити с натеци и дендрити, във ви-
сочина се забелязват и сравнително големи драперии. В западна посока, на височина 2 м 
след преодоляване на тясна камина се попада в малко разширение, което завършва с тяс-
на пукнатина. Тук има красиви образувания. До паралелния отвес се достига след пан-
дюл в ляво. Тук се прави междинно прехвърляне. От начало отвесът е тесен, но няколко 
метра по надолу се разширява, спускането е до стената. Дълбочината на отвеса е 9. 40 м. 
Дъното му е с 1. 20 м по-ниско разположено от това на другия отвес. Това е най ниската 
точка на пропастта –17. 30 м. На 3. 30 м преди дъното се забелязва тясно отверстие, зат-
лачено с наслаги. Правен е неуспешен опит за разкопаването му, това е и единственото 
перспективно място за продължение, камъкът пада около 3 м върху равен глинен под. По 
лявата стена на отвеса има красив бял натек, спускащ се от началото до дъното на отвеса. 
Въпреки малките си размери Дължина (14м), денивелация (-7. 30м). пропастната пещера 
Роня е доста студена. На дъното и са намерени кости, вероятно от лисица, а климатични 
и биоспелеологични изследвания не са извършвани. В дъното на въртопа се разкрива от-
вор с диаметър 1. 00х1. 30 м и дълбочина около 5 м. Това е така наречения обект Моржа, 
разкопан по време на експедицията. На дъното му има тясна пукнатина, която най-веро-
ятно се свързва с Роня. Голям камък на дъното му пречи за разкопаването в дълбочина.

Необходим инвентар: 30 м въже, 5 стоманени примки, 4 карабинера. Има опасност 
от падащи камъни в отвеса на пещерата от площадката на първото прехвърляне. Да се 
внимава!!!

Техническо описание:
Основно и дублиращо закрепване се организира на дърво в ляво от входа. Тясната 

начална част на входа може да се слизане само на самохвати за осигуровка или само на 
горна осигуровка. Междинно прехвърляне се организира на голяма скална халка на от-
срещната стена на отвеса с 3 стоманени примки. Следва рапел 12. 00 м до стената. За спу-
скането в паралелния отвес се организира междинно прехвърляне на спит с удължител. 
Спита е забит в ляво над отвеса. Следва рапел 9. 40 м до стената.

История на проучването: 
Пропастната пещера Роня е открита на 1.08.2000г. от Ж. Петров по време на пещерна-

та експедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. Тя е изследвана и картирана на 
2-3. 08 същата година от Ж. Петров и К. Стоичков.

Роня. с. Парамун. GPS координати N 42° 48’ 05. 4’’, E 22° 43’ 15. 4’ по пулково, рег № 
4672. Районен №: 301026. №11. Дължина (14м), денивелация (-7. 30м). Местонахождение 
и достъп: Пропастната пещера Роня се разкрива в сравнително голям въртоп със стръм-
ни стени. Той отстои на около 50 метра под главното било на Стража планина, североза-
падно от вр. Груйница, в м. Свински въртоп. Пещерата е разположена в Ю част на Стража 
планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен 
район № 301. От центъра на с. Парамун се минава покрай воден резервоар по стръмна 
пътека и се излиза на широк, черен път, който с лек наклон отвежда навътре в планина-
та. Първоначално се върви в открита местност. От дясно остава рида с вр. Кръста-почти 
обезлесен, а от ляво се виждат възвишенията под Големи връх. Следва се главният път, 
като се избегват разклоненията му. След известно време се навлиза в широколистна гора. 
Малко преди местността Гуглин въртоп от дясно на пътя в гората се забелязват върто-
пи. Върви се в западна посока и се достига до сечище, в чиято горна част пътят се губи. 
Продължава се, без път, в същата посока през рядката гора, като се държи характерно 
дере в дясно от сечището. По нагоре се преминава по десния ръб на разположен в де-
рето голям въртоп. Появявят се големи карни жлебове, в дясно. Минава се покрай тях 
и малко преди дерето да достигне билната част отново се тръгва в дясно, като този път 
се траверсира хоризонтално склона. Достига се до сравнително голям въртоп, обрасъл с 
високи дървета. В неговата северозападна страна, сред струпване на големи скални бло-
кове се разкрива отвор с височина 0. 80 м и широчина 2. 65м. Въртопа се заобикаля от 
дясно, като се преминава покрай натрупана камара скални блокове. Подсича се склона и 
се държи посока север-северозапад. Билото на планината остава високо в южна посока. 
Попада се на голям въртоп в чиято периферия се намира пропастта Роня. Непосредстве-

Карта 3.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Роня

L 14 H -17  N 42.80116  E 22.7195№ 4672 - 301026
с. Парамун

Карта 3.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Роня

L 14 H -17  N 42.80116  E 22.7195№ 4672 - 301026
с. Парамун
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но под този въртоп се намира Свински въртоп, характерен с локвата на дъното си и го-
лемите размери.

Описание: 
Тесният вход на пропастната пещера Роня се разкрива в южната част на въртопа. 

Входът и е със северозападно изложение и размери 0. 32х0. 73 м, което прави прониква-
нето на по-едри хора невъзможно. След входа в дълбочина се развива изключително те-
сен отвес. На 1. 50 м по-надолу в теснината се стъпва на здраво зацепени камъни. От 
тази позиция, през тясна халка в отсрещната стена, може да се погледне в същинския 
кладенец, който на пръв поглед изглежда внушителен. След провиране между камъните 
и стената, на 2 м по-надолу, се достига до тясна площадка, от която по-лесно може да се 
влезне в същинския отвес. На това място се прави междинно прехвърляне. Следва рапел 
12. 00 м до стената. Кладенецът е широк и удобен за спускане, има приблизително кръгла 
форма. На 4 м по-надолу се забелязва тесния отвор на паралелен отвес. Но още 5. 50 м се 
достига до малка наклонена площадка. На това място отвесът се стеснява но след това 
пак се разширява и след още 2. 50 м се достига дъното. То представлява малка зала. Подът 
е покрит с глина и камъни. Стените на заличката са покрити с натеци и дендрити, във ви-
сочина се забелязват и сравнително големи драперии. В западна посока, на височина 2 м 
след преодоляване на тясна камина се попада в малко разширение, което завършва с тяс-
на пукнатина. Тук има красиви образувания. До паралелния отвес се достига след пан-
дюл в ляво. Тук се прави междинно прехвърляне. От начало отвесът е тесен, но няколко 
метра по надолу се разширява, спускането е до стената. Дълбочината на отвеса е 9. 40 м. 
Дъното му е с 1. 20 м по-ниско разположено от това на другия отвес. Това е най ниската 
точка на пропастта –17. 30 м. На 3. 30 м преди дъното се забелязва тясно отверстие, зат-
лачено с наслаги. Правен е неуспешен опит за разкопаването му, това е и единственото 
перспективно място за продължение, камъкът пада около 3 м върху равен глинен под. По 
лявата стена на отвеса има красив бял натек, спускащ се от началото до дъното на отвеса. 
Въпреки малките си размери Дължина (14м), денивелация (-7. 30м). пропастната пещера 
Роня е доста студена. На дъното и са намерени кости, вероятно от лисица, а климатични 
и биоспелеологични изследвания не са извършвани. В дъното на въртопа се разкрива от-
вор с диаметър 1. 00х1. 30 м и дълбочина около 5 м. Това е така наречения обект Моржа, 
разкопан по време на експедицията. На дъното му има тясна пукнатина, която най-веро-
ятно се свързва с Роня. Голям камък на дъното му пречи за разкопаването в дълбочина.

Необходим инвентар: 
30 м въже, 5 стоманени примки, 4 карабинера. Има опасност от падащи камъни в от-

веса на пещерата от площадката на първото прехвърляне. Да се внимава!!!
Техническо описание: 
Основно и дублиращо закрепване се организира на дърво в ляво от входа. Тясната 

начална част на входа може да се слизане само на самохвати за осигуровка или само на 
горна осигуровка. Междинно прехвърляне се организира на голяма скална халка на от-

срещната стена на отвеса с 3 стоманени примки. Следва рапел 12. 00 м до стената. За спу-
скането в паралелния отвес се организира междинно прехвърляне на спит с удължител. 
Спита е забит в ляво над отвеса. Следва рапел 9. 40 м до стената.

Отвеси: да
Необходим алпийски инвентар: да
Необходимо въже: да
Специфични особености: Има опасност от падащи камъни !!!
История на проучването: 
Пропастната пещера Роня е открита на 1. 08. 2000 г. от Ж. Петров по време на пещер-

ната експедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. Тя е изследвана и картирана 
на 2-3. 08 същата година от Ж. Петров и К. Стоичков.

Константин Стоичков

Карта 3.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Роня

L 14 H -17  N 42.80116  E 22.7195№ 4672 - 301026
с. Парамун

Карта 3.8.2000 г.  Ж. Петров, К. Стоичков
Открита 2000 г., ПК «Хелектит» София

Роня

L 14 H -17  N 42.80116  E 22.7195№ 4672 - 301026
с. Парамун
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Карта 1981 г.  М. Методиев
Открита 1981 г., ПК «Рудничар» Перник

Пропадо

L 8 H -63  НВ 1035  N 42.80335  E 22.73625№ 2894 - 301017
с. Парамун

Карта 1981 г.  М. Методиев
Открита 1981 г., ПК «Рудничар» Перник

Пропадо

L 8 H -63  НВ 1035  N 42.80335  E 22.73625№ 2894 - 301017
с. Парамун
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Карта 28.9.1976 г.  К. Иванов, Н. Нестеров, Р. Русев
Открита 1976 г., Клуб «Витоша» («Арго») София

Долната пещера

L 12 H +3                                          .№ 1597 - 301007
с. Трън

Карта 28.9.1976 г.  К. Иванов, Н. Нестеров, Р. Русев
Открита 1976 г., Клуб «Витоша» («Арго») София

Горната пещера

L 12 H 0                                            .№ 1596 - 301006
с. Трън

Местонахождение Намира се в землището на гр. Трън, махала Баринци на 3 км от х. 
Ерма на левия бряг на р. Ерма в Ждрелото. Намира се в края на първото въже по алп. тур 
«ЦПШ»- 4а категория. Височина над МЕБ 60 м.

Описание на пещерата: Кратко описание: Суха, едноетажна, неразклонена, без об-
разувания.

Отвеси: да
Необходим алпийски инвентар: да
Необходимо въже: да
Картирали на 28/09/1976г . К. Иванов, Н. Нестеров, Р. Русев Клубна експедиция Клуб 

«Витоша» («Арго») София Година 1976

Местонахождение Намира се в землището на гр. Трън, махала Баринци на 3км от х. 
Ерма на левия бряг на Ждрелото. Намира се в началото на тур «Дупките» 3б. Височина 
над МЕБ 70 м.

Описание на пещерата: Суха, едноетажна, неразклонена. В дъното на пещерата малък 
сталактит с жълтеникав отенък.

Картирали на 29,08,1976г. К. Иванов, Н. Нестеров, Р. Русев Клубна експедиция Клуб 
«Витоша» («Арго») София Година 1976
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Карта 1976 г.  Р. Матеев, Е. Христов, А. Близнаков
Открита 1976 г., Клуб «Витоша» («Арго») София

Света Петка
Скален параклис

L 25 H -2 +9                                      .№ 1595 - 301005
с. Трън

Карта 1976 г.  Р. Матеев, Е. Христов, А. Близнаков
Открита 1976 г., Клуб «Витоша» («Арго») София

Света Петка
Скален параклис

L 25 H -2 +9                                      .№ 1595 - 301005
с. Трън
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Карта 19.12.1976.  Р. Методиев, Б. Бендурски, Е. Христов
Открита 1976 г., Клуб «Витоша» («Арго») София

Гяволску  дупку

L 26 H -2                                           .№ 1594 - 301004
с. Трън

Местонахождение Намира се на 600 м югозападно от Тошкова махала на гр. Трън в 
местността Дяволска дупка - възвишението над р. Ерма. Височина над МЕБ 65м.

Кратко описание: Влажна, едноетажна, неразклонена, без образувания. В края се чув-
ства леко въздушно течение.

Картирали 19.12.1976 г. Р. Методиев, Б. Бендурски, Христов Експедиция Клубна експе-
диция Клуб «Витоша» («Арго») София 1976 г.

Карта 8.9.1976.  Е. Христов и П. Георгиев
Открита 1976 г., Клуб «Витоша» («Арго») София

Зелени вир

L 25 H +6  НВ 679  N 42.848931 E 22.6793№ 1593 - 301003
с. Трън

Местонахождение: Намира се 200 м от гр. Трън на разклона към с. Банкя, на левия 
бряг на р. Ябланица, на около 40 мин. път пеша по екопътеката. Височина над МЕБ +32 м. 
Пещерата е влажна, едноетажна, неразклонена, с дендрити с белезникав, сив цвят. Входа 
на пещерата се разкрива в основата на скален венец, намиращ се в самото начало на жи-
вописния каньон образуван от р. Ябланица, който е разположен в най-западната част на 
Завалска планина. За достигане до пещерата може да се ползват два различни маршута 
от които да се навлезе в каньона. Първия изходен пункт е с. Банкя. От центъра на селото 
се тръгва в източна посока. Поема се по пътека, която подсича склона разположен на 
десния географски бряг над реката. След последната къща от селото пътеката отвежда в 
гора. Върви се около 20 мин. като се подминават десни разклонения. Пътеката постъпен-
но слиза отново на нивото на реката. Излиза се на ливади. Реката се пресича по мост и 
се тръгва по левия и географски бряг. Достига се до началото на каньона. От това място 
тръгва и еко пътеката минаваща през каньона. Следва стръмно изкачване и серпентина. 
Минава се по дървени стъпала и ново изкачване. Веднага след изкачването пещерата 
трябва да се търси в дясно в основата на скалата. Често входа не се забелязва защото 
основата на венеца е обрасла с храсти. Другият маршут е след като се хване еко пътеката 



Атлас на пещерите в България Атлас на пещерите в България

 169 168

от началото и под местността «Секирица» се преминава по мостчетата на каньона и след 
последното мастче се хваща отклонението, което отвежда до дървените стълби и пеще-
рата. 

Описание на пещерата: Входа е с почти триъгълна форма и размери 2х3 м. Попада 
се в предверие пода на което е покрит със суха глина и шума. Веднага след него в посока 
юг-югоизток се отделя тясна (0, 50-1, 20м) и висока до 4м диаклазна галерия. Пода е по-
крит с влажна глина и дребни камъни. Стените са влажни и в началото покрити с водо-
расли. По свода и стените се виждат дребни образувания и дендрити. От свода капе на 
места вода. На седмия метър има тясна дупка в пода дълбока над два метра, тя е тясна и 
трудно проходима. Има и няколко зацепени камъни в диаклазата, които пречат за нор-
малното минаване през галерията и на места трябва да се пролазва. След 15-тия метър 
има стеснение след което галерията става възходяща. Пещерата свършва с късо разкло-
нение в източна посока и две непреодолими стеснения в южна посока. Усеща се въздуш-
но течение. 

Пещерата е разположена на около 30 м от голям карстов извор извиращ на метър над 
нивото на р. Ябланица. При разчистване на крайните части или в дупката в началото има 
вероятност да се попадне в доста по-голяма по размери пещера. Тя е хладна и влажна. 
Не са правени биоспелеологични и климатични изследвания, но вероятно е убежище на 
единични екземпляри прилепи съдено по гуаното намерено в пещерата.

К. Стоичков

Зелени вир

L 25 H +6  НВ 679  N 42.848931 E 22.6793№ 1593 - 301003
с. Трън

Карта 8.9.1976.  Е. Христов и П. Георгиев
Открита 1976 г., Клуб «Витоша» («Арго») София

Мрачната  пещера
Пещера № 2

L 17 H -1  НВ 670                             .№ 547 - 301022
с. Трън

Карта     Т.Тодоров
Открита      ПК «Етрополе»
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Рошавата пещера

L 14 H +2                                          .№ 5934 - 301043
с. Филиповци

Карта 12.06.2012 г. К.Стоичков, М.Христова
Открита 2012г., ПК «Хелектит» София

Рошавата пещера

L 14 H +2                                          .№ 5934 - 301043
с. Филиповци

Карта 12.06.2012 г. К.Стоичков, М.Христова
Открита 2012г., ПК «Хелектит» София
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Бежанската  пещера
Голямата пещера, Говнуша

L 61 H -2 +4   N 42.84424  E 22.71515№ 4809 - 301031
с. Филиповци

Карта 24.05.2003 г. К. Стоичков, Ж. Петров Л. Маринов, А. Жалов
Открита 2003 г., ПК «Хелектит» София

Бежанската  пещера
Голямата пещера, Говнуша

L 61 H -2 +4   N 42.84424  E 22.71515№ 4809 - 301031
с. Филиповци

Карта 24.05.2003 г. К. Стоичков, Ж. Петров Л. Маринов, А. Жалов
Открита 2003 г., ПК «Хелектит» София

Местонахождение и достъп:
Входа на пещерата се разкрива в основата на невисок скален венeц в непосредстве-

на близост до крайните къщи на махала Бежанци. Скалните венци са разположени на 
десния географски бряг на реката, която преминава през махалата и се оттича в посока 
махала Драговци и се влива в река Ябланица. Входа се намира на около 10 м над реката. 
Пещерата отстои на около 200 м югозападно от последните къщи на махалата в близост 
до изкуствен водоем. Нейния отвор е разположен в североизточното подножие на ма-
сива Драговски камък, който е част от Завалска планина. Според класификацията на 
пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада в Сливнишки пещерен район № 
301. За изходен пункт към пещерата може да се използва шосето, свързващо гр. Брезник 
с гр. Трън. На около 1. 5 км след село Филиповци по посока гр. Трън в дясно от шосето се 
отделя път за махала Драговци. По този път се достига до махалата. Тръгва се по черен 
път, който се отделя в северна посока и я свързва със съседната махала Бежанци. Поч-
ти веднага след като се излезе от населеното място трябва да се пресече реката. В ляво 
(западна посока) се забелязват високи скални венци. Това са така нареченита “Мазни 
скали”. По тях личат множество отвори на ниши, а може би и на неизследвани пещери. 
След махалата се излиза на ливади, които се пресичат. След това има стръмно изкачване. 
Достига се до главния път. Той минава над високите скали на левия географски бряг на 
реката. Точно там тя оформя живописно каньонче. От заравнеността се тръгва по пътя 
в северозападна посока. След около 800 метра пътят слиза ниско почти до нивото на ре-
ката. От тази позиция могат да бъдат забелязани и първите къщи на махалата. Пресича 
се реката, като на това място е направен изкуствен водоем. Тръгва се по отсрещния бряг 
като се върви в югозападна посока и се пресича голяма ливада. Входа на пещерата се 
разкрива в малък скален венец, като има вероятност според сезона да не бъде забелязан 
отдалеч. Той се намира на границата на малка гора и в близост има храсти и дървета, 
които го прикриват въпреки големите му размери. 

Описание: Входа на “Бежанската пещера” е разположен в основата на малък скален 
венец. Той има източно изложение и размери 8. 50 на 5. 20 м. От него се попада в обширна 
зала с размери дължина 20. 06 м, ширина 11. 60 м и височина на места над 4 м. В началото 
на пещерата цари полумрак. На десетия метър в дясната стена на залата се разкрива вхо-
да на къса и тясна галерия. Тя има меандриращ характер, като след около 13 м тя задънва 
в наслаги от глина, пясък и камъни. В тази галерия мога да бъдат забелязани по стените и 
свода повлеци. На 10 метър вляво от основната ос на залата се отделя друга галерия. За да 
се достигне до нея трябва да се изкачи праг висок 2. 00 м. След него направо и в дясно се 
отделя възходяща галерия, която след 4. 70 метра преминава в непреодолима цепнатина. 
В самото начало на тази галерия вдясно тръгва низходяща галерия дълга 10 м. В нейния 
край се попада на незначително уширение. Пода на това място е покрит с глина и камъ-
ни а вляво от централната и ос има тесен и непреодолим участък, който комуникира с 
главната зала. В най-северозападната крайна част на залата има друг участък до, който 
се достига като се изкачи праг с височина 1. 80 м. Попада се на продължение на пещерата 
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което е отделено от основната част с три колони от основна скала. От това място във ви-
сочина тръгва висок комин, които не е изследван и това е единственото място на което 
може да се очаква продължение на пещерата. Вдясно от този участък се отделя силно 
възходяща широка и трудна за изкачване галерия. Тя се развива в северна посока и след 
6. 48 м задънва безнадеждно. В общи линии пещерата представлява една голяма зала в 
периферията на която се отделят няколко не дълги галерии. Подът на залата е покрит с 
черна пръст говежда тор и камъни. Като цяло пещерата е влажна и бедна на вторични 
пещерни образувания. На различни места се забелязват повлеци, цевични сталактити, 
дендрити и дребни с сталагмити, както и рядко срещаното пещерно мляко. “Бежанската 
пещера” има сравнително големи за района размери. Нейната обща дължина е 61. 40 м 
при денивелация от – 2. 40 м и +3. 65 м, считана от входа. По време на изследването и 
картирането не са били провеждани климатични и биоспелеологочни изследвания, но са 
открити фрагменти от керамика. 

История на проучването: 
Пещерата е известна отдавна на местното население и на някои пещерняци от София 

и Перник. За нея споменава и Петър Трантеев, като я нарича “Голямата пещера”. През 
80-те години са правени опити за картиране но поради факта, че тя се намира в гранична 
зона пълно картиране не е осъществено. Така тази лесно достъпна пещера няма до про-
летта на 2003 година карта в картотеката на БФС. На 24. 05. 2003 г по време на теренен 
обход в района на махалите Драговци и Бежанци е съставена точната и карта от К. Сто-
ичков, Ж. Петров Л. Маринов, А. Жалов членове на ПК “Хеликтит” София и Жоро от ПК 
“Мрак” Етрополе.

К.Стоичков

Бежанската  пещера
Голямата пещера, Говнуша

L 61 H -2 +4   N 42.84424  E 22.71515№ 4809 - 301031
с. Филиповци

Шпела  пършинг

L 20 H +5   N 42.83872  E 22.71652№ 4808 - 301030
с. Филиповци

Карта 24.05.2003 г. К. Стоичков, Ж. Петров Л. Маринов
Открита 2003 г., ПК «Хелектит» София
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Шпела  пършинг

L 20 H +5   N 42.83872  E 22.71652№ 4808 - 301030
с. Филиповци

Карта 24.05.2003 г. К. Стоичков, Ж. Петров Л. Маринов
Открита 2003 г., ПК «Хелектит» София

Местонахождение и достъп: 
Двата основни входа на пещерата се разкриват в основата на невисок скален венeц в 

местността “Мазните скали”. Скалните венци са разположени на десния географски бряг 
на реката, а входовете се намират на около 25-30 м над нея. Пещерата отстои на около 300 
м северозападно от последните къщи на махала Драговци. Според класификацията на 
пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада в Сливнишки пещерен район № 
301. За изходен пункт към пещерата може да се използва шосето, свързващо гр. Брезник 
с гр. Трън. На около 1. 5 км след село Филиповци по посока гр. Трън в дясно от шосето се 
отделя път за махала Драговци. По този път се достига до махалата. Тръгва се по черен 
път, който се отделя в северна посока и я свързва със съседната махала Бежанци. Поч-
ти веднага след като се излезе от населеното място трябва да се пресече реката. В ляво 
(западна посока) се забелязват високи скални венци. Това са така наречените “Мазни 
скали”. По тях личат множество отвори на ниши, а може би и на неизследвани пещери. 
Подстъпите към тях са гъсто обрасли с храсти и дървета. поради тази причина входът на 
пещерата е труден за намиране. Той се вижда обаче от пътя за махала Бежанци. За да се 
достигне до това място се тръгва по пътя. След махалата се излиза на ливади, след които 
има стръмно изкачване. Достига се до място, където пътят минава над високите скали на 
левия географски бряг на реката. Точно там тя оформя живописно каньонче. От зарав-
неността на пътя се вижда на отсрещния склон отвор с натрупани скални блокове пред 
него. За да се достигне до него трябва да се върви без път, което не е много лесно заради 
гъстата растителност. 

Описание: 
Пещерата “Шпела пършинг” има три входа, които са разположени в основата на висок 

скален венец. Те имат източно изложение. Най-лесно достъпен е най-южно разположе-
ният вход. Той е с размери ширина 1м и височина 3. 20 м от него се отделя къса галерия, 
в която цари полумрак. След около 6 м тя задънва в наслаги от глина. На около 3. 50 м 
вдясно от основната и ос се отделя тясна фурнообразна галерия, дълга 4. 20 м. Попада се 
на уширение. Вляво има изгледи пещерата да продължи ако се разкопаят наслагите. За 
да се продължи се изкачва праг с височина 1. 23 м. Минава се през стеснение. От дясната 
страна (изток) се забелязва слънчева светлина, която прониква от тесен и труднопрохо-
дим вход на пещерата. Това е вторият вход . Той има размери 0. 25 на 0. 20 м и по-скоро е 
прозорец на венеца. Следва ново стеснение и след провиране се излиза на прагче от -0. 70 
м. Излиза се в широка осветена галерия, която в единия край задънва в наслаги, а в дру-
гия край е разположен вход № 3 с размери ширина 2. 80 м и височина 2 м. Пещерата има 
незначителни размери. Нейната обща дължина е 19. 80 м при денивелация от +5. 10 м, 
считана от най-южно разположения вход към най-северния. Пещерата е влажна и бедна 
на вторични образувания. На места могат да бъдат забелязани сталактити, сталагмити, 
драперии, повлеци, както и рядко срещаното пещерно мляко. По време на изследване-
то и картирането не са били провеждани климатични и биоспелеологочни изследвания. 

Шпела  пършинг

L 20 H +5   N 42.83872  E 22.71652№ 4808 - 301030
с. Филиповци
История на проучването: 

Пещерата е открита от Ж. Петров от ПК”Хеликтит” София по време на теренен обход 
в района на махала Драговци и махала Бежанци ма 24. 05. 2003. Точната и карта е съста-
вена на същата дата от К. Стоичков, Ж. Петров и Л. Маринов, членове на ПК “Хеликтит” 
София.

Специфични особености: с три входа, разположена на две нива

Константин Стоичков

Карта 24.05.2003 г. К. Стоичков, Ж. Петров Л. Маринов
Открита 2003 г., ПК «Хелектит» София
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Стражица
Пещера № 21

L 10 H -2   N 42.83872  E 22.71652№ 4676 - 301029
с. Филиповци

Карта 11.08.2000 г. Б. Сотиров и К. Стоичков
Открита 2000 г., СПК «Академик» София, ПК «Хелектит» София

Стражица
Пещера № 21

L 10 H -2   N 42.83872  E 22.71652№ 4676 - 301029
с. Филиповци

Карта 11.08.2000 г. Б. Сотиров и К. Стоичков
Открита 2000 г., СПК «Академик» София, ПК «Хелектит» София

Местонахождение и достъп: 
Входа на пещерата се разкрива в основата на малък скален венец и има северозапад-

но изложение. Неговите размири са 1х1 м и неправилна форма. Той отстои на около 300 
метра над нивото на Велиновската клисура. Пещерата е разположена в З част на Стража 
планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен 
район № 301. Изходен пункт е с. Филиповци. От селото се тръгва в южна посока. Малко 
преди тясната клисура, през която минава пътя за с. Велиново в ляво се отклонява пъ-
тека, която постепенно набира денивелация и навлиза в гъстият горист пояс на Стража 
планина. Пътеката държи юг-югоизток, без да прави характерни завои. След набирането 
на солидна денивелация се стига до разклон. Ако се продължи, пътеката за 25 минути 
отвежда в близост до пропастта Пропада. Тръгва се в западна посока, първо начално 
пътеката е много обрасла. Следвайки я се достига до забележими останки от крепост, в 
непосредствена близост до вр. Шильов. След преминаването покрай останките от няко-
гашни зидове, се излиза на много характерен нос, издаден над клисурата. От това място 
се разкрива хубав изглед към Драговски камък на север и към билните части на съседна-
та Ездимирска планина. Ниско долу се виждат и крайните къщи на с. Филиповци. Слиза 
се по стръмния, обрасъл западен склон на върха, като се минава покрай ниски скални 
венци. Навлиза се в малко стръмно дере, което постепенно преминава в сипей. Малко 
преди това (в ляво се забелязват и по-големи скални венци) се траверсира в дясната му 
страна и се излиза на малка обрасла с храсти и дървета скална площадка. От нея се слиза 
право надолу, като се преодоляват няколко скални прага. На около 10-15 м под площад-
ката, в основата на нисък скален венец (праг) се разкрива отвора на пещерата. Той е 
малък, трудно забележим и има северозападно изложение. Намирането на пещерата би 
представлявало трудност за хора не познаващи района.

Описание: Входа на пещерата се разкрива в основата на малък скален венец и има 
северозападно изложение. Неговите размири са 1х1 м и неправилна форма. Пещерата 
е едноканална и на някои места е доста тясна. След входа галерията завива в северна 
посока, като следва неприятно за преминаване стеснение. Веднага след него, галерията 
прави чупка и завършва с малко възходящо разширение с глинест под. С незначителните 
си размери 10. 20 м дължина при денивелация от –1. 50 м тази пещера не представлява 
интерес. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. Интерес 
представляват обаче останките от някогашен градеж (крепост) над пещерата.

История на проучването: Пещера Стражица е открита на 11. 08. 2000г. от Б. Сотиров 
СПК “Академик” София и К. Стоичков ПК “Хеликтит”-София по време на пещерната ек-
спедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. Тя е изследвана и картирана на 11. 08 
същата година от Б. Сотиров и К. Стоичков. Има вероятност при по щателно оглеждане 
на района да бъдат открити и други пещери.

Константин Стоичков
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Дупката
Йовичина дупка

L 16 H 0   НВ 780                             .№ 2980 - 301019
с. Филиповци

Карта 27.07.1980 г. Алексей Жалов, Васил Василев, Р. Методиев
Открита 1980 г., ПК «Алеко» София

Местонахождение: с. Филиповци, Местност Ръженик,  на 500м от Йовичина махала
Характеристики: Пещера, Суха, Едноетажна, Неразклонена, Варовик, Диаклазна.
Картирали на 27/07/1980 г. Алексей Жалов, Васил Василев, Р. Методиев Клубна ек-

спедиция Клуб «Алеко» София Година 1980 Мащаб

Филиповска пещера
Пещерата, Филиповата, Мисловишка пещера

L 83 H +17  НВ 840 N  42.81529 E 22.71585№ 2178 - 301012
с. Филиповци

Карта1978 г. Васил Василев и Методи Ценов
Открита 1978 г., ПК „Прилеп 1962» и ПК «Урвич»
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Велинова клисура

L 16 H -1                                           .№ 546 - 301018
с. Филиповци

Карта1984 г. К. Георгиев, С. Маринова, Т. Тошев
Открита 1984 г., ПК «Хелектит» София

Велинова клисура

L 16 H -1                                           .№ 546 - 301018
с. Филиповци

Карта1984 г. К. Георгиев, С. Маринова, Т. Тошев
Открита 1984 г., ПК «Хелектит» София

Местонахождение и достъп: 
Входа на пещерата се намира на около 1. 3 км югозападно от с. Филиповци в мест-

ността Велинова клисура. Пещерата е разположена в З част на Стража планина, Според 
районирането на карста (по В. Попов) попада в Сливнишки пещерен район № 301. Изхо-
ден пункт е с. Филиповци. От селото се тръгва по асфалтирания път за с. Велиново. След 
преминаване на посоченото разстояние 1. 30 км пещерата трябва да се търси в десния 
(географски) склон на клисурата. 

Описание: 
Входа на пещерата има западно изложение. Неговите размири са 0.70 х 0.50 метра и 

има неправилна пещерообразна форма. След входа започва галерия, която първоначал-
но е леко наклонена а после става хоризонтална. Нейната дължина е 11 метра. В края на 
галерията се попада на две разположени диаметрално противоположно едно на друго 
малки разклонения. Средната ширина и височина на пещерната галерия е 1. 50 и 1. 00 
метра. Общата дължина на пещерата е 15. 40 м при денивелация от 0. 70 м. В нея не са 
извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. 

Специфични особености: едноетажна, разклонена

История на проучването: 
Пещера е проучена и картирана през 1984 г. От К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев 

членове на “Хеликтит”-София.
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Заходна  дупка

L 13 H +6                                           .№ 545 - 301008
с. Филиповци

Карта1984 г. К. Георгиев, С. Маринова, Т. Тошев
Открита 1984 г., ПК «Хелектит» София

Заходна  дупка

L 13 H +6                                           .№ 545 - 301008
с. Филиповци

Карта1984 г. К. Георгиев, С. Маринова, Т. Тошев
Открита 1984 г., ПК «Хелектит» София

Местонахождение и достъп: 
Входа на пещерата се намира на около 1. 2 км югозападно от с. Филиповци в мест-

ността Велинова клисура. Пещерата е разположена в западната част на Стража планина, 
Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Сливнишки пещерен район № 
301. Изходен пункт е с. Филиповци. От селото се тръгва по асфалтирания път за с. Вели-
ново. След преминаване на посоченото разстояние 1. 20 км пещерата трябва да се търси 
в десния (географски) склон на клисурата. Поради гъстата растителност входа е труден 
за намиране.

Описание: 
Входа на пещерата има северозападно изложение. Неговите размири са 1. 80 х 1. 40 ме-

тра и има правоъгълна форма. След входа започва възходяща галерия. Нейната дължина 
е 6 метра, а ширината и височината и съответно 0. 70 на 2 м. В последствие галерията 
рязко преминава в наклонена зала с дължина 5. 50 м, ширина 3. 50 м и максимална висо-
чина 5 м. Подът е настлан с глина. Пещерата е суха и лишена от образувания. Общата и 
дължина е 12. 40 м при денивелация от +6. 00 м. В нея не са извършвани климатични и 
биоспелеологични изследвания.

Специфични особености: едноетажна, неразклонена

История на проучването: 
Пещера е проучена и картирана през 1984 г. От К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев 

членове на “Хеликтит” - София.


