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АТЛАС НА ПЕЩЕРИТЕ в района ПИРИН
Област Благоевград
Вихренско-Синанишки район № 402

Това е СПРАВОЧНИК на събраните данни в Главната картотеката на БФСп в района 
на Пирин планина представени в подрайони на Северен Пирин, Банско, Разлог, Илинденци и Гоце 
Делчев.

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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УВОД
Петър Делчев

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

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

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

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

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

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

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

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

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

района.



 5



 6



 7

КАМЕНИТИЦА

КАРТИ

РАЙОН
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Експедиции по години в район 402 Вихренско-Синаншки район 
подрайони Каменитица и Баюви дупки

1961 г. октомври - Комисия по пещерно дело - 6 обекта
1967 г. 02-10 септември - Републиканска експедиция - 14 обекта
1968 г. 01-15 юли - СПК „Академик” София, ПК "Планинец", ПК "Циклоп" Украйна  - 40 обекта
             07-09 септември - СПК "Академик" -  1 обект  
1973 г. 01-08 октомври -  СПК „Академик” София 1 обект
1975 г. 24-31 август - СПК „Академик” София 34 обекта
1983 г. 14-28 август - СПК „Академик” София - 20 обекта
2002 г. 20 август-10 септември - Международна младежка експедиция - 58 обекта
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Циркус Каменитица е ограден от рида Стъпалата, рида между връх Раложки суходол 
и връх Баюва дупка и рида Средоноза. Развива се по едноименния разлом в направление 
север-юг.

Карстовите обекти в него са на височина 2000-2650 метра и се развиват по напречните 
тектонски пукнатини и микроразломи, основно от топенето на снеговете и мразовото из-
ветряне. Изследването на циркуса е започнало през 1961 г. от Републиканска експедиция.
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Местоположение на пещерите в Циркус Каменитица
Изготвила Ирен Илиева 2002 г.



 11

Теодолитна скица на Циркус Каменитица
Изготвил Петър Трантеев 1968-1972 г.
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

Каменитица 1 
Очите

894 402001 21 -14 2348 + +

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

904 402013 15 -5 2479 + +

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

4747 402120 80 -126 2346 + +

Каменитица 19 
БФБ

4748 402121 72 -112 2355 + + +

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

340 402035 158 -87 2223 + +

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

ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В КАМЕНИТИЦА
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Карта Петър Трантеев 1961 г.
Открита 1961 г. от Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002, 2010

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

K 02
L 36  H -9   N 41o48'02"  Е 23o22'36"№339 - 402031
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Карта 1961 г. Петър Трантеев
Открита 1961 г. от републиканска експедиция, проверена 1975, 2002

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

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

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

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

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

K 08
L 56  H -50   N 41o48'01"  Е 23o22'39"№900 - 402008



 22

Карта Иван Личков 1972 г. 
Открита 1967 г. от Републиканска експедиция, проверена 1975, 2002

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

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

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

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

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

K 14
L 22  H -103   N 41o48'00"  Е 23o22'36"№832 - 402014
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Карта Васил Груев 1968 г. 
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София

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

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

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

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

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

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

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

K 17
L 50  H -33                                                   .   №333 - 402017
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Карта Andre Dawagne, Sebastien Dujardin - Белгия, 2002 г. 
Открита 2002 г. от Международна младежка спелеоекспедиция

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

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

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

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

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

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



 36

момент на хоризонтален ръкав, който води до третия отвес. Подвежда се парапет от сь-
щото въже на скална халка, а основното и дублиращото закрепване са на два спита в над-
вес (7 и 8 на картата). На 6 метра по-надолу се организира отклонение с примка на осем 
метра по-надолу прехвърляне на спит (9 на картата). Следващите 30 метра са разделени 
от прехвърляне на спит ( 10 на картата). От дъното на третия се прехвърля в по- тясна 
галерия, където има спит (11 на картата). 4 метра по-надолу примка и отново спит ( 12 
на картата) преди дъното. За втори, трети и четвърти отвес трябваг 100 м. въже общо. Н. 
Орлов. 11. 12. 2002 година

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

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

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

K 21
L 20  H -16   N 41о48'01"  Е 23о22'47"№334 - 402021



 39

Карта 1972 г. Цветан Личков
Открита 1968 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002

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

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

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

K 25
L 18  H -12   N 41о48'08"  Е 23о22'50"№336 - 402025
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Карта Атанас Близнаков 1968 г.
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД Планинец София, проверена 1975, 2002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K 39
L 0  H -13   N 41о48'19"  Е 23о23'04"№342 - 402039



 58

Карта 1968 г. корекция Александър Филипов 1972 г. 
Открита 1968 г. от ПК "Прилеп" при ТД "Планинец", проверена 1975, 2002 г.

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

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

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

КАРТИ

РАЙОН
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Циркус Баюви Дупки
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Изготвил Петко Съйнов
Направена 1985 г. от СПК "Академик" София

Кроки на Баюви Дупки
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Местоположение на пропастите в циркус Баюви дупки
Изготвила Ирен Илиева 2002 г.
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

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

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

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

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

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

Баюви дупки 17 
Челюстница

3206 402114 0 -110 2340 + + + +

Баюви дупки 18 
Арагонитовата

907 402018 10 -14 2110 + +

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

908 402033 0 -33 2269 + +

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

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

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

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

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

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

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

БД 07
L 0  H -14   N 41o47'38"  Е 23o23'04"№3198 - 402087



 74

Карта 1985 г. Димитър Ангелов 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

БД 08
L 0  H -8   N 41o47'39"  Е 23o23'02"№4852 - 402132



 75

Карта 1985 г. Димитър Ангелов 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

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

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

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

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

БД 14
L 8  H 22   N 41o48'20"  Е 23o23'19"№4752 - 402126



 80

Карта 2002 г.  Иван Личков 
Открита 1985 г. от СПК "Академик" София, проверена 2002 г.

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

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

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

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

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

БД 33
L 0  H -33   N 41o48'19"  Е 23o23'16"№908 - 402033
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КАМЕНИТИЦА
БАЮВИ ДУПКИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСТОРИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ОТЧЕТИ

РАЙОНИ
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ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА

1961 год.
октомври - Проучванията в Пирин започват с организираната през 1961 г. от комисията 
по пещерно дело на първата разузнавателна експедиция ръководена от Петър Трантеев 
с участието на пещерняци и алпинисти от София и Благоевград.
Участници: – Петър Трантеев – ръководител, Христо Делчев - биоспелеог, Епрем Па-
пазян - алпинист, Андрей Мирчев – алпинист, Велемир Бръчков, Асен Макариев и 
Костадин Колчаков – пещерняци от Благоевград и Разлог, Ясен Антов и Любомир Томов 
– в-к Ехо.
Изследвани пещери: Циркус Баюви дупки – Арагонитовата /БД18/, Голямата яма /БД33/ 
и Водната; Циркус Каменитица – К1 Очите, К2 Снежната, К3 Ледената, К6, К13 Калцит-
ната и К42 Цепката.
Приложена е статията на Ясен Антов във вестник Ехо от 27.10.1961 г.

1967 год.
 2-10 септември - Следващата експедиция е организирана от Републиканската комисия 
по пещерно дело
Участници: Иван Иванов – гл. ръководител, Петър Трантеев – технически ръководител, 
Атанас Близнаков – секретар, Христо Делчев, Петко Недков – Академик Сф., Николай 
Генов, Васил Недков – Планинец Сф., Ст. Владовски, Васил Балевски – Троян, М. Дин-
кова, И. Дамянова, Г. Велев – Варна, Диман Шпаганов – Котел, Иван Кирилов /Шольо/ 
– Черни връх Сф.
Изследвани пещери: Циркус „Каменитица“ №№ 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 и 16; и пеще-
рата „Спропадналото“ над Разлог.
Приложен е отчета на Петър Трантеев.

1968 год.
1-15 юли - След сериозна подготовка е организирана първата общостудентска и меж-
дународна експедиция в района на циркусите „Каменитица“ и „Баюви дупки“ от СПК 
„Академик“ София.
Участници: от СПК „Академик“ и клуб „Циклоп“ от Лвов: Цветан Личков, Димитър 
Пеков /Астронома/, Жельо Маринов, Димитър Марков /Мики/, Иван Матеев, Петър 
Делчев, Васил Стоянов, Климент Бурин, Елена Бурин, Лило Лилов, Георги Антонов; От 
Украйна: Мирон Савчин, Людмила Савчина, Валери Василев, Юлия Жидкова, Клавдия 
Стельмащук, Валентин Остянов, Игор Качковский, Алла Ермолова
Изследвани пещери: – Циркуси „Каменитица“ и „Баюви дупки“
Приложен е отчета на Петър Трантеев.

1-10 юли - Провежда паралелна експедиция от ПК „Прилеп“ на ТД „Планинец“ като 
подготовка за експедицията им в „Гуфър Берже“.
Участници: – Николай Генов, Иван Рашков, Антоний Ханджийски, Павлина Василева, 
Ани Иванова, Георги Георгиев, Петър Тодоров, Манол Тодоров, Божидар Илиев.
Изследвани пещери: – Циркуси „Каменитица“ пропасти от №20 до №42 само четни.
Приложен е отчета на ПК „Планинец“ Сф.

7-9 септември - Есента се провежда и втората проучвателна експедиция в Циркус „Ка-
менитица“ за 1968 г. От пропаст №27 се вземат на проби за поленов анализ, които да 
определят възрастта на снежната тапа.
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Участници: – Петър Делчев, Васил Груев, Валери Велков – от СПК „Академик“ Сф., ас. 
ас. Елисавета Божилова от СУ „Климент Охридски“.
Изследвани пещери: № К27

1973 год.
1-8 октомври 1973 год,; м.»Каменитица», Пирин
Участници: Ангел Пенчев, Ив.Шекерев, Петър Делчев, Иван Личков
Изследвани пещери: № К14

1975 год.
24-31 август 1975 год.; Циркус Каменитица
Участници: Петър Трантеев – гл. ръководител, Цвятко Цветков, Андрей Андреев, Кунчо 
Кунчев, Траян Георгиев
Изследвани пещери: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, , 40, 42, 44
Приложен е дневника на Петър Трантеев.

1983 год.
14-28 август 1983 год.; м.»Каменитица», Пирин
Участници: (28) Иван Личков (главен р-л), Юрий Градинарски (технически р-л), В.Ше-
керджиева, К.Симеонова, Ив.Топчев, В.Ганева, П.Съйнов, Р.Камбурова, М.Атанасова, С.
Маньова, Ив.Пандурски, М.Стоянов, П.Живков, В.Симеонов, Н.Николов, Ст.Хаджиата-
насов, И.Барова, Ю.Градинарски, Ю.Атанасов, Там.Георгиева, Кр.Гинчев, Д.Шекерджиев, 
Р.Пандурска, Г.Калева, Б.Кръстева, В.Попов и Буба, О.Стоянов, Т.Георгиева, Стефан
Изследвани пещери: «Снежна» до -65м.

2002 год.
20 август – 10 септември 2002 год.; м.“Каменитица“ и м.“Баюви дупки“, Пирин
Провежда се европейската младежка спелеоекспедиция „Пирин 2002“ с участниши от 4 
страни.
Участници: от България: Александър Динков, Алексей Бендерев, Анна Пенчева, Ан-
тоанета Георгиева, Боян Петров, Боян Шанов, Вени, Веска Шанова, Владимира Гогова, 
Владо Попов, Георги Цветанов, Георги Янакиев, Гергана Личкова, Георги Радев, Деница 
Веселинова, Димитър Йовчев, Добри Стефанов, Елена Николова, Иван Личков, Ирен 
Илиева, Ирина Радева, Калин Филипов, Катя Колева, Костас Бонев, Лили Гогова, Мак-
сим Аврамов, Марина Иванова, Мартин Трантеев, Милен Братанов, Мирослав Йорда-
нов, Надежда Недкова, Неда Даскалова, Николай Орлов, Николай Симов, Нина Даа-
лиева, Огнян Недков, Павел Лулчев, Павел Бакалов, Павел Радев, Петър Делчев, Петър 
Берон, Правда Радева, Стефан Шанов, Стефан Хаджианастасов, Трифон Даалиев, Цве-
тан Паров, Юри Градинарски, Яна Декова
От Белгия: Pierard Manuel, Denis Nicolas, Borshers Nikolas, Sanchezi Pando Nikolas, 
Dujardin Sebastien, Simons Delabi, Serge Delabi, Andre Dawagne; От Франция: Peron Oliver, 
Rossetti Nancy, Vignoles Damien, Condras Emmanuel, Berger Mathieu, Parsy Oliver, Hanim 
Marilyne, Etienne Aurelien;
От Гърция: Zoupius Dimitrius, Zoupius Asterios.
Изследвани пещери: 58. Прегледани са всички пропасти в циркусите и са открити 2 
нови пропасти.
Резултатите от експедицията са отразени в книгата ПИРИН пещери и пропасти – 2002 г.
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ОТЧЕТИ и ПУБЛИКАЦИИ

Експедиция "Пирин 1961", Ясен Антов         
Експедиция "Пирин 1967", Петър Трантеев        
Експедиция "Пирин 1968", Петър Трантеев        
Експедиция "Пирин 1968", Николай Генов      
Експедиция "Пирин 1975", Петър Трантеев
Експедиции в Пирин 1969 - 1989 г., Иван Личков, Петко Съйнов
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Експедиция "Пирин 1961"

Под сребърните стени на циркусите
Ясен Антов
вестник Ехо бр. 43 от 27.10.1961 г.

Участници: Петър Трантеев - Главен ръководител, Христо Делчев – СПК „Академик“ 
София, Епрем Папазян – алпинист, Андрей Мирчев – алпинист, елемир Бръчков - Бла-
гоевград, Асен Макариев – Разлог, Костадин Колчаков – Разлог, Владо Маврев – Разлог, 
Ясен Антов – в-к Ехо, Любомир Томов – в-к Ехо

В София хората се гушеха в шлиферите си и мечтаеха за запалена печка. По поляните 
на Предела видяхме лилави кърпикожуси, а горе в небето, мраморните върхове блестя-
ха в ледени кори. Силен вятър вдигаше снежни перушини по хребетите и тънкото му 
съскане внасяше още повече студ в суровия пейзаж. „Закъснели сте – каза ни един стар 
разложчанин. Трябваше да бъдете тук преди месец. Какво време бе!.“

Прав беше. След изключително сухото лято настъпи най-подходящото време за из-
следване на циркуса Баюви дупки – специфичен карстов район, единствен по рода си у 
нас. За щастие предвижданията на метеоролозите се сбъднаха се сбъднаха – влошава-
нето на времето бе някакъв „италиански“ циклон, който бързо премина. Но октомври в 
полето е декенври в планината (още повече в Пирин!) и сега нас ни чакаше сняг, вятър и 
разбира се, студ.

Гледам върволицата. Която пъпли по сипея. Домакинът на хижа „Яворов“ Владо Мав-
ров, познавач на този район и наш водач, се чуствува у дома си – крачи така, както ние 
по софийските улици. Ръководителят на експедицията Петър Трантеев е развълнуван 
– за първи път в многогодишнотоси скитане той търси „обекти“ на такава височина. 
Алпинистите Епрем Папазян И Андрей Мирчев са съсредоточени – навикът ги е напра-
вил внимателни дори когато не висят по стените. Студентът по биология Христо Делчев 
брои на ум стъклениците със спирт, подредени в специалната чантичка. Какви ли висо-
копланински пещерни обитатели  ще станат негови пленници@ Тримата пещерняци от 
Благоевград и Разлог – Велемир Бръчков, Асен Макариев и Костадин Колчаков – самоот-
вержено пъшкат под тежките товари – тук те се чустват домакини и любезно ни отблъск-
ват, когато искаме да им помогнем с нещо. А което си е право, и ние не ги отегчаваме с 
настояване. . .

Ето – казва изведнъж Владо – над този скален ръб започваме истинската работа. . .
Ако някога идеята на Ерих Кестнер за „хвърчащата класна стая“ се осъществи, всеки 

учител по природознаниетрябва да предвиди в учебния си план едно отлитане до тези 
места. По време на последното залесяване на Европа върховите части на Пирин са били 
покрити с малки ледници. Техните води са дълбали канали и са търсели път към гранита, 
лежащ в основата на мраморната планина. Дестки и стоици понори са извъртени в силно 
разядения варовик средотвесните стени, нацепени безмилостно от мразовото изветряне. 
Челните морени на ледниците са образували гигантски стъпала. Несметни количества 
скални късове са се търкаляли към дъното на циркусите. Днес, когато от времето  на за-
ледяването е останала само една особена ледникова форма – фирновото поле в Баювии 
дупки, те са превърнати в страхотни каменни легла, в пустош, обитавана само от диви 
кози и мечки. Опознаването на този дял от Пирин е урок, който не може да се сравнява с 
никоя лекция и с никое четиво в учебника.

Преравяме понор след понор, цепнатина след цепнатина. Всичко е затлачено, затруп-
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вано години наред. Само на три места варовикът се оказа гостоприемен. И три въжета се 
опъват – Христо, Епрем и Андрей слагат каски и изчезват под камъните.

Над Главата ми се ронят камъчета. Слънцето размразява заледения през нощта сипей 
и омекналия склон не може да задържи устремилите се надолу каменни късове. Така, ден 
след ден, лете, есен, зиме и пролет, планината се руши и наслагва в ниските части това, 
което е било по върховете. Ами когато от околните стени се отлепят огромните лавини?

Нямам време за размишления. Отдолу Андрей вика: „Въже!“. Той премина заледеното 
гърло на пропастта и сега се спуска надолу. Доста време загуби, за да се промъкне между 
ледените прегради – трябваше да бие стъпала с ледокопа. . . Една необичайна пещерна 
обстановка. Необичайна наистина – алтиметърът сочи 2350 метра надморска височина. 
За първи път в България се прави пещерно изследване сред облаците.

Когато се изкачвахме към циркусите, Андрей се смееш: „Пиер Сен Мартен е в опас-
ност!“. Сега, когато тримата щурмоваци се събират на слънце, общата картина е ясна 
– 30, 23, 15 метра. Пътят към незнайните дълбини е затворен. Планината е запечатала 
комините, по които от покрива може да се слезе до мазето.

Обядвахме на ръба на Средоноза – този висящ в небето мост. Ръководителят на екс-
педицията чертае плана за предстоящата работа. Той вече знае какво ще срещнем и по 
нататък. Изненади за нас няма да има, но районът трябва да бъде опипан от край до край. 
Разделя ме се на две групи и след определяне на контролния час за среща си махаме сръка.

Двамата с Епи получаваме най-високата част на Баюви дупки. Направо съм щастлив 
– друг път никога не бих попаднал сред този странен деккор. Пъплим като мравки по дъ-
ното на каменния затвор, хлъзгаме се по фирновата повърхност и всеки път, когатовдиг-
нем глави нагоре, притваряме очи. Белите стени на циркуса сега са сребърни. Слънцето 
е разпалило невиждани огньове върху заледените пласкости, а долу вее хлад. Октомври 
ли? Това е зима, и то една странна, преживяна от малцина зима.

Под ръба на фирновото поле, което тази година е изгонено от лятната жега далеч на-
горе, зеят три понора. И трите са запушени с огромни ледени тапи, три конуса, обърнати 
с върховете надолу. Търсим пролуки под леда, пазим се от падащата в най-горния понор 
вода. Напразно! И тук вратите са затворени.

Студът ни подсеща – време е да слизаме надолу. Довиждане Баюви дупки.
. . . . . . .
Събрани в хижа „Яворов“, стоплени от печката и съблекли неизменните пухени якета, 

устройваме едно странно тържество: след четири дни лазене из циркусите кръщаваме 
откритите и изследвани пропасти и пещери. Неизвестни досега, те ще влязат на само в 
пещерната карта на България, но и в пътеводителите, тъй като си заслужава туристът 
– дори и без особени интереси към пещерното дело – да надникне в тези прозорци на 
планината. И така: Ледената, Очите, Цепката, Калцитната, Водната, Голямата яма, Снеж-
ната пещера, Арагонитната пещера. . . Имена, свързани с усилия и напрежение, със студ и 
умора. И разбира се, с радости. Христо напълни стъклениците си с крила от фриганиди, 
с опилионеси, двукрили, паяци и всякакви други представители на пещерния свят на ви-
сочина над 2000 м. А ръководителят на експедициятас помощта на всички направи нова 
карта на този интересен и неизследван район, в който видяхме плодовете на велоките 
градивни и рушителни сили на природата.

Ясен Антов
Снимк: Любомир Томов

Експедиция Пирин 1961 Ясен Антов
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Снимки
Експедиция Пирин 1961 Ясен Антов
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Републиканска пещерна експедиция Пирин 1967
Петър Трантеев

2-10 септември 1967 год.
Място: Циркуси Баюви дупки и Каменитица
Участници:
Иван Иванов – Главен ръководител, Петър Трантеев – Технически ръководител, Ата-

нас Близнаков – секретар, Христо Делчев – СПК „Академик“ Сф, Николай Генов – ПК 
„Планинец“, Васил Недков – ПК „Планинец“ Сф, Стефан Владовски – Троян, Васил Ба-
левски – Троян, Мария Динкова – Варна, И. Дамянова – Варна, Г. Велев – Варна, Диман 
Шилганов Панайотов /Златото/ – Котел, Петко Недков – СПК „Академик“ Сф, Иван Ки-
рилов /Шольо/ – ПК „Черни връх“ София

Изследвани обекти: пропасти №№ 1-7 + Спропадналото

2 септември – Чакане до припадане. Ат. Близнаков замина с влак.
3 септември – тръгваме за Разлог с фолксваген и багажа. На обяд сме в Разлог. В ресто-

ранта намираме още 7 човека. Ставаме 10. Колата ни откарава на два пъти до хижа Яво-
ров. Кангасейро се напива и вечерта напикава на нара! Но стоеше преди това на масата 
като препариран.

4 септември – С 15 коня /забележителна гледка!/ се изнасяме в Каменитица до първи 
ригел. До обяд лагер. В 15 часа сме вече в циркуса на работа.

№5 е най-близо до лагера, но излиза само 12 метра. №7 е по-ниско всред хаоса от отво-
ри, пукнатини и блокове. Излиза всичко 18 метра.

5 септември – От сутринта сме горе. В.Недков проникна в №9. Която е широка и дълга 
около 34 метра, покрита със снежна тапа. Между скалите и снега васо прониква около 22 
метра под тапата, но след около един час излиза мокър до кости. Палиме огън, сушиме 
го. Влиза Н.Генов, картира и излиза също мокър. Докато се оправим и тръгнем към други 
пропасти плисва дъжд и така почти до лагера. Цяла вече се сушим.

6 септември – Цял ден в лагера под мъгла и дъжд. Набрахме дърва и едва вечерта ви-
дяхме звезди на небето. Дано утре да е чисто!

7 септември – Няколко неголеми пропасти, малко дъжд и много мъгла. Накрая, когато 
вече си тръгвахме, Ники и Васил намират нещо дълбоко, но време!

8 септември – Отново пренасяне на хижа Яворов в мъглата и към 3.30 сме на Спро-
падналото на лагер.

9 септември – Изследване в Спропадналото
10 септември – Разлог и завръщане.
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На път за експедиция „Пирин 67“  Петър Трантеев, на заден план М. Динкова
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Експедиция Пирин 1968
Петър Трантеев
Символ на дружбата между български и украински пещерняци

Време: 1-15 юли 1968 год.
Мяссто: Циркус Каменитица, Пирин
Ръководство:
Петър Трантеев – Главен ръководител
Пройно Сомов – Технически ръководител
Радослав Рахнев – секретар
Участници:
От СПК „Академик“: Цветан Личков, Димитър Пеков /Астронома/, Жельо Маринов, 

Димитър Марков /Мики/, Иван Матеев, Петър Делчев, Васил Стоянов, Климент Бурин, 
Елена Бурин, Лило Лилов, Георги Антонов, 

От Украйна: Мирон Савчин, Людмила Савчина, Валери Василев, Юлия Жидкова, 
Клавдия Стельмащук, Валентин Остянов, Игор Качковский, Алла Ермолова

Изследвани обекти: Циркуси Каменитица и Баюви дупки.

От 1 до 15 юли 1968 г. СПК „Академик“ София проведе своята първа международна 
експедиция. В нея участваха членове на клуба и спелеолози от ПК „Циклоп“ от гр. Лвов 
– Украйна.

Експедицията бе проведена в Пирин планина в местностите „Каменитица“ и „Баюви 
дупки“, където по същото време проведе своята експедиция и ПК „Прилеп“ при ТД „Пла-
нинец“ София.

Още от самото начало започнаха трудностите. Оказа се, че багажът трябва да бъде 
пренесен на гръб от хижа „Яворов“ до основния лагер под първи ригел в циркус „Каме-
нитица“. Ударната група, която имаше за цел организирането на лагера и първоначал-
ното разузнаване се „хвана за раниците“ и около 600 кг полезен товар бе пренесен при 
разлика във височините 340 метра.

В тези трудни времена се появиха първите „Мъдрости“ на Иван – „Говорили сме – 
умната“, „Ха така“, които се запазиха до края и все така ни вдъхваха увереност в силите, 
спокойствие и кураж. Най-добре тази работа бе охарактеризирана от Цветан – „Спелео-
лозите станаха шерпи“.

Въпреки трудностите лагерът бе готов навреме, знамето се вдигна и „Пирин 68“ 
запшочна. Разузнаването показа, че експедицията е организирана малко рано. Доста от 
пропастите бяха затворени със снежно тапи и проникването в тях бе трудно. Въпреки 
това първите пропасти бяха пуснати и картирани, а под ръководството на П. Трантеев 
започна снемането на кроки на местността.

На 8 юли пристигнаха наашите гости от Украйна и работата продължи с още по-бурно 
темпо. „Безименна 29“ бе първата пропастна пещера щурмувана от смесена група. 3 дена 
продължи проникването , картирането и климатичните измервания. След първия 40 ме-
тров отвес последва тясна цепка – „шкуродьор“ както казваха украинците. Тук гостите 
показаха класите придобити в лабиринтите на гипсовите пещери. Прониквачите „ци-
клопите“ – Валя, Валери и „академмика“ Петър загубиха цял ден за прочистване и пре-
минаване на цепката, но техния труд бе възнаграден – откри се нова 30 метрова пропаст. 
Общата дълбочина на „Безименна 29“ се оказа 80 метра. Климатичните измервания по-
казаха, че цялата работа бе извършена при 100 % влажност и средна температура 1,6о С.
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Една вечер на връщане за лагера М.Савчин (ръководитела на Лвовските пещерняци) и 
Жельо откриха „Безименна 35“, която нарекохме „Циклоп“ в чест на нашите гости. Пора-
ди силното мразово изветряне там се бе образувал огромен сипей, който може да тръгне 
всеки момент и затрупа работещите пещерняци.

Ако човек наблюдаваше от далеч той би видял следната картинка: групи от хора, като 
мравуняк мъкнат нагоре по склона големи дървета подвиквайки си весело на бълга-
ро-руски. Пещрняците се показаха добри строители и построените от тях баражиосигу-
риха успеха на работата. В резултат на положения труд бе установено, че „Безименна 35“ 
е най-дълбоката открита засега пропаст в този район – 87 метра.

Всеки денучастниците в експедицията изкачваха първии ригел в „Каменитица“. Там 
работеха упорито въпреки голямата надморска височина и снежните тапи.

Вечер се прибираха късно, уморени, понякога мокри до кости, но винаги бодри и до-
волни от постигнатите резултати. В борбата с трудностите укрепна дружбата между два-
та клуба – „Циклоп“ и „Академик“. Да се надяваме, че този ползотворна дружба ще де 
заздрави още повече и в бъдеще ще дава все така добри плодове.

Резултатите постигнати от експедицията са радостни – картирани 11 пещери и пропа-
сти, извършени климатични измервания, снемане кроки на местността, в което са нане-
сени всички известни пещери и пропасти, както и по-забележителните външни карстови 
форми. Установени и нанесени на крокито са и основните пукнатини на района, по които 
се развиват карстовите форми.

За любителите на статистиката може да се спомене също, че всички участници в експе-
дицията, по време на работа, са изкачили общо височина равна на 230 пъти височината 
на Айфеловата кула, което е равно на 8 пъти изкачване на Джомолунгма от морско ниво.

На 15 юли сутринта под звуците на пещерния химн бе свалено знамето и експедицията 
обявена за закрита. Последваха прегръдки мебду участниците и пожелания за нови сре-
щи в земните недра. След това отново с големи раници започна спускането към Разлог.

До нова среща Пирин.

Масите винаги сплотяват дружбата

Експедиция Пирин 1968 Петър Трантеев
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Експедиция Пирин 1968 
Николай Генов

Отчет на ПК „Планинец“ за експедиция Пирин 68 в циркус Каменитица.

Време: 1-10 юли 1968 год.
Мяссто: Циркус Каменитица, Пирин
Участници: Николай Генов – Главен ръководител, Иван Рашков – Технически ръково-

дител, Антоний Ханджийски – секретар, Павлина Василева – мл. инструктор, Ани Ива-
нова, Георги Георгиев, Петър Тодоров, Манол Тодоров, Божидар Илиев.

Изследвани обекти: Циркуси Каменитица - четните номера от № К20 до № К42 

Целта на експедициятабеше да се проучат и картират изследваните пропасти в цир-
кус Каменитица, където работата започнахме през 1967 г. Имайки предвид, че планина-
та крие големи възможности за пропасти /300-600 м/. Направихме всичко възможно да 
проучим и детайлно да изследваме района съвместно със СПК „Академик“ Сф.

Сезона в който работи експедицията не бе подходящ, тъй като нивото на фирновите 
тапи се намираше доста високо. Въпреки всичко на няколко места, където достигнахме 
под леда се оказа тясно и пълно със скален материал. Максимално дълбоката открита от 
нас беше 64 м.

Описание на пропастите в циркус „Каменитица“

Пропастите са разположени по протежение на няколко основни пукнатини. Там,къ-
дето се явяват кръстосвания с по-малки пукнатини, а също и на места, където скалата е 
по-податлива на химичното и физичното въздействие на водата са се образували пропа-
сти, отвеждащи водата в дълбочина. Голяма част от пропастите са затапени с плътен сняг 
/фирн/ и проникване по-дълбоко в тях е възможно само през м.м. юли и август, когато 
снега на доста места се е разтопил.

Мразовото изветряне в района дължащо се на непрекъснати температурни амплиту-
ди личи навсякъде по скалите. Липсата на достъпни кухини с голяма вибрация се обяс-
нява с многобрайните пукнатини, които отвеждат водата дълбоко под земята. В картира-
ните 12 пропасти, от пещерен клуб „Прилеп“ при туридтическо дружество „Планинец“, 
средната ширина варира между 1 до 5 м., а дълбочината им от 10 до 65 метра. Средната 
температура на дъната варира между плюс 0.5 Со до плюс 2 Со. Фауна почти няма.

По-долу даваме описание на по-характерни пропасти в района.
Номерациите на картираните пропасти от нашето дружество започва с пореден номер 

20 и продължава с четни номера /22,24 …/ до № 42.

Експедицията бе съоръжена със следния инвентар и екипировка:
1 Рапелни въжета    3 бр. 6 Карабинери 12 бр. 11 Ролплъгови клинове 7 бр
2 Основни въжета   4 бр. 7 Каски            9 бр. 12 Прусеци      10 бр.
3 Шнурове                 3 бр. 8 Алп. чукове 2 бр. 13 Палатки         5 бр.
4 Пещерни стълби   1 бр. 25 м. 9 Рогатки         2 бр. 14 Пухенки         7 бр.
5 Клинове железни 10 бр. 10 Пикели         5 бр.
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Експедиция Пирин 1969
Васил Груев

Време: 15-19 октомври 1969 год.
Място: Пропаст №27 в циркус Каменитица - Пирин.
Участници: Васил Груев – Главен ръководител, Валери Велков – Технически ръководи-

тел, Петър Делчев, Радослав Рахнев, Красимир Копоев.
Изследвани о бекти: пропаст № К27

От 15 до 19 октомври 1969 г. се проведе есенната експедиция на СПК „Академик“ – 
„Пирин 69-Е“. Тя имаше за задача да проучи района на циркуса Бански суходол с оглед 
провеждането на една масова експедиция. Преценявайки обстановката на място, участ-
ниците взеха решение да започнат проучването веднага, тъй като серия малки експеди-
ции биха били по-целесъобразни. Разполагахме с общи данни за карста в района, геогра-
фията и орографиата му, с оглед на което разработихме предварителен план за работа. 
Започнаха се изследвания върху връзката между карста в района и морфологичните яв-
ления в циркуса. Още отсега може да се отбележи, че те са играли и играят голяма роля в 
развитието и оформянето на карстовия процес и обуславят, наред с геоложките и клима-
тични условия, спецификата на Пиринския карст.

Направено бе кроки на района, което ще послужи за подложка при теренните изслед-
вания врху разпространението на карстовите форми. Проучени бяха 6 от пропастите в 
района. Освен това бяха направени серия документални снимки, цветни снимки и 8-мм 
филм за експедицията.

Геоложка характеристика
Циркусът Бански суходол е развит в серия сивобели мрамори с белезникави ивич-

ни оцветявания, спадащи към нискокристалната метаморфна серия с долнопалеозойска 
възраст. Те са разнозърнести с ясно изразена слоистост, което улеснява процеса на окар-
стяването им. Съдържанието на CaCo3 достига до 93%. Високопланинското разполо-
жение на района (2200-2650м н.в.) определя специфичните условия, при които протича 
окарстяването.

От климатичните характеристики важни са относително ниската средногодишна тем-
пература, големия брой снежни дни (около 180) и големия брой дни с То, колебаещи се 
около 0оС (критична температура), обуславяща силното мразово изветряне и ускорената 
прекристализация на навлечения в пропастите сняг (такива дни за съседния циркус Го-
лемия Казан са 85).

Карстови явления
Съдържанието на CaCo3 в мраморите и агресивността на снежната вода благопри-

ятват развитието на карстовия процес. Той се спъва обаче, от неблагоприятнитекли-
матични условия (ниска средногодишна температура, голям брой снежни дни и крат-
котрайно действие на водата).

По характер на карстовите явления района може да се раздели на четири вертикални 
зани:

Първа зона (2260-2350м)
Характерното за нея е изобилието на негативни форми (над 30), но всички са запъл-

нени с наносен материал поради близостта им до местния ерозионен базис и зоната на 
пролувия. Временното езеро, образуващо се в долния край на циркуса при топенето на 
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снеговете, дренира по окарстени пукнатини;

Втора зона (2350-2500м)
Карстът е развит по ниските части на склоновете, които имат наклон 30о-50о. Преоб-

ладават делувиалните материали марзовити блокажи, но запълването на пропастите е 
по-слабо от това в I зона и последните имат дълбочина 12 метра;

Трета зона (2500-2700м)
Тя е най-перспективната. Всички пропасти се намират в нея. Съвпада с билните зарав-

нености на циркусното възвишение и горните части на склоновете.

Снежни тапи
Така се наричат снежните маси по дъната на пропастите. По начина на образуването 

си те биват наложени и вложени. Първите са снежни маси, наложени върху блокажни 
материали, а вторите – вложени чрез навяване в сечението на пропастите (фиг. 1). Сре-
щат се много често и комбинирани. В зависимост от снебните дни през дадена година, 
температурата на въздуха през лятото, профила на пропастта, дълбочината на залягане и 
др., снежните тапи претърпяват редица промени в структурния си строеж и в обемните 
си показатели.

Съставът на изграждащия снежните тапи материал е следният:
а) сняг – предимно в негативните форми от втора зона. Бива навят, директно паднал и 

навлечен от снежни лавини. Под въздействие на указаните по-горе фактори преминава 
във фирн;

б) фирн – от рекристализацията на снега. (По наши наблюдения пълния процес се 
извършвав продълженние на 8 несеца.) Има диаметър на зърната 2-4 мм;

в) фирнов лед – конгломерат от ледени кристали, споени със стъклоподобна ледена 
маса;

г) лед – образува се от по-нататъшната прекристализация на фирновия лед (пропаст 
№2 и №3) или от замръзването поради ниските температура на идващи повърхностни 
води.

Наслаги
В изследваните пропасти има следните видове наслаги:
а) блокажи от мразово изветряне – блоковете са сравнителноеднородни по размери 

(с диаметър 0,40-0,80м). Това обуславя специфичното сводово заклиняване, което често 
пъти (пропаст №3 и №4) е лабилно и прави проникването твърде рисковано. Най-голя-
мата установена мощност на блокажите е 30м (пропас №3), но не е изключено на места 
тя да е по-голяма;

б) гравитачни блокове – единични в пропаст №4;
в) глина – утаена от пониращата вода (пропаст №3, №4 и негативните форми I и II 

зона);
г) сняг и лед;
д) еолов прах – припокрива годишните снежни наслаги, което ше даде въможност да 

бъде приложен поленовия анализ при изследване възрастта на снежните тапи.

Описание на новооткритите обекти
Пропаст №1 (2632м)
Разположена е на билото на циркусното възвишение пред Кончето. Дълбока е 14 м, 
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влажна и периодично понорна. Има дендритни пъпки (8-20мм) с бледоохрав и бял цвят. 
Застъпени са следните морфологични форми: пукнатини, в чието кръстовище е образу-
вана пропастта и ребра по стените на залата. ПОда е покрит с фасетки, припокрити с 
материал от мразово изветряне. Продължава с непроходима диаклаза.

Пропаст №2 (2630м)
Намира се на 10 м от първата, също диаклазна и неразклонена. Заппочва с малък от-

вор с елипсовидна форма. Денивелация – 30м. Влажна, периодично понорна. ПОстоянна 
ледница. Наслаги: чакъл от мразово изветряне и почва. На дъното наложена снежна тапа 
върху лед.

Пропаст №3 (2600м)
Намира се под седловината в южната част на възвишението под Кончето, на около 150 

м от пропасти №1 и №2. Неразклонена диаклазна пропаст с денивелация 30м. Започва с 
голям отвор с правилни стени. На дъното на пропастта има фирнов блок. ПОд него след-
ва каменен блокаж. Поради лабилността на блоковете проникването е много рисковано. 
Сводовото заклиняване на блоковете ни даде възможност да навлезем още 9 м надолу, 
но по-нататък не можахме да продължим поради това, че трябваше да се разруши силно 
ерозирано ребро, което поддържа голяма част от блокажа. Измерихме с лот още около 
7 м. Надолу по склона на 48м понижение от отвора на пропастта попоаднахме на къса 
хоризонтална галерия, опираща в блокаж, която по всяка вероятност дренира пропастта. 

Морфолагия: пукнатини, мразово изветряне, ребра и срутище.

Пропаст №4 (2650м)
Разположена е на седловината. Денивелация -32м. Встрани от понора се попада през 

тесен вход в малка куполовидна зала. От там през блокаж се прониква до втора, по-го-
ляма зала, която е запълнена с блокаж и се съобщава с повърхостта чрез втори вход. 
Продължава се надолу през големи плочи и блокаж и се достига до последната заличка. 
По-надолу не можахме да преминем преж блокажа, като единствения по-ясно очертан 
проход се оказа непроходима диаклаза.

Пропаст №5 (2650м)
Интересно разположена под стръмна, под самият ръб на Кончето, отделно от общия 

пропастен комплекс. Характерно за нея е, че започва с 25 метрова хоризонтална галерия, 
което е попречило пропастта да бъде запълнена. Типична ледена пропаст. Спусната е до 
– 15. Измерената денивелация е -25м. Поради липса на ледени клинове и сериозна осигу-
ровка не бе спусната до дъното.

Пропаст №6 (2600м)
Разположена е под локално лавинно ребро с наклон около 30о. Входът има овална 

форма с размери до 12 м. Пропастта отводнява стръмен склон, поради което в началото 
е натрупано известно количество пясък и делувиален чакъл. От около 8м започва снеж-
на тапа от навят и навлечен от лавините сняг. В дълбочина снежната тапа преминава в 
ледене стена. По края на профила има стръмен скален корниз, който облекчава излиза-
нето от пропастта. В началото си снежната тапа е покрита с чакъл от мразово изветряне. 
Проникната до -33м. Проникването трябва да става по стълба.
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Експедиция Пирин 1975
Петър Трантеев

Време: 25-30 август 1975 год.
Място: Циркус Каменитица
Участници: Петър Трантеев – гл. ръководител, Цвятко Цветков, Андрей Андреев, 

Кунчо Кунчев, Траян Георгиев
Изследвани обекти: пропастите в циркус Каменитица
От 25 до 30 август 1975 г. бе проведена републиканската пещерна експедиция в района 

на циркусите Каменитица и Баювии дупки.
Целта на експедицията бе проверка на снежните тапи в пропастите

Протокол №1
Днес 26 август се извърши работа от групите във състав от четирима пещерняци ръ-

ководители:

1. Петър Трантеев:
Картирани са №5, №7, №9, №27
2. Цвятко Цветков е картирал №42 
и №39 е проверена, но се оказа, че е затапена. 
Проверена е и №36, но не е картирана. Намерени са няколко пера от хайдушка гарга и 

черупки от яйце.
3. Андрей Андреев е картирал:
№17 е затапена на 10 метър и голямо количество сняг от горната част, където е имало 

ледник сега го няма. 
№1 проверката на картата показа, че всичко е вярно, но снегът е малко повече.
4. Кунчо Кунев
№37 заварена в старото си положение
№34 снегът стопен, прекартирана наново, открити са нови части.
№20 картирана поради липса на карта
5. Траян Георгиев /Танци/
Проникване в №25 установи се, че азимута е сгрешен. Картирана отново. Блокажа е 

без промени, денивелацията същата. Фирновия блок без промени
№23 установена -27м. Дъното е фирнова тапа между която се открива за проникване 

около 6м.
№32 – нова денивелация -72 м., старата е -64м. Няма промени. Новооткрита посока S 

10.15 от 32. Обща денивелация -27. Завършва с комбинация между фирн и блокаж.
№21 Видяна е една хайдушка гарга да излита от там.

Протокол №2
Днес 27 август се извърши работа от групите с ръководителите.
1. Всички пещерняци преенасяха релси и пясък до заслон Кончето за направата на 

парапет на карстовия ръб Кончето.
2. Кунчо Кунев е проверил №22 и №24 с групата си, след което се оказва, че картите 

са верни и няма промени.

Протокол №3
Днес 28 август всички групи с по четирима пещерняци с ръководители
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1. Петър Трантеев работи с групата си пропасти №3, №16, №26, №44
На №26 и №44 е направена нова картировка. Другите са без промени.
2. Кунчо Кунев
№6 със съвсем малки части и нова картировка
№8 е затапена при входа
№9 е без промени
№11 срутване при входа и задръстване на единиявход при петия метър. Затапване от 

сняг на 16 метър.
№4 без промени. ОПит за проникване надолу 2-3 метра опира в блокаж.
№12 без промени
№10 Увеличена дълбочина с 2 метра без други промени.
3. Траян Георгиев
Проникване в №14 с научна цел – климатичен профил
4. Андрей Андреев
Проникване в №15 през нов вход. Намира се в горната част на снежника. Картирани 

107 метра галерии. В долния карй на пещерата по странична галерия се излиза на позна-
тия преди това вход на №15.

Протокол №4
Днес 29 август три групи работеха в циркус Баюви дупки.
1. Андрей Андреев – в циркус Каменица
№30 Картиране
№28 проверка на картата. Увеличаване на снежните маси.
№15 Научни изследвания – измерване на температурите в различни части на пещ.
№21 Нова карта
№32 Нова карта
№40 Проверка на състоянието на пещерата – без промени
№38 Проверка на картата – без промени
2. Петър Трантеев – в циркус Баюви дупки
№33 Корекция на картата – метеоизмервания. Установено наличие на сняг. Намерени 

кости на коза и куче.
3. Кунчо Кунев – циркус Баюви дупки
Търсене на нови дупки.
№29 – проверка. Станало е ново срутване при което се е увеличил блокажа на 34до 40 

метър и е запушил входа надолу. Направени метеоизмервания.

Експедиция Пирин 1975 Петър Трантеев
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Спорово-полевият анализ и неговото приложение
Люба Евстатиева

Методът на спорово-полевия анализ за последните две десетилетия завоюва едно от 
места сред другите палеонтологични методи. В течение на 20-30 години, той започна да се 
използва в палеонтологията, палеоботаниката, археологията, спелеологията, стратигра-
фията, криминалистиката и др.

При спорни по възраст обекти се прибягва към датирането им с помощта на споро-
во-поленовият анализ. С него могат да се датират торфища, пясък, сапропели, глина, лед, 
нефт и др. Проби се взимат със сонда или от открити разрези през 10-20 см. Същността 
на метода е не само определянето на полена и спорите на дървесните и тревисти расте-
ния, срещаси се в изследваните отложения, а и установяването на техните количествени 
съотношения. Падайки на повърхността на водните басейни и торфища, поленът , пра-
шецъти спорите като правило се запазват добре благодарение на голямата издържливост 
на обвивката.

При изследване на пластовете се съставят процентни съотношения, които отразяват 
състава на растотелността, обитаваща района във времето на натрупване на ледения хо-
ризонт. Получената при поленовия анализ статистическа характеристика или „полено-
вия спектър“ за всеки хоризонт позволява да се направят изводи за растителността в 
района, нейните промени и изменения на климата.

Поленовият спектър подпомага определянието на възрастта на изучаваните отложе-
ния, тъй като на всеки определен геологически етап отговаря и определен поленово-спо-
ров комплпекс. Чрез сравняване на поленово-споровите комплекси св установяват ед-
новъзрастовите пластове.

Както всички останали седименти, и ледът включва полен и спори, които могат да 
бъдат изследвани и да се изпозлват за характеристика на растителността и измененията, 
станали с нея през време на образуването им.

Проучвания в това направление са правени главно от швейцарските учени V.Varesclei 
и M.Weiten и румънския учен Е.Поп, руския учен М.Гуньовский и др.

У нас сега се изследват ледените тапи в някои пукнатинив циркус Каменитица в Пи-
рин, с което се прави опит, въз основа на открития в леда цветен прашец и спори да се 
отговори на следните въпроси:

1. Каква е върастта на ледените тапи т.е. дали става дума за остатъци от последния 
ледников период или тези ледено образувания са по-малки?

2. Каква е била растителността през време на образуване на ледените отложениа:
3. Каки климатични изменения са ставали през време на образуване на ледените тапи?
За сега проби от ледени тапи са взети от две пукнатини. Още е рано да се говори за 

някакви окончателни резултати. Радостен е фактът, че при обработката на взетите за из-
следване проби се получи достатъчно количество полен и спори, които ще дадат възмож-
ност да се решат поставените въпроси. За сега може да се каже, че растителността в тази 
местност е претърпяла изменения, макар и не големи, което се е дължало вероятно на 
изменението на климата и дейноста на човека.

СТД „Академик“, Годишник за спелеология и пещерно дело 1968 год.
PS. П. Делчев
Пробите са взети на 13 октомври 1968 г. от П.Делчев и В.Груев от пропаст № 17 в цир-

кус Каменитица Пирин. 
Пробите са взети във фирнов сняг от -10 до -42 м. в 50 стерилни стъкленици по 300 мл.
Резултата обявен след няколко месеца бе, че пробите са до 2000 г. назад. И не са остатъ-

ци от последния ледников период.
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БАНСКИ СУХОДОЛ

КАРТИ

РАЙОН
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1969 г. 15-19 октомври - СПК „Академик” София - 6 обекта
1972 г. 08-20 август - СПК "Академик" - 11 обекта
1977 г. 15-27 август - СПК „Академик” София  - 25 обекта  
1978 г. 19 август-3 септември -  СПК „Академик” София 3 обекта
1979 г. 20-31 август - СПК „Академик” София 10 обекта + кроки на района
1980 г. август - СПК „Академик” София - 3 нови обекта
1981 г. август - Републиканска експедиция - 20 обекта
1982 г. август - СПК „Академик” София - 1 обект
1984 г. 01-09 септември - СПК "Академик" София - 1 обект
1985 г. 06-23 октомври - СПК „Академик” София - 3 обекта
1986 г. 01-05 юли, октомври и ноември - СПК „Академик” София - 1 обект
1987 г. 08-13 септември - СПК „Академик” София - 1 обект
1988 г. август - СПК „Академик” София - 1 обект
1989 г. 04-10 септември - СПК „Академик” София - 2 нови обекта + зансемане на района
1993 г. август - СПК „Академик” София - ситуациоонно кроки
2000 г. 01-07 октомври - ПК "Хелектит"  и ПК "Витоша" - 2 обекта и проверка
2001 г. август - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Витоша" - 5 обекта
2002 г. 25 август-09 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Витоша" - 3 об.
2003 г. 30 август-10 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Витоша" + Поля-
ци - 6 обекта, GPS 
2004 г. 02-08 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит", Gawra - Полша - 3 обекта + 
GPS
2005 г. 01-11 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Витоша" - 1 обект + GPS
2007 г. 21 август-05 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит", ПК "София", ПК "При-
ста" Русе - 3 обекта
2008 г. 23 август-09 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Искър" София, 
ПК "Черни връх" София, Гърция ESE-Солун - 24 обекта
2009 г. 21 август-05 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Витоша" - 9 обек-
та + снимки
2010 г. 21 август-05 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит", ПК "Витоша", ПК "Под 
ръбр" Церово - 5 обекта + снимки
2011 г. 22 август-06 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Витоша", ПК 
"Прилеп-1962" София, ПК Под ръбъ" Церово - 10 обекта
2012 г. - 25 август-09 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит", ПК "Черни връх" Со-
фия, ПК "Под ръбъ" Церово - 10 обекта
2013 г. 24 август-08 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит", ПК "Черни връх" Со-
фия, "ПКСУ София", ПК "Под ръбъ" Церово - 19 обекта
2014 г. 24 август-08 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит", ПК "Черни връх", 
"ПКСУ София", ПК "Под ръбъ" - 2 обекта
2015 г. 25 август- 09 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит", ПК "Черни връх" 
София, "ПКСУ София", ПК ПОд ръбъ" Церово, + пещерняци от Полша, Иран, Гърция и Сърбия 
- 15 обекта 
2016 г. 20 август-10 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Черни връх" Со-
фия, ПК "Под ръбъ" Церово, ПК "Приста" Русе, Wisokogorski Krakow- Полша - 29 обекта 
2017 г. 25 август-09 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Под ръбъ" Це-
рово, БПД, Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград и пещерняци от Израел и 
Румъния - 10 обекта
2018 г. 20 август-10 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и БПД - 1 обект
2019 г. 24 август-07 септември - СПК „Академик” София, ПК "Хелектит" и ПК "Под ръбъ" Церо-
во, БПД, ПК "Саламандър" Стара Загора - 1 обект
2020 г.  

Експедиции по години
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Местонахождение и достъп
до лагера в Бански суходол
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Карта на Бански суходол 1989 г.  П.Съйнов
Направена 1989 г. от СПК "Академик" София
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Кроки на Бански суходол 1979 г.  П.Нейковски допълнено 2002 А.Гяурова
Направена 1979 г. от СПК "Академик" София
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ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В БАНСКИ СУХОДОЛ
Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

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

БС 41 529 402057 2 -8 2468 + + +

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

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

БС 46 4831 402135 14 0 2447 + + + +

БС 47 +

БС 48 5892 402166 12 -5 2536 + + + +

БС 49 +

БС 50 5162 402144 20 -15 2362 + +

БС 51 4838 402146 50 -40 + +

БС 53 5299 402041 17 -12 2448 + + +

БС 54 +

БС 55 +

БС 57 +

БС 59 +

БС 60 +

БС 61 БС +

БС 62 6035 402170 5 -3 2525 +

БС 63 +

БС 65 +

БС 66 4830 402134 13 -10 2345 + + + +

БС 68 4839 402147 0 -10 + +

БС 70 4833 402140 28 -12 + + +

БС 71 4836 402136 6 -7 + + +

БС 72 - СС Едел-
вайс  - БС72

5641 402158 13 -22 2360 + + + +

БС 73 5741 402159 11 -7 2480 + + + +

БС 74 - Полската 
дупка 1

5796 402160 24 -5 2470 + + + +

БС 75 - Гаргина 
цепка

5891 402165 24 -27 2543 + + + +

БС 76 5893 402167 4 -10 + + + +

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

5362 402155 7 -22 2440 + + +

Пещерата на Ко-
тешкия чал

2251 402019 15 7 2440 + + + +

ob BS 001-2001 +
ob BS 001-2002 +
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Карта 1969 г. В.Груев, Р. рахнев
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002, 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 118

Карта 2005 г. Ж.Петров, П.Димитров от ПК "Хелектит"
Открита 1969 г. от СПК "Академик" София, проверена 1975, 2002, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Местонахождение

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

Описание на пещерата

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

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

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

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

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

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

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

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

Снимка на входа - К. Стоичков, П.Бакалов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Снимка на входа - К. Стоичков

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

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

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

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

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

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

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

Снимка на входа - К. Стоичков



 135

Карта 1977 г.  А.Бендерев
Открита 1975 г. от СПК "Академик" София, проверена 1977, 1981

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

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

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

Оргиналната карта от 2010 г.



 137
Снимки на входа на БС №8 - К. Стоичков

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

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

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

БС 09-11
L 2200 H -407   N 41.78843  Е 23.3465№2561 - 402072
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Карта 2005 г.  К.Стоичков 
Открита 1977 г. от СПК "Академик" София, проучвана ежегодно
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Снимка от Google на терена със нанесена картата на 9-11
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Местонахождение и достъп: 
Пещерата е разположена в югозападната част на циркуса “Бански суходол” на 2525 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

случай протектори.

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

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

Снимки на входа на БС № 28 - К. Стоичков
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Карта 1981 г. П.Делчев, 2005 г. К.Стоичков
Открита 1981 г. от СПК "Академик" София, проверена 2005

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

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

GPS 23.234088  41.471293 - WGS84 стари данни
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Снимки на входа на БС № 29 - К. Стоичков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БС 34
L 110  H -62   N 41.78218  Е 23.41263№5034 - 402138
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Карта 1988 г.  Т.Иванова
Открита 1988 г. от СПК "Академик" София, проверена 1989, 2002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проведени през 90-те години от които не е останал много архив. Правени са опити за 
разчистване през 2003-2004 година за разчистване. Периодично проверявана. Карта на 
обекта е направена от К. Стоичков-ПК „Хеликтит“ София на 29.08.2020г.
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БС 37



 214

Карта 12.08.1981 г.  С.Гунешки, Йордан Бенчев
Открита 1981 г. от Републиканска експедиция, проверена 1990, 2002

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

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

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



 217

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

центрици и протектор).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Снимки 
К.Стоичков

45 А

45 B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 233

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

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

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

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

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

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

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

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

Снимки на входа на БС № 48  К.Стоичков

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

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

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

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



 238

БС 53
L 17  H -12   N 41.78793  Е 23.39290№5299 - 402041

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

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

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

Местонахождение
Циркус "Бански суходол"

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

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

Снимки на входа на БС № 59 B  К.Стоичков



 243

БС 60

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

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

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

Описание на пещерата  тясна диаклаза с продължение

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

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



 246
Снимки на входа на БС № 62

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

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

Карта
Открита 



 249

БС 66
Пилешкото бутче

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БС 66
Пилешкото бутче

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

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

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

БС 66
Пилешкото бутче

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Снимки на входа на БС № 72  К.Стоичков
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Карта 2009 г.  К.Стоичков, М.Хаджитодоров
Открита 2008 г. , проверена 2012 К.Стоичков

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

Местонахождение и достъп:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Снимка на входа на БС № 74  К.Стоичков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скални клинове.

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

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

БС 76 - Каменистата
L 4  H -10   N 41.784172  Е 23.398363№5893 - 402167
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История на проучването:
 Пропаст №76 Каменистата е открита чрез разкопаване при обход в района на 

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

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

Неразкопан Разкопан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
ОТЧЕТИ И ПУБЛИКАЦИИ

РАЙОН



 288

ОТЧЕТИ и ПУБЛИКАЦИИ

Експедиция "Пирин 1969", Васил Груев         
Експедиция "Бански суходол 1990", Юлиан Атанасов       
Експедиция "Пирин 2001", Константин Стоичков, Катерина Богачева    
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Експедиция "Бански суходол 2004", Константин Стоичков      
Експедиция "Бански суходол 2005", Константин Стоичков      
Експедиция "Бански суходол 2007", Константин Стоичков      
Експедиция "Бански суходол 2008", Константин Стоичков      
Проучванията в пропастната система БС 9-11 до 2015 г., Константин Стоичков   
Експедиция "Бански суходол 2016", Константин Стоичков      
Експедиция "Бански суходол 2017", Константин Стоичков    
Експедиция "Бански суходол 2018", Диляна Христова, Милен Кръстев  
Експедиция "Бански суходол 2019", Константин Стоичков    
Замаервания и Изследвания



 289

Експедиция Пирин 1969
Васил Груев

Време: 15-19 октомври 1969 год.
Място: Циркус Бански суходол - Пирин.
Участници: Васил Груев – Главен ръководител, Валери Велков – Технически ръководи-

тел, Петър Делчев, Радослав Рахнев, Красимир Копоев.
Изследвани обекти: пропасти от № 1 до № 6

От 15 до 19 октомври 1969 г. се проведе есенната експедиция на СПК „Академик“ – 
„Пирин 69-Е“. Тя имаше за задача да проучи района на циркуса Бански суходол с оглед 
провеждането на една масова експедиция. Преценявайки обстановката на място, участ-
ниците взеха решение да започнат проучването веднага, тъй като серия малки експеди-
ции биха били по-целесъобразни. Разполагахме с общи данни за карста в района, геогра-
фията и орографиата му, с оглед на което разработихме предварителен план за работа. 
Започнаха се изследвания върху връзката между карста в района и морфологичните яв-
ления в циркуса. Още отсега може да се отбележи, че те са играли и играят голяма роля в 
развитието и оформянето на карстовия процес и обуславят, наред с геоложките и клима-
тични условия, спецификата на Пиринския карст.

Направено бе кроки на района, което ще послужи за подложка при теренните изслед-
вания врху разпространението на карстовите форми. Проучени бяха 6 от пропастите в 
района. Освен това бяха направени серия документални снимки, цветни снимки и 8-мм 
филм за експедицията.

Геоложка характеристика
Циркусът Бански суходол е развит в серия сивобели мрамори с белезникави ивич-

ни оцветявания, спадащи към нискокристалната метаморфна серия с долнопалеозойска 
възраст. Те са разнозърнести с ясно изразена слоистост, което улеснява процеса на окар-
стяването им. Съдържанието на CaCo3 достига до 93%. Високопланинското разполо-
жение на района (2200-2650м н.в.) определя специфичните условия, при които протича 
окарстяването.

От климатичните характеристики важни са относително ниската средногодишна тем-
пература, големия брой снежни дни (около 180) и големия брой дни с То, колебаещи се 
около 0оС (критична температура), обуславяща силното мразово изветряне и ускорената 
прекристализация на навлечения в пропастите сняг (такива дни за съседния циркус Го-
лемия Казан са 85).

Карстови явления
Съдържанието на CaCo3 в мраморите и агресивността на снежната вода благопри-

ятват развитието на карстовия процес. Той се спъва обаче, от неблагоприятнитекли-
матични условия (ниска средногодишна температура, голям брой снежни дни и крат-
котрайно действие на водата).

По характер на карстовите явления района може да се раздели на четири вертикални 
зани:

Първа зона (2260-2350м)
Характерното за нея е изобилието на негативни форми (над 30), но всички са запъл-

нени с наносен материал поради близостта им до местния ерозионен базис и зоната на 
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пролувия. Временното езеро, образуващо се в долния край на циркуса при топенето на 
снеговете, дренира по окарстени пукнатини;

Втора зона (2350-2500м)
Карстът е развит по ниските части на склоновете, които имат наклон 30о-50о. Преоб-

ладават делувиалните материали марзовити блокажи, но запълването на пропастите е 
по-слабо от това в I зона и последните имат дълбочина 12 метра;

Трета зона (2500-2700м)
Тя е най-перспективната. Всички пропасти се намират в нея. Съвпада с билните зарав-

нености на циркусното възвишение и горните части на склоновете.

Снежни тапи
Така се наричат снежните маси по дъната на пропастите. По начина на образуването 

си те биват наложени и вложени. Първите са снежни маси, наложени върху блокажни 
материали, а вторите – вложени чрез навяване в сечението на пропастите (фиг. 1). Сре-
щат се много често и комбинирани. В зависимост от снебните дни през дадена година, 
температурата на въздуха през лятото, профила на пропастта, дълбочината на залягане и 
др., снежните тапи претърпяват редица промени в структурния си строеж и в обемните 
си показатели.

Съставът на изграждащия снежните тапи материал е следният:
а) сняг – предимно в негативните форми от втора зона. Бива навят, директно паднал и 

навлечен от снежни лавини. Под въздействие на указаните по-горе фактори преминава 
във фирн;

б) фирн – от рекристализацията на снега. (По наши наблюдения пълния процес се 
извършвав продълженние на 8 несеца.) Има диаметър на зърната 2-4 мм;

в) фирнов лед – конгломерат от ледени кристали, споени със стъклоподобна ледена 
маса;

г) лед – образува се от по-нататъшната прекристализация на фирновия лед (пропаст 
№2 и №3) или от замръзването поради ниските температура на идващи повърхностни 
води.

Наслаги
В изследваните пропасти има следните видове наслаги:
а) блокажи от мразово изветряне – блоковете са сравнителноеднородни по размери 

(с диаметър 0,40-0,80м). Това обуславя специфичното сводово заклиняване, което често 
пъти (пропаст №3 и №4) е лабилно и прави проникването твърде рисковано. Най-голя-
мата установена мощност на блокажите е 30м (пропас №3), но не е изключено на места 
тя да е по-голяма;

б) гравитачни блокове – единични в пропаст №4;
в) глина – утаена от пониращата вода (пропаст №3, №4 и негативните форми I и II 

зона);
г) сняг и лед;
д) еолов прах – припокрива годишните снежни наслаги, което ше даде въможност да 

бъде приложен поленовия анализ при изследване възрастта на снежните тапи.

Описание на новооткритите обекти
Пропаст №1 (2632м)
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Разположена е на билото на циркусното възвишение пред Кончето. Дълбока е 14 м, 
влажна и периодично понорна. Има дендритни пъпки (8-20мм) с бледоохрав и бял цвят. 
Застъпени са следните морфологични форми: пукнатини, в чието кръстовище е образу-
вана пропастта и ребра по стените на залата. ПОда е покрит с фасетки, припокрити с 
материал от мразово изветряне. Продължава с непроходима диаклаза.

Пропаст №2 (2630м)
Намира се на 10 м от първата, също диаклазна и неразклонена. Заппочва с малък от-

вор с елипсовидна форма. Денивелация – 30м. Влажна, периодично понорна. ПОстоянна 
ледница. Наслаги: чакъл от мразово изветряне и почва. На дъното наложена снежна тапа 
върху лед.

Пропаст №3 (2600м)
Намира се под седловината в южната част на възвишението под Кончето, на около 150 

м от пропасти №1 и №2. Неразклонена диаклазна пропаст с денивелация 30м. Започва с 
голям отвор с правилни стени. На дъното на пропастта има фирнов блок. ПОд него след-
ва каменен блокаж. Поради лабилността на блоковете проникването е много рисковано. 
Сводовото заклиняване на блоковете ни даде възможност да навлезем още 9 м надолу, 
но по-нататък не можахме да продължим поради това, че трябваше да се разруши силно 
ерозирано ребро, което поддържа голяма част от блокажа. Измерихме с лот още около 
7 м. Надолу по склона на 48м понижение от отвора на пропастта попоаднахме на къса 
хоризонтална галерия, опираща в блокаж, която по всяка вероятност дренира пропастта. 

Морфолагия: пукнатини, мразово изветряне, ребра и срутище.

Пропаст №4 (2650м)
Разположена е на седловината. Денивелация -32м. Встрани от понора се попада през 

тесен вход в малка куполовидна зала. От там през блокаж се прониква до втора, по-го-
ляма зала, която е запълнена с блокаж и се съобщава с повърхостта чрез втори вход. 
Продължава се надолу през големи плочи и блокаж и се достига до последната заличка. 
По-надолу не можахме да преминем преж блокажа, като единствения по-ясно очертан 
проход се оказа непроходима диаклаза.

Пропаст №5 (2650м)
Интересно разположена под стръмна, под самият ръб на Кончето, отделно от общия 

пропастен комплекс. Характерно за нея е, че започва с 25 метрова хоризонтална галерия, 
което е попречило пропастта да бъде запълнена. Типична ледена пропаст. Спусната е до 
– 15. Измерената денивелация е -25м. Поради липса на ледени клинове и сериозна осигу-
ровка не бе спусната до дъното.

Пропаст №6 (2600м)
Разположена е под локално лавинно ребро с наклон около 30о. Входът има овална 

форма с размери до 12 м. Пропастта отводнява стръмен склон, поради което в началото 
е натрупано известно количество пясък и делувиален чакъл. От около 8м започва снеж-
на тапа от навят и навлечен от лавините сняг. В дълбочина снежната тапа преминава в 
ледене стена. По края на профила има стръмен скален корниз, който облекчава излиза-
нето от пропастта. В началото си снежната тапа е покрита с чакъл от мразово изветряне. 
Проникната до -33м. Проникването трябва да става по стълба.
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Републиканска експедиция 1981 г.
Алексей Жалов

Дневник
08.08.1981 г.

I група: Ал.Жалов, Л.Желязков, Диана Кънева, Павел Георгиев
Обходен е района на клека. И от лагера в граници – пътеката веднага след изхода от 
подножието на II ригел, СИ ръб на ригела и долината от ригела под същия ръб.
- Разчистена дупка до самата пътека- изваден 2 м3 материал без перспектива.

II група: Вилян Ошанов, Димитър Нанев, С.Виденов, Стефан Павлов.
Работи в пещера на премката между Бански суходол и Кутело – има перспектива.

III група: К.Йотов, Мет.Минев, В.Марчев, Ал.Стоев
№9 след отвора. А.С. изкачва комин и излиза в диаклаза излизаща в зала.

IV група: Ю.Градинарски, Тр.Даалиев, Ф.Филипов, А.Апостолов
Екипират 20 г. СПК Академик без последния 9 м. отвес.

V група: Мариан Банчов, С.Гунешки, Делян Долановски, Ст. Катръков
№13 – опит за пробив на снежната тапа на 2,5 м. Основна скала – стеснение. Завършва 
на 2 м със силно стеснение.
След обяд въртопите около №9 в на близко свършва на 2 м. дълбочина с блокаж, в дру-
гото чрез разчистване на блокаж - на 3м стеснение непроходимо.

09.08.1981 г.

I група: Ал.Жалов, Л.Желязков, Диана Кънева, Д.Кожухаров, Хр.Делчев, В.Гяуров
Картират ~~ 20м. дън вмети фауна. Остават – по-горе предстои след обяд – пропастчи-
ца на скицата -4,50 м. Не е картирана.
Хр. Делчев и Батето обходиха района под Кончето.

II група: Ю.Градинарски, Стефан Павлов.
№14, №3 разбиват тесняк и блокаж.

III група: К.Йотов,  Ал.Стоев, М.Матеев, В.Минчев
На дъното t 0,4oC.

IV група: Стойчо Иванов, С.Виденов, Валери Янчев, Милена Стоянова
Разчиства 2 безименни пропасти до -8м и -14м. Пещерите на са картирани и номерира-
ни.

V група: Вилицата, Р.Нанев, Й.Бенчев, П.Георгиев, Геле
При премката на Кутело – разчистена и картирана дупката без №.

VI група: Иван Здравков, Фикуса, Печено, Стефан Карасков, В.Пенчев 
От Академик

Експедиция Пирин 1981 Алексей Жалоя
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10.08.1981 г.

I група: С.Гунешки, Д.Дамяновски, М.Гичев
Картират проп. №18 – 90м

II група: Ап.Апостолов, Д.Начев, П.Георгиев, С.Видолов
Картират №33 и оптват да минат под тапата. 
№31 – опит да се разчисти тесняка. Има описание за двете дупки.

III група: Трифон Даалиев, Филип Филипов, Юри Градинарски
№34 картирана  -80м.

IV група: Константин Йотов, Ал.Стоев, М.Матеев, В.Мирчев
№9

V група: И.Димитров, Й.Цеков
№3 от -8 – 13, №19 2 метра, №4  с 3 метра

П.Дан   - Заведе група за разчистване №23. 
С.Павлов, П.Пенчев -- №23 възможно продължение в десния тесняк.
Има продължение на №19, Картирана. Над №21 -- №4 (10м Аксев от 21)
Боядисани №№ 5, 3, 19, 12, 4, 10, 11

11.08.1981 г.

I група: В.Янчев, С.Виденов, Л.Стоянова 
Картират 2 дупки, неперспективни, без номера са.

II група: С.Гунешки, Й.Бенчов, С.Каръков
Разчистване на 2 въртопа на 10 мин над лагера и дупка 10м.

III група: М.Манев, В.Мирчев
№10 – разкопаване ледената тапа - тесняк 
№11 – 20 м. в края на ледената тапа между снега и скалата спряни от липса на въже.

IV група: Ю.Градинарски, С.Стойчев, Д.Кънева
№29 картирана, може да се копае. Нова дупка под Бански суходол и Кутело на нивото на 
№5

V група: Д.Дамяновски, М.Ганчев, С.Павлов 
Разчистване на 2 въртопа на 10 мин над лагера и дупка 10м.
№№ 1,2,3,4, Нов отвес в №1 – 2,5м без връзка с останалите.

12.08.1981 г.

I група:  Тр.Даалиев, В.Гяуров, Л.Методиева
Циркус Кутело – 3 отвора на дупка.

Експедиция Пирин 1981 Алексей Жалов



 294

II група:  С.Гунешки, Й.Бенчев
Картирани 1 дупка на 10 мин от лагера -14м. и една 36 м. на 20 мин от лагера?

III група:  М.Гинчев, Д.Кожухаров
Циркуса над лагера – понори с големи блокажи, над лагера на скиорите – два понора 
също с големи камъни.

IV група:  Юри Градинарски, А.Апостолов, Д.Нанев
Б. д. на склона на Кончето – 1 дупка в дерето под Д.к. – картирана – до тесняка, може да 
се работи с длето и лост.

V група:  К.Йотов, В.Янчев
№9 – карта на старата част

VI група:  М.Манев, В.Мирчев, Д.Кънева, С.Каръков
№11 – достигнат тесняк над тавана на залата в №9, завършва с голям лабилен камък над 
залата – излизане през №9. Няма карта.

VII група:  
Л.Желязков, В.Янчев – разекипира №9.
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Експедиция Бански суходол 1990
Юлиан Атанасов

Отчет за работата по време на експедиция “Пирин – Бански суходол” – 1990 г.

Време: 1-7 октомври 1990 год.
Място: Циркус Бански суходол
Участници: Юлиан Ангелов Атанасов – ръководител, Димитър Стоянов Ангелов (Бра-

тока) – техн. Ръководител, Александър Константинов Янев (малък Сашко), Александър 
Георгиев Годулянов (фотографа), Андрей  (Малък Андро), Борислав Ботев Манов (къдра-
вия), Борислав , Маргарита Нисторова Атанасова, Петър Нейчов Колев

Изследвани обекти: пропастите в циркус Бански суходол

I. Въведение
Експедицията е продължение на експедиция “Пирин – Бански суходол” – 89 в изпъ-

лнение на дългосрочната програма за комплексно спелеоложко изследване на карста в 
Пирин, приета през 1988 г. в СПК “Академик” София.

Тя се проведе от 01 до 7.10.1990 г. за да се работи при максимално ниско ниво на снеж-
ните тапи в пропастите и пещерите. Поради много обективни и субективни причини 
отсъстваха много от водещите спелеолози на програмата, поради което сътава беше ма-
лоброен и обемът на работа съоответстващ на възможностите му.

II. Цели и задачи на експедицията
Те бяха подчинени на квалификацията на спелеолозите, като главна цел беше да се 

продължи работата от миналата година и да се въведе по-стриктна маркировка на терена 
и на пропастите, отговаряща на опита на световната спелеология, а тя е следната:

– кръг О, обектът е открит, но не е проучен.
– кръг с наклонена черта Ø – обектът се проучва.
– кръг с две наклонени пресечени черти – обектът е проучен.
До кръга се изписва с боя и номера на обекта, което спомага бързо да се ориентира 

работещия за етап на проучването му.
За да чите на експедицията бяха многобройни и по тях следва да се работи система-

тично, а именно:
– да се проникне в пропаст № 9 и да се работи на дъното.
– маркиране с метални номера на немаркираните обекти.
– да се открият някои пещери, неоткрити от предната експедиция (23, 26, 32, 36, 38).
– да се номерират с боя неномерираните обекти.
– да се търсят нови обекти.
– разкопаване на обекти № 36, до обект 14, над 26.
– картировка на входовете 9 и 11 и други.
– оглед на № 28.
– изработване на техническо описание.
– да се нанесат обекти на крокито.
– да се маркират с кръгове пещерите.

III. Хронология на експедицията
Понеделник 01.10.90 група – Нейчо, Сашо Годулянов, Борислав, Боби, Малък Андро 

и Братока (ръководител) тръгват с автобус за Банско в 08,00 ч, с един час закъснение от 



 296

разписанието. В Банско пристигат късно, купуват продукти и се разбира, че ще нощуват 
в планината. За това избират поляна в началото на Суходола.

Вторник 02.10.90 групата тръгва по лявото дере и излиза на циркуса между Бански су-
ходол и Кутело. тръгват под лифт Ледника, където срещат Сашо Янев и преминават през 
премката между Безименен връх и Кутело I и късно вечерта влизат в Бански суходол.

Установяват се в лагера.
Сряда 03.10.90 вали дъжд цял ден. В промеждутък групата изнася инвентар до № 9.
Четвъртък 04.10.90 пристига Юли и Марга, които са спали до кошарата в сряда. Брато-

ка не се чувства добре и заедно с Нейчо тръгват към Банско около обяд.
Група в състав Сашо Янев, Боби и Андро влиза след обяд кън 14 ч. в пропаст № 9. Еки-

пират до стеснението след “ледената стена”
Андрей картира “големия комин” след качването след “ледената стена”. В пещерата е 

много мокро и на групата и става много студено.
Излизат и разекипират без да стигнат дъното. Около 23 ч. са в лагера.
Петък 05.10.90 групата работи на премката по обекти № 31,33. Намира № 32. Откриват 

се нови пещери в които Боби прониква и се картират № 33 и 32. Маркират се пещерите.
Събота 06.10.90 Групата работи по терена на платото в циркуса. Повечето от пещерите 

са маркирани с кръгове и са подновени някои номера. Направена е картировка на някои 
от тях. Прониква се където е интересно.Нивото на ледниците е много ниско и това по-
зволява да се види състоянието на дъното на повечето от тях. Откриват се нови пещери. 
Късно вечерта се стяга багажа.

Неделя 07.10.90 групата без проишествия пътува за София с влака в 14,25 ч.

IV. Обем на свършената работа. Изводи и препоръки
1. Натръпване на опит от новите членове на клуба за работа в Пирин.
2. Проникване в № 9 и катрировка. Запознаване с особеностите на пропастта.
3. Маркиране с кръгове и подновяване на номерата с боя на 32 пещери и пропасти в 

района. Остават №№ 34,5,40,7,28,23,26,37 и 38.
4. Откриване на нови 6 обекта и ракопаване на един от тях, а един остана без номер.
5. Картировка на пропаст № 33, пещера № 32, азимутно привързване на №№ 32, 43, 42, 

6, като и № 9 с № 11.
6. Окомерна картировка с цел ????? на пропасти №№ 45(нова),3,20.
7. Привързване с компас към крокито на пещерите №№ 6, 17, 20, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
8. Разкопавано беше донякъде № 44.
9. Съставено бе техническо описание на №№ 9 и 33.
10 Да се копае № 46, където духа.

V. Извършена работа
1. Списък на пропастите и таблица за етапа на проучване и работата по тях.
2. Техническо описание на БС№№ 9, 33.
3. Карти на пещерите БС№№ 32,33.
4. Азимутно кроки на БС№№ 32,43,42,6.
5. Азимутно кроки на № БС 9-11.

Експедиция Бански суходол 1990 Юлиан Атанасов
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Експедиция Пирин 2001
Константин Стоичков и Катерина Богачева.
Снимки Ники Орлов - ПК "Витоша" София.

Тази година се проведе експедиция на Пирин, както вече се е разчуло из софийските 
клубове, която отгоре на всичкото беше успешна. А има и още много работа в района, 
както академиците, основоположници на пиринските експедиции, установяват още пре-
ди доста години. Въз основа на информацията, събрана от тях, в работа се впрегнаха 
представители на младото им поколение, както и от това на “Витоша” и “Хеликтит”. Ме-
роприятието, организирано от клуб “Витоша” и проведено макар и без благословията и 
подкрепата на своето ръководство, се опря на завещания опит и се вдъхнови от искрата, 
която пали в душата на всеки пещерняк пейзажът на северен Пирин. Какво повече може 
да иска един “Търсач на дупки”? Тук освен мраморен пласт с мощност 2000 метраи огром-
но количество губещи се атмосферни води има редица циркуси, пронизани от отвори. 
Зад снежните тапи на повечето от тях се крият непознати светове. Сигурно това е подтик-
нало академици за пръв път през 70-години да забият стреличката на картата на Пирин 
в циркуса на Бански суходол. Открити са множество пещери и пропасти, като пропастта 
с работен номер 30 ("20 години Академик") сред тях се оказва най-дълбока (- 118 метра). 
За времето си тя става четвъртата пиринска пещера, надхвърляща стоте метра. В този пе-
риод (1978-1981) се правят най-интересните открития в района като особен интерес буди 
пропаст № 9. Нейната дълбочина надхвърля 120 метра, като перспективата за продъл-
жение в нея е голяма. В района се провежда и една национална експедиция, останала в 
историята със за съжаление неуспешния опит да се качи багажа с хеликоптер. Съществен 
успех е установяването на връзка между пропастите №9 и № 11, с което те стават система.

С течение на времето се оказва, че големите експедиции не са особено ефективни, тъй 
като района вече е достатъчно проучен и са нужни хора, които познават местността и 
групи за работа в пещерите. Вътрешноклубни проблеми в “Академик” водят до западане 
на работата в района като само инцидентни експедиции маркират замиращата дейност 
в района. Затова и други софийски клубове проявяват задълбочен интерес. Щафетата 
поемат младите пещерняци от клуб “Витоша”, които с няколко ходения опознават рай-
она и перспективите в детайли. Резултатътот това е подновяването на маркировката на 
пещерите, откриването на нови обекти, както и продължаването на пропаст № 13 до - 65 
метрадълбочина. Проблем на витошариобаче е липсата на хора. Някои бият отбой, други 
заминават за чужбина, затова те търсят помощ от приятелите си от други клубове. Преди 
експедицията’2001 същото лято е проведена подготвителна експедиция, по време на ко-
ято Аглика Гяурова, преди да замине, “посвещава” оставащите тук в тайните на района. 
Въпреки вътрешноклубнитепроблеми, липсата на интерес и подкрепа и обезкуражава-
щият инат на нетопящите се снежни тапи поставят експедицията на карта, решено е та-
кава да има.

И така на 25.08.2001г. на полянката пред автогарата в град Банско се изсипа сбирщина 
от "Витошари", "Хеликтитци“и "Академици", както и няколко "елемента" без спелео инте-
реси, участващи просто за идеята. Надали ще е интересно да описвам в детайли каква су-
матоха настъпи при непрекъснатото вадене и прибиране на храни, инвентар и всякакъв 
багаж, чиито килограми будеха недоумение относно това как ще се транспортира всичко 
това до лагера, имайки предвид 1000-та метра денивелация, която трябваше да се преодо-
лее. От суматохата ни изтръгнаха две мулета, които бяхме готови да наемем на всяка цена, 
за да изнесат поне част от багажа догоре. Такова решение често пъти е спасявало гърбове-
те и тазовете на пещерняците по време на експедиция и в България, и в чужбина. Поехме 
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пътя нагоре, който някак си все се опитваше да стане вертикален, с немалко количество 
багаж и на гръб. За някои това беше първи по-сериозен досег с Пирин и това водеше до 
периодични изблици на недоволство и мърморене по адрес на целия свят. Докопахме се 
за около 6 часа до традиционния за тамошните експедиции лагер над местността "Елени-
но гюбрище", който пазеше следите от човешко присъствие- боклуци, землянка, навеси, 
каменни зидове. Потръпвайки от хладния повей на планинското свечеряване се заехме 
с превръщането на хаоса във функциониращ лагер. След като попривършихме с това, 
Пирин ни поизкъпа с дъжд за “добре дошли”. Подобен следобеден поздрав, планината ни 
направи и понататък.

Първата сутрин Пирин ни посрещна със зашеметяващата гледка на позлатените Ку-
тело 1 и 2. Очите се пълнеха, докато стомасите поскърцваха. Храната, която трябваше, 
според уговорката, да пристигне с мулетата, все още я нямаше. От тук нататък, след кон-
ските дози кафе по време на закуската, трябваше да започне същинската работа. Уси-
лията се концентрираха предимно върху №9, която веднага бе екипирана, и №13, която 
не се даваше лесно- снежната тапа не се беше стопила и първо трябваше да се покопае. 
Много странно, но въпреки общата неориентираност някак си се сработихме. По-късно 
пристигнаха и нови сили-Андро и Явор (Джу), които много солидно се заеха за работа. 
Точно те бяха в групата, на която се падна честта да извадят проклетия камък от про-
блемния тесняк на Девятката. Някои развиваха и повърхностна дейност-“въртопясваха” 
и картираха, или си откраднаха малко време за да погледнат света от връх „Вихрен". Неу-
сетно станахме вегетарианци и кофеиномани поради лек дисбаланс в храната, а с Андро 
се мъчехме да отровим другарчетата си с гъби. В хода на работата съвсем се пренесохме в 
Девятката, която е много интересна пещера и напълно си заслужава вниманието. Остра 
и ъгловата, стържеща като абразив поради мраморната скала, тя изненадва проникващи-
те ту с някой отвес, ту с широки камини редуващи се една след друга, ту с тесняци, които 
в някои случаи се оказваха сериозна пречка. Едно на ръка, че пещерата взимаше “данък 
кожа и синки” от проникващите, но и ниските и температури и входният отвес-снежна 
пързалка постепенно изпиваха силиците. И за да обоснова цялата тази раздувка, ето как-
во открихме:

Зад извадения камък следва доста мъчителен тесняк, който трябваше да се разши-
рява. От него, излизайки с главата напред, се озоваваш очи в очи с отвес около 15 м, 
който отвежда в огромна блокажна зала. Там има каменни блокове от всякакъв калибър, 
разхвърляни в пълен безпорядък. На места таванът не се вижда, а в единия край на зала-
та подът се покачва. От тук нататък следват въпросителните. Има още няколко отвеса от 
краищата на залата, които не успяхме да проверим, не достигнаха време и сили. Хората, 
подгонени от задължения, постепенно започнаха да слизат към София и като че ли екс-
педицията приключи точно когато трябваше да започне.

Пропастната пещера №13 остана някак си на заден план (бяхме малко хора, а Девятка-
та искаше много от нас) и така беше спусната само веднъж, а за работа по разчистване на 
блокажа по дъното й не остана време. Паралелно с работата в "Девятката" се проверяваше 
нивото на снежните тапи и на пещерите околовръст, подновяваше се номерацията, про-
веряваха се наличните данни за тях. На някои пещери картите липсваха и се налагаше 
да се прекартират. Въпреки незначителните им размери, това беше още един щрих върху 
цялостната картина на "Суходола". Най-дълбоката пропаст между тях се оказа № 28 (-20 
метраденивелация) и беше нещо ново. Правени са й две карти, които показват дълбочи-
на -7 метра. Вероятно поради стопяване на снежната тапа достигнахме дъното, което се 
оказа безнадеждно запушено от блокаж. Картирана беше и намиращата се в съседство 
№ 27, чиито размери не бяха значителни, както перспективите иза продължение също. В  
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този ход на действие обърнахме внимание на още две пещерки с още по-малки размери- 
№ 18, за която данните бяха противоречиви, и №12, която се намира в близост до №9. Тя е 
най- малката, картирана от нас пещера, но има най-големи перспективи за продължение. 
Дъното, на дълбочина само - 6 метра, има малка снежна тапа, под която влиза сипей и се 
усеща силно въздушно течение. Изключително интересни и перспективни са и №5, №23 
и др., които останаха за следващия път.

Като обща равносметка хем свършихме работа, хем удоволствието беше огромно за 
всички ни. У нас останаха и мотиви, и желание да продължим дейността там, както и 
съзнанието, че съмишленици за това са ни нужни. Експедицията през тази година е 
обявена за Национална. За добро или за зло е под въпрос, но добре дошло е участието и 
подкрепата под всякаква форма от всички, които гледат сериозно на нашето начинание.
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1. Увод: Високопланинският карсг в северната част на Пирин винаги е провокирал 
интерес в пещерняците от различни пещерни клубове и най-вече в тези от СПК.“Акаде-
мик“ София. През последните десетина години, обзче, изследванията рязко намаляват. В 
тези години експедиционната дейност е белязана от недобре организирани и епизодич-
ни прояви. Причините за това са различни, като се започне oт финансовата страна на 
нещата (държавата спира да финансира прояви от такьв тип) и се стигне до смяната на 
поколенията в клубовете и незаинтересоваността на по-старите пещерняци, познаващи 
района.

Въпреки всичко нещата тръгват постепенно на добре. Като за начало група по-мла-
ди пещерняци от ПК „Витоша“-София организират няколко поредни прояви в района 
на „Казаните“ и циркуса „Бански суходол“. Добрите резултати са налице. Картирани са 
т.н. „Нови части“ във „Вихренската пропаст“, пропаст №13 в „Суходола“е продължена до 
кота -68 м , като между другото са открити нови пещери и пропасти. Всичко това дава и 
така нужният импулс за подновяване на работата в този район.

Следващата експедиция е организирана отново от пещерняци от ПК.“Витоша“, като 
мястото на провеждане отново е циркуса „Бански суходол“. Целта на експедицията „Пи-
рин 2001“ е продължаване в дьлбочина на пропастите №9-11 и №13. В крайна сметка с 
резултатите си тази експедиция надхвърли всички предварителни очаквания. Пропаст 
№9-11 е продължена, като дълбочината и нараства на около -170 м. Перспективите за 
ново продължение в дълбочина са големи. За времето на експедицията са прекартирани 
и някои известни пропасти с липсващи карти.

И така през есента на 2001 г. всички в софийските клубове вече говорят за Пирин. 
Плануват се експедиции, обсъждат се перспективи, абъдещата експедиция „Пирин 2002“ 
е обявена за Национална. Дали най-сетне летаргията, в която са изпаднали пещерните 
клубове, е отминала или всичко това е резултат от прекомерен ентусиазъм? В настоящия 
материал ще се направи опит да се дадат отговорина тези въпроси, както ще стане дума 
зa юляма част от проблемите, свързанис експедиционната дейност в Пирин.

2. Скандалът:
В крайна сметка всичко се оказа прекалено хубаво за да е истина. Пирин стана извед-

нъж прекалено интересно място за мнозина по-старипещерняци, страдащи от лидерски 
амбиции и забравяли кога за последно са организирали по-мащабни прояви в района.

Веднага след експедицията през 2001 г. и новината, че „Девятката“ е продължена за-
почнаха и междуособици от междуличностен и мемздуклубен характер. Първи се "проя-
виха" някои от старите „академици“. Без да си дават сметка, че в „Суходола“ не е работено 
сериозно десет и повече години, те възроптаха остро, че сме работили в „техен“ (!?) район 
без да им искаме разрешение.

За да не остане по-назад А. Пенчева, председател на ПК „Витоша“, заедно с „академи-
ци“ и не без помощта на БФС пспечели проект за финансиране на бъдеща експедиция 
с международно участие. Оградила се сьс „свои хора“ тя отстрани от организацията на 
експедицията всички неудобни личности. За голяма част от хората, участвали в миналата 
експедиция, липсваше прозрачност по организирането на проявата. Същевременно сред 
организаторите взеха да се появяват и хора, търсещи лична изгода. Освен очертаващо-
то се безплатно пребиваване горе (на някои им се вижда прекалено скъпо ходенето на 
Пирин на свои разноски) те се целеха и в безплатно ходене по дупки във Франция и Гъ-
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рция. Накрая се оказа, че експедицията ще обхване доста по-голям район за изследване, 
а именно циркусите „Каменитица“, “Баюви дупки“ и“Бански суходол“. Все пак трябваше 
да се оправдаят отпуснатите средства. Всичко това намирисваше на експедиция от не 
толкова далечното соц-минало.

Ставайки свидетели на всичко това, ние като членове на водещ софийски пещерен 
клуб заедно с пренебрегнатите пещерняци от ПК „Витоша“ и някои от по-младите чле-
нове на СПК „Академик“ се обединихме сцел разрешаванена задаващите се проблеми. 
Решението бешеда организираме отделна (самостоятелна) експедиция на територията на 
циркуса „Бански суходол“.

3. Подготовка за експедицията:
И този път тя не мина без проблеми. Те идваха главно от организаторите на другата 

проява. Като за начало не успяхме да се разберем с А. Пенчева, която първоначално ис-
каше да финансира изнасянето на багажа ни до „Суходола“, но след това се отметна. Тя 
постави неприемливи условия някои от които бяха: „Ще прааите това което аз кажа!“ и 
„Не искам Виктор в експедицията.“ В следващия момент се сблъскахме с твърдоглави-
ето на „старите академици“. Те изведнъж взеха да се дьржат по-резервирано към нас. 
След като им предоставихме голяма част от актуализираната информация за циркуса те 
отказаха да ни дадат някои липсващи данни, с които да си допълним вече събраната от 
предишни години от тях информация. Излизаха с предтекст, че всичкоще се изяснява 
на място горе. Проблеми имахме и с БФСп. Оказа се, че не могат да ни извадят отделно 
разрешение за пребиваване от управлението на „Парк Пирин“. За това трябваше да ми-
нем с едно разрешение заедно с националната експедиция. Това добре, но забравиха да 
ни споменат, че поради този факт групата ни не трябва да надвишава 15 души. След като 
разбрахме това вече беше късно да се задейства процедура за ново разрешение. Така и 
не ни бяха предоставени обещаните GPS и метални номера за маркиране на пещерите. 
Някак мистериозно изчезнаха и някакви съвсем наскоро изровени от архива стари карти 
и описания. Всичко това не можеше да не изнервя обстановката допълнително. Отделно 
от всичко имахме и проблеми със събирането на добра група за работа в района. Някои, 
съблазнени от добрите условия за пребиваване на „Каменитица“ взеха да увъртат и да си 
измислят причини, че са заети и няма да дойдат. В крайна сметка се оказа, че общия ни 
бюджет, достатъчен да покрие разходите ни за храна и товарни мулета, възлиза на 500 
лв.Тази сума изглеждаше фрапиращо на фона на 32 000 лв бюджет за Националната екс-
педиция. В последния момент взехме решение, за да не бъдем неприятно изненадани и да 
заварим „Суходола“ окупиран да изтеглим за по-рано началната дата на експедицията. А 
именно, вместо за 30 август тя да започне на 24 същия месец.

4. Предварително на Пирин:
Накуп с останалите тревоги, свързени с организирането на експедицията, ни мъчеше 

и мисълта за нивото на снежните тапи в пещерите и големината на преспите в циркуса.
Единственият начин да разберем каква е обстановката беше да се качим на предва-

рителен обход. На 09 август аз и Вайса, снабдени с GPS и лекбагаж за два дни, поехме от 
Банско към х.Бъндерица. Бяхме решили да си направим по голяма разходка. Неприятно 
впечатление ни направи поголовната сеч по склоновете на вр. "Тодорка", където се про-
карваха трасетата за нови писти и влекове. След като достигнахме вблизост до хижата с 
изненада установихме, че нивото на р.Бъндерица е много високо за сезона. Лятото беше 
много дъждовно. Какво ли ни очакваше по време на експедицията?! По път за „Казаните“ 
времето се развали. Това беше и причината да не нощуваме в циркуса „Бански Суходол“, 
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за където се бяхме запътили, а в заслона при „Кончето“. На сутринта предприехме спу-
скане в циркуса по един не особено приятен сипей, тръгващ от ръба меаду вр.“Бански 
Суходол“ и „Котешкия чал“. На около 60 метра от началото му се натъкнахме на малък 
отвор, зарит наполовина с камъни. Засега добре, но голямото откритие предстоеше. От 
позицията, която бяхме заели, се виждаше един мистериозен и същевременно голям от-
вор, който можеше да бъде забелязан само от това място. Оказа се, че това е входът на 
неизвестна за нас пропаст. В просвета между снега и скалата хвърления камък падаше 
поне десет метра. За времето наобхода успяхме да снемем GPS координатите на „Бън-
дйрица“, „Вихренската пропаст“ ,както и на някои пещери в „Суходола“. Локализирахме 
няколко известни, но неоткрити от предишни експедиции и проверихме нивото на снега 
в по-важните за нас обекти. Зз двата дни пребиваване горе открихме и три нови отвора. 
На слизане към Банско не можахме да открием входа на пропаст №25. Явно порочната 
практика да се предават във федерацията карти на пещери без допълнителни описания 
си казваше думата. За кратко забравихме проблемите и поехме обратно към София.

5. Пътят към циркуса:
Неусетно се изнизаха и последните дни за подготовката. Изведнъж се оказа, че бага-

жа ни включващ храната и цялата бнвачна и пещерна екипировка тежи доста Дадохме 
си сметка, че ще е невъзможно да бъде извозен с автобусите до Банско. На помощ ни се 
притече Сашо Янев който каза, че не е проблем да я „метне“със своето МПС до Банско. 
Използвам случая да му благодаря за оказаната помощ. Без този жест от негова страна 
щеше да ни е неимоверно трудно.

Сутринта на 24 август при автогарата на „Овча купел“ се събрахме внушителна гру-
па пещерняци от ПК „Хеликтит“ СПК „Академик“ и ПК „Витоша“. Кьм 10,30 часа вече 
бяхме на мястото на срещата с Янев и мулетарите. Имахме два часа до срещата и се от-
дадохме на лентяйство, имайки предвид баира, който ни очакваше. Нещо обаче в орга-
низацията ни куцаше. В уреченото време ги нямаше нито едните, нито другите. Към 14 
часа най-сетне се появиха Янев. Вайса и Весо с багажа, но от мулетата нямаше ни следа. 
Нямахме и много време за изкачване вече. Янев ни спести 1,5 км ходене с багажа, но за 
сметка на това Пирин по традиция ни посрещна с дъжд. Дъждът не спираше, багажът ни 
беше много, а за капак не знаехме дали и утре ще се появят хората с мулетата. След крат-
ко съвещание и малка следобедна закуска (вместо обяд) решихме да вземем кой колкото 
може да носи и докъдето стигнем. Вайса, Илина и Камен останаха при останалия багаж. 
В последствие се разбра, че Вайса е отишъл до Банско и едвам-едвам е спазарил двама 
човека с мулета за следващия ден. За нас първата част от пътя ни се видя доста нанагорна 
и едвам стигнахме до местността „Еленино гюбрище“. Хубавото беше, че дъждът спря. 
Без да си даваме много зор и с повече почивки изкачихме и двата ригела. По път изпроб-
вахме радиостанциите на Живко, които в последствие се оказаха много ефективни. Така 
за около 4 часа се добрахме до мястото за лагера на експедицията, Опънахме палатките, 
хапнахме и не след дълго се стъмни. На следващия ден се свързахме с Вайса. Разбрахме, 
че са тръгнали нагоре, но багажът бил много за двете мулета и трябвало да слязат хора за 
останалия. Засякохме се на ригела. Оказа се, че само трима души ще са нужни за изнася-
нето на останалия товар. Алекс, Юлий и Ники слязоха да помогнат на Камен с багажа, а 
ние се върнахме обратно в лагера.

6. Началото:
След кратка почивка и подреждане на лагера аз, Живко, Вайса и Милен потеглихме 

към „Девятката“. Бяхме взели всеки по една торба с въжета и инвентар, както и една 
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малка палатка. Неявъзнамерявахме да опънеме пред входа на пещерата и да я използва-
ме евентуално за принудителен бивак. Пътьом се отклонихме за кратко и маркирахме 
входовете на обекти №35, 36 и 37. Внепосредствена близост до тях се натъкнахме на не-
известен отвор. Хвърленият вътре камък падаше около 10 метра. Маркирахме го с № 60 
и продължихме да се изкачваме към „Деветката“. Опънахме палатката във въртопа на № 
10, който отстои на около 5 метра от входа на № 9-11. Прибрахме в нея донесеният багаж 
и понеже имахме още време се заехме с картировката на №10. Тази малка пещера, по-ско-
росистема от негативни форми, свързани с къси галерии (скални мостчета) и на места 
покрита с фирнован сняг до сега нямаше карта. Отметнали не малко работа слязохме в 
лагера. Там вече бяха пристигнали Камен, Алекс, Юлий и Ники с остатъка от багажа. Така 
къде на зор, къде по-добре започна и самата експедиция.

7. № 9-картиране и „разпробиване“:
На следващия ден започнахме и сериозната работа е пропаст №9. Два екипа започна-

ха екипирането на пещерата през входовете № 9 и 11. Веднага след екипиращите влезе 
и картировачният екип. По същото време започна работа и в новооткритата пропаст 
№ 6, за което ще стане дума по-късно. Така за едно влизане пещерата беше екипираха 
до старото дъно, а картировката приключи до „Голямата снежна зала“ на кота -60 ме-
тра. За следващото влизане предприехме тактика с два картировъчни екипа. Живко и 
Косьо трябваше да картират един паралелен участък, който можеше да ни забави в един 
по-късен етап на картировката. Аз и Катето се заехме с възходящите прагове след залата. 
Същият ден пещерата беше екипирана до дъното, достигнато предишната година. На 
следващия ден трябваше да започнем и „разпробиването“ в дълбочина. Да. обаче време-
то ни погоди поредния си гаден номер. До обяд в„Суходола“ се изсипваше дъжд. И тъкмо 
да пишем деня за почивен, когато на „Кутепо 2“ цъфнаха някакви съмнителни субекти. 
Явно от „Националната експедиция“ бяха решили да ни посетят. Изненадата беше все-
обща Затова пък времето се оправи и ние хукнахме към „Деаятката“. Използвахме случая 
и картирахме връзката през вход № 11. Датата беше 29 август и бяхме поизостзнапи от 
графика. За следващото картиране се събрахме аз, Живко и Катето. За едно влизане кар-
тирахме участъка от кота -60 м до края на „Наклонената галерия“. За отбелязване е, че тя 
ни измъчи доста. Успоредно с това наразлични коти правихме измервания на темпера-
турата на въздуха и залагахме биоспеологични капани. Интересен беше фактът, че горе 
в „Голямата снежна зала“ температурата беше 2оС, а в края на „Наклонената галерия“ 
0,8оС. На излизане ни застигнаха Вайса и Алекс. От дънната голяма зала те бяха пробва-
ли един от отвесите открити предишната година. За тяхна радост той отвеждал в дълбо-
чина, но не след дълго се натъкнали на участък със силно капеща вода. Това доста беше 
преохладипо изследователската им страст. След дежурното пиене на топъл чай пред вхо-
да заслизахме към лагера. Беше паднала гъста мъгла и в тъмното с помощта, разбира се 
на електрическото си осветление, едвам виждахме върховете на обувките си. Добре, че 
Катето на идване беше сложила допълнителни ленти към маркировката на пътеката. И 
въпреки това разстоянието до лагера го взехме за 1,40 часа вместо за нормалния 1 час. 
Долу се срещнахме с Павката, който се присъединяваше към експедицията. Той замина 
за Пирин по-рано с „Националната експедиция“, където се беше занимавал с геоложки и 
теренни изследвания. Той ни разказа интересни неща от ежедневието на другата пирин-
ска експедиция.

Следващите дни бяха предназначени за „масирана атака“ в дълбочина. Разделени на 
презастъпващи се групи Вайса, Алекс, Павката и Юлий провериха почти всички възмож-
ни пьтища за продължение в дълбочина. За всеобща радост в едно от тях те бяха слезна-
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ли на около -70 метра под „Голямата блокажна зала“. Интерес будеше и фактът, че на тази 
дълбочина се забелязваше и мальк Поток.

С картировката, обаче бяхме поизостанали. След последното картиране, при което 
бяхме достигнали до старото дъно при „Извадения камък“ на -146 метра направихме 
пауза от два дни. Една от причините за забавянето беше, че ми се обади стара травма в 
рамото, а Живко вече си беше заминал за София. Това доведе до прекрояване на карти-
ровъчния екип. Краят на експедицията наближаваше и това будеше тревоги. Единстве-
ното адекватно решение беше да се картира от сегашното дъно към старото дъно и да се 
разекипира пропастта. Павката и Пешко „изчистиха“ участъка от сегашното дъно до „Го-
пямата блокажна зала“, а Катето, Косьо, Вайса и Борето се справиха със залата и отвеса 
преди нея За рззекипирането се включиха кажи-речи всички участници векспедицията.

8. Смяна на хората и по нещо за другите пещери:
Експедицията „Бански суходол 2002“ принципно може да се раздели на два етапа. Това 

се обуславя от факта, че по средата и голяма част от хората качили се в началото трябва-
ше да си тръгнат, На тяхно място се качиха хора със свежи сили, които отчасти се вписа-
ха добре във финалната част на проявата. Единственият проблем беше, че почти всички 
от новопристигналите бяха току що завършили курсовете за пещерняци в СПК „Акаде-
мик“ и ПК „Витоша“ и нямаха достатъчно опит. Нещото, което ни мъчеше по време на 
цялата експедиция бяха и лошите метеорологични условия. Почти през цялото време 
имаше мъгла и валеше дъжд,като температурите рядко достигаха до 15оС. За цялото ни 
пребиваване в „Цирсуса“ имахме едва две-три слънчеви сутрини, Това допълнително из-
цеждаше силите ни. Разбира се не мина и без малки инциденти. Като прецедент беше от-
сраняванетона един от новодошлите от експедицията за недисциппинирано поведение. 
С помощта на новодошлите, бяха довършени и някои от другите задачи, които си бяхме 
поставили. В пропаст №6 бе слезнатои картирано до кота -41 м без да се достига дьно. 
Тук е мястото да отбележа, че „Шестицата“, беше доста трудна и същевременно опасна 
пропаст. До сегашното си дъно тя се развива между скала и фирновансняг и лед. При 
топенетона пряспата се отварят пространства, при което се оголват замръзнали камъни, 
които понякога падат в отвеса. През останалото време се проверяваха и някои от ново-
откритите обекти. При разкопаване Юлий откри една малка пропаст на която сложихме 
№66. За съжаление освен обилно количество наслаги в нея нямаше нищо интересно. До-
пълнително един ден отне пре-GPSването на известните обекти в „Суходола“, По закона 
на гадостта точно тогава се откриха нови перспективни обекти. Но време за тях нямаше.

9.Краят на експедицията:
Последният етап на експедицията протече главно на повърхността. Освен маркиране-

то и снемането на координатите на пещерите се провеждаше и повърхностна картировка 
на обектите в близост до системата № 9-11.

Павката и Юлий правеха геоложки измервания и съставиха рози на пукнатините в 
близост до лагера.

На края някои подгонени от различни задължения се отправихме към София, а други 
за удоволствие пуснаха пропаст № 30 „20 години Академик“ (-116 м).

10.Обобщение:
Като обобщение накрая трябва да се споменат и резултатите от експедицията. Тя в 

общи линии премина по предварително начерганите схеми. Главно работата бе съсредо-
точена в „Девяткагта“. Картировкатана цялата система №9-11 показа дълбочина -225 м.
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Това автоматично я нареждаше на първо място по дълбочина в Пирин и на девето мя-
сто по дълбочина е България. Перспективите за продължение са големи, каето и възмож-
ността да се открият по-нисоко разположени входове. За съжаление картирахме само 
два други обекта № 10 (-12 м) и № 6 (-41 м), но за сметка на това обектите в „Суходола“ 
станаха седемдесет на брой, като всички след № 58 са нови.

Oт научните дейности, извършени на място, главното, което трябва да се отбележи е 
откриването на вероятно нов за науката вид троглобионт (по време на „Национална-та 
експедиция“ са открити от същия вид и в №33 вциркус „Баюви дупки“ от Боян Петров).

Освен на повърхността бяха направени рози-диаграми и в „Деветката“. Съжаление 
буди фактът че така и никой не намери време да ни донесе номерата за маркиране на 
пещерите, както и това, че не успяхме да локализираме пропаст №25. Свършеният обем 
рябота дава частична завършеност на работата в района, но е и идеална предпоставка за 
бъдещи изследвания, с които се надяваме да затворим страницата „Бански суходол“.

На края е мястото да благодарим на хората, които не се полакомиха и избраха да дой-
дат на тази експедиция. Оптимистично сме настроени и си мислим, че докато има такива 
хора, все някой ден, може би скоро и в България ще се открият големи и дълбоки пещери.
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В периода 30.08.2003-10.09.2003г беше проведена поредната експедиция на терито-
рията на циркуса "Бански суходол"-северен Пирин. Експедицията бе организирана от 
Софийските клубове “Хеликтит” и СПК “Академик”, но участие взеха пещерняци от ПК 
“Витоша” София, както и петима члена на полския клуб “Gawra”. Както винаги в начало-
то на експедицията се появиха и обичайните проблеми с изнасянето на багажа. Въпреки 
това бе направен опит за почистване на района на лагера от трудноразлагащи се отпадъ-
ци, останали от предишни ски- и спелеопрояви. Като резултат от това бяха съ-брани 6 
чувала боклук. Както се очакваше акцента на тазгодишната експедиция щеше да е продъ-
лжаването в дълбочина на системата № 9-11, както и работа в перспективната № 6. За 
съжаление предварително начер-таните планове претърпяха частичен неуспех. В № 9 на 
достигнатото от миналата година дъно на кота – 225м се оказа, че теснякът е непреодо-
лим и трябва да се разширява с перфоратор. Такава беше и обстановката на дъното на па-
ралелния отвес на –110 м. Не потръгна и работата в пропаст № 6. Снежната тапа се беше 
слегнала и успяхме да слезем в нея само 20 м. Това ни принуди да наблегнем на теренната 
работа по локализиране, маркиране и GPS-ване на другите обекти в циркуса. Бяха от-
крити и изследвани нови пещери, а някои, на които липсваха карти, получиха такива: 
№ 45 АБ(-11м), № 46 (14 м), № 66 (-10 м), №71 (-7м ). На № 41 бе съставена също карта, 
но в последствие се установи, че такава съществ-ува, но не е предадена. В пропаст № 51 
българополската група достигна дълбочина приблизително - 50 м. Друга група извади 
огромния камък от дъ-ното на №13 и установи, че след стеснение, за разширението на 
което не остана време, тя продължава с отвес, а дълбочината й нарастна на -76 м. Пол-
ската група откри нови отвори на пещери на стените над “Кутело 2” и “Кончето”. В експе-
дицията взеха участие председателят на БФСп Д-р. Петър Берон, както и Боян Петров, 
които извършиха биоспелеологични про-учвания. В самият край на проявата се появиха 
и ветераните от Пиринските експедиции Иван Личков и Петър Делчев, СПК “Академик” 
София, които помогнаха за маркирането и локализирането на някои обекти. При разе-
кипи-рането на № 9 беше направено интересно откритие- групата в състав Ю. Пасков и 
П. Димитров спуснаха един 15 метров отвес в голямата блокажна зала. На дъното му се 
натъкнаха на силно наклонена тясна галерия с вертикални тесняци. Краят на тази гале-
рия опира в меандър с вода. Достиг-нат е лесен за разширяване тесняк след който има 
къс отвес и вероятно голяма локва (езеро). От тесняка се усеща силно въздупно течение, 
а по карта той се развива в желаната от нас посока. За отбелязване е, че бяха проверени 
различни разклонения в дънните части, а П. Бакалов и част от поляците изкачиха около 
30 м в комина, от който се стича водата към дъно-то. Предполага се, че на това място в 
системата се включва друга пропаст с нелокализиран вход, но има вероятност това да е 
някоя от разположените в близост затапени със сняг обекти (№ 6, № 5 и др.).

Достъп до циркус “Бански Суходол“
До циркус „Бански Суходол“ може да се достигне по два удачни начина. Първият по 

кратък път е под лифта ”Академика”, по долината под него се достига до премката между 
връх „Църна могила“ и „Кутело“ от където се хваща пътека която се спуска в цирку-
са. Този маршрут е удачен само при подход с не много багаж, поради бързото набиране 
на денивелация и стръмното спускане в циркуса, пътеката минава през сипеите което я 
прави неприятна за вървене с тежки раници.

Другия маршрут е за предпочитане защото набира постепенно денивелация и излиза 
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в подножието на циркуса където, обикновено се прави бивака в бившия летен лагер на 
скиорите. От гр.Банско по пътя за “Шилигарника”се отива до разклонението на пътеката 
за х. „Вихрен“ и м. „Суходола“. За „Су-ходола“ се отделя черен път, върви се по него до 
първото разклонение в ляво което се следва до характерна полянка с големи дървета от 
която в дясно се отделя възходяща пътека. Тя е добре изразена до излизането в клековете 
където е маркирана с каменни “пирамидки”, които извеждат до мястото за бивак. Време 
от гр.Банско между 3 и 7 часа в зависимост от багажа.

В лагера на скиорите има заравнени площадки за палатки, землянка която също може 
да се използва за спане и печка на дърва. Лагерът е много замърсен и е желателно да се 
почисти! Вода се набавя от снежните преспи над лагера.

Геоложка характеристика на Северен Пирин
Северния дял на Пирин се простира между седловините „Предел“ и „Тодорова поля-

на“. Условно може да се раздели на две части – Северна част – острото, изграденоот мра-
мор „Вихренско било“ (върховете „Вихрен“, „Кутело“, „Бански и Разложки Суходол“), по 
източния склон, на което са врязани дълбоките и безводни циркуси „Бански Суходол“, 
„Баюви дупки“ и „Казаните“. Както и Южната част – гранитното било, на което се изди-
гат върховете „Бъндеришки чукар“ и „Момин двор“.

Карстовото било на Северен Пирин е изградено от скалите на горната пъстра свита 
и карбонатната свита, които покриват пиринските гранатоиди и са част от „Вихренскта 
синклинала“ с посока СЗ – ЮИ. Горната Пъстра свита е представена от почти непрекъ-
сната алтернация между различните гнайси, амфиболити, шисти, гнайсо-шисти, калко-
шисти и мрамори. Общата дебелина на свитата е около 1000 – 1500 м.

Карбонатната свита (свитата на мраморите) представлява най-голям интерес по отно-
шение на пещери и пропасти и е изградена изключително мрамори често доломитизира-
ни. Рядко в тях се явяват прослойки на слюдени шисти и калкошисти. Общата дебелина 
на свитата е около 1500 – 2000 м. Това са почти чисти мрамори, основно зърнеста тек-
стура. Структу-рата им е гранобластична. Като правило мраморите са напукани, като се 
обособяват три системи пукнатини:

• посока СЗ – ЮИ –325 –345 градуса и наклон 40–70 градуса 
• посока СЗ – ЮИ –285 –315 градуса и наклон 50–70 градуса 
• посока СИ – ЮЗ –30 –40 градуса и наклон 40–70 градуса 
През неогена и квартернера Пиринския хорст се издига и това обуславя неговата дъл-

бока денудация. През средата на квартернера хорстът се издига над снежната граница и 
се създават условия за образуване на типично ледникови форми. Особен интерес за нас 
представляват циркуси-те. Техните дъна са изпъстрени с много валози и понори. За тях-
ното обра-зуване, освен ледниците голямо значение са имали и процесите на карсти-фи-
кация, подпомагани от тектонските пукнатини.

Карстификацията обуславя липсата на езера и реки. Атмосферните води потъват в 
карста и излизат отново в подножието на планината като карстови извори.

По важни извори в Разложкия карстов басейн са:
• Язо и Изток– с дебит от 940 до 2105 л/сек. 
• Кьошкото– с дебит от 200 до 400 л/сек. 
• Извора на Бялата река– с дебит от 20 до 60 л/сек. 
• Изворите над с.Градево– с дебит от 7 до 20 л/сек. 

Температурата на водата е 7–10 градуса. Общата твърдост около 2.2–2.57 мгекв., обща-
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та минерализация – 0.19–0.25 гр/л и е типична хидрокар-бонатнокалциево-магнезиева. 
Общият среден дебит на всички извори е 1850 л/сек., средния отток е около 19л/сек. от 
кв.км.

Биоспелеологичните изследвания са оскъдни и са правени предимно по време на екс-
педициите организирани от СПК „Академик“ София:

• Спропадналото – aranea (паяци), dipterа (мухи), rihinolophus hipposi-deros (прилепи)
• Бъндерица – lepthyphantes rhodopenisi (паяци)
• Пропасти 32 и 33 в Каменитица и пропаст Вихрен– microterna caesareica (ручейник) 
• Пещера № 6 и въртоп до № 9 в Бански Суходол – lepthyphantes rhodopensis (паяци) 
Липсва сериозно климатично проучване на пещерите и пропастите в района. Измер-

ваните температури в пещерите и пропастите с височина над 1600м. са от 0.8 – 2.5 гра-
дуса.

Кратка история на проучванията в циркус Бански Суходол
Основна част от проучванията в района са дело на СПК „Академик“ София, те да-

тират от далечната 1969г. При първото посещение в циркуса са открити шест обекта с 
не големи размери, но завършващите със снежни тапи пропасти дават надежди за нови 
открития, а района е набелязан за доста перспективен. Следващата експедиция е орга-
низирана чак през 1977г. но поради голямата давност от предишното посещение има 
проблем с намирането на вече откритите пещери и настава объркване при поставянето 
на номерата им. /поради сравнително големия брой пещери в циркуса и заради недобре 
водената документация, проблема с местоположението и номерацията на някои пещери 
остава и до днес/

От 1977г. до 1981г. е най-интензивния период на изследвания в района, организират се 
ежегодни експедиции с много участници и се правят системни проучвания на пещерите. 
Най-плодотворни са първите години когато се откриват почти всички по интересни пе-
щери. През 1978г. е открита пропастта № 30 наречена “20 години СПК Академик” София, 
която първа в циркуса надминава сто метровата денивелация, но за съжаление завършва 
с непреодолим блокаж на минус 118м.

По време на републиканската експедиция организирана през 1981г. е продължена и 
пропастта № 9 до старото й дъно на около минус 120м., и свързването и в система с на-
миращата се наблизо № 11.

Следващите години се провеждат малки експедиции, основната им цел е работа във 
вече известните обекти главно № 30 и № 9.През 1987г. Пропастта № 9 е продължена до 
около –130м., след разширяването на тесняк преди последния отвес и попадането в па-
ралелни галерии и отвеси. Проучването е спряно от пореден тесняк запречен с голям 
камък.

През 1989г. се провежда малка експедиция, която прави подробно заснемане на про-
пастите с помощта на теодолит и съставя подробно ситуационно кроки на циркуса.

Следващите години системните проучвания на СПК „Академик“ София в района 
са преустановени, редките посещения от пещерняци са предимно със спортна цел без 
съществен резултат за изследването на пещерите.

Едва през 2000г. след няколко разузнавателни посещения, проучванията в циркус Бан-
ски Суходол започват повторно. Те са дело на малка група от столичните клубове „Вито-
ша“ и „Хеликтит“. През тази година по съществен резултат е продължаването на пропаст 
№13 наречена “Тримата глупаци” от –5 до –68м., поради разтопяването на снежната тапа 
на входа и след разчистване на стеснение над дъното. Допълва се азимутното кроки на 
П.Съйнов от 1978г., продължава и започналата проверка на останалите пропасти в няко 



 309

Експедиция Пирин 2003 Константин Стоичков

и, от които не е прониквано от откриването им преди повече от 20 години. Целта е да се 
установи сегашното им състояние, да се търсят евентуални продължения, както и да се 
систематизира информацията оставена от предишните експедиции.

През следващата година част от същата група в малко разширен състав, към който се 
присъединяват и членове на СПК „Академик“ София, продължава проучванията на рай-
она. Добавят се нови карти и описания към документацията на циркуса, но най-съще-
ствен резултат е продължението на пропастта № 9, която за сега се оказва най-интересни-
ят обект за работа в района. Продължението става след отстраняването на проблемния 
камък на старото дъно и разширяване на следващия тесняк, достигната е кота около ми-
нус 180 без да се стигне дъно.

През 2002г. пропастта е продължена до –225м. без да е стигнат сигурен край, направе-
на е и карта на цялата система. Проведени са и климатични и биоспелеологични наблю-
дения в № 9, както и замервания на пукнатините и теренно привързване на входовете в 
нейна близост с помощта на теодолит.

Подреждане по дълбочина:
№ 9 -225м.
№ 30-118м.
№ 13-68м.
№ 34-56м.
№ 25-40м.
№ 50-35м./-15м.+20м./
№ 33-30м.
№ 2-25м.
№ 28-20м.

Участниците от Полша:
Gawra Gorzów Wlkp. Speleoklub, Paweł Duliniec, Piotr Pilecki, Marek Siarek, Artur Nowak, 

Daniel Cieszyński.

Благодарим на БФСп, Национален парк „Пирин“, Своге Сушард, Кирил Данаилов и 
фирма Топ-Гео, Николай Свещаров и Асен Василев-Безми, членове на ПК “Хеликтит” 
София.

Съставили: Виктор Стефанов ПК "Витоша" София и Константин Стоичков ПК "Хе-
ликтит" София.

Разчет на хората необходими за работа в пропастите и по терена
За работа в №9
Екипираща група през двата входа/ №: 9 №:11/
- 2 групи от по 2/3души
- Атакуваща група:2/3 души които ще се сменят от хора от екипиращата група при 

работата на дъното
- Група за оглед и изкачване на комините в старите части на пропастта 2 души
- Картировачна група през вход № 9 - 4 души
- Картировачна група през вход № 11 – 3 души
- Картировачна група за дънните части 4 души
Оптимален брои участници – 19 души
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За работа по терена:
- Групи за подновяване на номерацията на входовете, фотографиране, снемане на GPS 

координати, търсене на нови входове и проверяване на известни обекти и съставяне на 
описания на пещерите мин. - 2 групи от по двама души.

- Групи за работа в перспективните обекти набелязани от миналогодиш-ната експеди-
ция мин. 2 групи от по двама души.

- Група за поддържане на лагера – трима души
Оптимален брои участници – 11 души

Обем на свършената работа по терена по време на експедициите през годините:1997; 
2000; 2001 г.

Проверени са по-голямата част от известните пещерни обекти като са им съставени 
частични описания, перспективните за бъдеща работа обекти са отразени в документа-
цията на района.

Допълнено е азимутното кроки на района и е съставено кроки с GPS върху топограф-
ска подложка М 1:5000.

Открити са 7 нови пещери и са картирани 4 от вече известните.
Продължена е пропастта № 9, която става най-дълбоката в Пирин и дава надежди за 

още продължение.
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В периода 2-8.09.2004г. пещерняците от ПК “Хеликтит” София организираха поредна-
та експедиция на територията на пиринския циркус Бански Суходол. За втора поредна 
година към експедицията се присъединиха пещерняци от Полския пещерен клуб Gawra 
от град Гожов Велкополски. На втори септември Веселин Дробенов, Павлин Димитров, 
Веселин Паскалев, Ани Христова и групата от Полша изнесоха експедиционния багаж с 
помощта на мулета наети за целта от гр. Банско и организираха лагера на традиционното 
място. На следващия ден Павлин Димитров и Марчин от поляците екипираха системата 
№ 9-11 (Девятката) до Голямата блокажна зала на -160 метра. Същия ден следобед към 
експедицията се присъединиха Константин Стоичков, Живко Петров и Христо Стоянов. 
Павлин Димитров установи, че в откритите от него през миналата година нови части 
липсва перспектива и водата се оттича вероятно към дъното на -225 метра. На следващия 
ден за потвърждение на информацията в пещерата влезна група в състав: Константин 
Стоичков, Живко Петров, Христо Стоянов, Веселин Паскалев, Ани Христова и пещерня-
ците от Полша. За съжаление Веселин Паскалев не успя да премине стеснението на -150 
метра и заедно с Ани Христова тръгнаха да излизат от пещерата. Константин Стоичков и 
Живко Петров се спуснаха в частите на Папи и след като установиха липсата на перспек-
тива ги картираха. Поради езиковата бариера с пещерняците от Полша (единствения 
език, който говориха беше много развален английски) стана недоразумение и се оказа, че 
те са дошли специално да къртят на дъното, но това успяхме да го разберем чак след като 
вече беше влезнала групата за разекипиране на пещерата. На място решихме догодина 
да направим опит за разкъртване на дънния тесняк защото времето ни притискаше и 
нямаше достатъчно хора за това начинание. На 04-ти към експедицията се присъедини-
ха старите академици Иван Личков и Стефан Хаджианастасов, клубните членове Петър 
Константинов и Илина Каменова, както и Весела Бубова и Нора Стойкова от ПК “Черни 
връх” София. На следващия ден Павлин Димитров и Петър Константинов разекипираха 
№ 9-11, а Константин Стоичков, Иван Личков и Стефан Хаджианастасов маркираха и 
заснеха входовете на пещерите разположени западно от лагера и в близост до Девятката. 
Веселин Паскалев, Ани Христова, Христо Стоянов и Живко Петров направиха опит да 
разкопаят обект разположен в близост до лагера след което заедно с Веселин Дробенов 
разкопаха снежната тапа на входа на пропаст № 13. На 06-ти по голямата част от участ-
ниците си заминаха за София, като по път благодарение на Иван Личков и Нора беше 
отрит входа на “загубената за спелеологията” пропаст № 25. През останалите дни Илина 
Каменова, Ани Христова и Павлин Димитров успяха да извадят два големи камъка от дъ-
ното на № 13. Установеният още миналата година следващ отвес се вижда съвсем близо, 
но трябва още да се разчиства. За съжаление положените усилия в организационен план 
не доведоха до желаните от нас резултати. Причина може да се търси и в краткото време 
с което разполагахме тази година. За отбелязване е, че тази година организацията беше 
най-стройна от всички предишни експедиции.

Автор: Константи Стоичков.
Добавки: Веселин Дробенов.



 312
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Експедиция "Бански суходол" 2005, беше петата подред проведена експедиция в райо-
на, като целите и задачите не се различаваха съществено от тези от предходните години.

1. Място и време на провеждане на експедиция “Бански суходол” 2005.
Експедицията “Бански суходол” 2005 беше проведена в периода 01-11.09.2005г. с обща 

продължителност 11 дни. Експедиционният лагер, бе установен в района на бившата 
база на националния отбор по ски (2300м.н.в.). Приоритет на тази експедиция, както и 
при предишните, беше търсенето на продължение в пропастната система “Бански сухо-
дол № 9-11. За отбелязване е, че в настоящият момент това е най-дълбоката и същевре-
менно перспективна пещера (-225м.) в Пирин. Бяха извършени и поредица прониквания 
в различни пещери и пропасти в циркуса, както и бяха снети координатите посредством 
GPS на гореспоменатите обекти. За времето на експедицията се откриха нови пещери и 
обекти документирането на които, предстои. Участниците в експедицията стриктно спа-
зиха условията за пребиваване в циркуса поставени от ДНП “Пирин”.

2.Достъп.
До циркус Бански Суходол може да се достигне по два удачни начина. Първият по-

кратък път е под лифта “Академика”, по долината под него се достига до премката между 
връх Черна могила и Кутело от където се хваща пътека която се спуска в циркуса. Този 
маршрут е удачен само при подход с не много обемен багаж, поради бързото набиране 
на денивелация и стръмното спускане в циркуса, пътеката минава през сипеите което я 
прави неприятна за вървене с тежки раници.

Другият маршрут е за предпочитане, защото набира постепенно денивелация и изли-
за в ниската част на циркуса където обикновено се прави бивака в бившия летен лагер на 
скиорите. От гр. Банско се върви по асфалтовия път в посока “Шилигарника” достига се 
до разклона за хижа “Вихрен” и м. “Чалин валог”. Завива се в дясно към м. “Чалин валог” 
и не след дълго, след станцията на ДЗИ се достига до м “Пещерите”. От там за Суходола 
се отделя черен път в дясно от реката, върви се по него до първото разклонение в ляво, 
което се следва до характерна полянка с големи дървета от която в дясно се отделя възхо-
дяща пътека. Тя е добре изразена до излизането на голяма поляна на която личат остан-
ките от кошара. От нея пътеката продължава нагоре и не след дълго излиза от границата 
на гората и навлиза в клековете при м “Еленино гюбрище”, където има също обширна 
поляна. Пътеката е маркирана с каменни “пирамидки” и оранжеви ленти и извежда над 
ригелите до мястото за бивак в циркуса. Време от гр. Банско между 3 и 7 часа в зависи-
мост от багажа.

В лагера на скиорите има заравнени площадки за палатки, землянка която също може 
да се използва за спане и печка на дърва. Лагерът е много замърсен и въпреки, че през 
последните години беше чистено не еднократно е желателно да се направи по мащабно 
чистене за което ще ни е необходимо и съдействието на ДНП “Пирин”.

Землянката също не е в много добро състояние но след щателен ремонт на покрива и 
също би могла да бъде пригодна за заслон при лошо време.

Вода се набавя от снежните преспи над лагера!!!
За бивакуване в циркус Бански Суходол се налага издаването на специално разреше-

ние от управата на Национален парк Пирин.
2. Учасници в експедицията.
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Експедицията “Бански суходол” 2005, беше организирана от пещерняци, членуващи 
в ПК “Хеликтит” София. Участие взеха и пещерняци от софийските клубове СПК “Ака-
демик” и ПК “Витоша, като и членове на ПК “Приста”- Русе. В периода 01-11.09.2005г. 
участие взеха общо 17 души.

4.Списък на участниците в експедицията.
От ПК “Хеликтит”- Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин 

Димитров, Димитър Дишовски и Иван Петров.
От СПК “Академик”- Павел Бакалов, Иван Личков, Александър Крачунов. Констан-

тин Стоилов и Дияна Стефанова.
От ПК “Витоша” – Аглика Гяурова, Ганчо Славов, Борислав Алексиев и Биляна Райко-

ва.
От ПК “Приста” гр.Русе – Теодор Кисимов и Светломир Станчев.

5. Дневник на експедицията.
31.08.2005г.
състав:Константин Стоичков и Христо Стоянов.
Тръгване от София. Извозване на експедиционния багаж до подстъпите към циркуса 

над м “Пещерите”.
01.09.2005г.
състав:Константин Стоичков и Христо Стоянов.
Изнасяне на багажа с помощта на мулета до базовия лагер на експедицията в циркуса 

“Бански суходол” и разчистване на пътеката от паднали дървета. Подреждане на лагера 
и разопаковане на багажа.

02.09.2005г.
състав:Константин Стоичков и Христо Стоянов.
Изкопаване на дупка в сипея под големия снежник над лагера с цел направа на чешма 

за вода. Опъване на предпазна тента против дъжд над лагера и доразопаковане на багажа 
и храната. Проверка на обект от предишната година на поляната под лагера. Същият ден 
привечер от София към Банско тръгват: Живко Петров, Павлин Димитров, Димитър 
Дишовски и Иван Петров.

03.09.2005г.
състав:Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, 

Димитър Дишовски, Иван Петров и Светломир Станчев.
Сутринта Константин Стоичков и Христо Стоянов отиват да да укрепят дупката за 

водата и да налеят вода. Пристигат в лагера Живко Петров, Павлин Димитров, Димитър 
Дишовски, Иван Петров, както и Светломир Станчев. Изнесен е инвентар на циркусното 
възвишение за екипирането на пропастите. Отново е проверен и разчистен от камъни 
обекта на поляната под лагера.

04.09.2005г.
състав:Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, 

Димитър Дишовски, Иван Петров, Светломир Станчев, Теодор Кисимов, Константин 
Стоилов, Дияна Стефанова, Павел Бакалов, Иван Личков и Александър Крачунов.

Започва същинската работа на експедицията. Първа група в състав: Светломир Стан-
чев, Теодор Кисимов и Константин Стоилов екипират пропастната пещера №9-11 до дъ-
ното (-225 м). Втора група в състав: Христо Стоянов, Живко Петров и Павлин Димитров 
разкопават снежната тапа в пропаст № 13 проникват до дъното на (-72 м) и правят опит 
след разчистване на тесняка да продължат пропастта в дълбочина. Опита е неуспешен 
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и групата разекипира пропастта. Трета група в състав: Константин Стоичков, Димитър 
Дишовски и Иван Петров, започват теренната работа в района на пропаст № 9-11. Снети 
са GPS координатите на пещери с номера №№ 1, 2, 9 ,10-10 А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 29, 
41 и 45 А-Б, както и на обектите №№ 44, 59 А, Б, В и Г, 61 и 64 А и Б. Поставени са феде-
ративни номера на пещерите №№ 10-10 А, 13 и 29. Проверени са за промяна на нивото 
на снежните тапи пещери №№ 1, 10-10 А, 12, 14, 16 и 41. Нанесени са корекции върху 
картната документация на пещери №№ 14, 16 и 29. Направени са скици на обекти с №№ 
44, 59 В и 61. Входовете на всичките обекти са фотографирани. Същият ден привечер се 
присъединяват към експедицията Павел Бакалов, Иван Личков и Александър Крачунов.

05.09.2005г.
състав:Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, 

Димитър Дишовски, Иван Петров, Светломир Станчев, Теодор Кисимов, Константин 
Стоилов, Дияна Стефанова, Павел Бакалов, Иван Личков и Александър Крачунов.

Сутринта Димитър Дишовски, Иван Петров и Светломир Станчев си тръгват към 
София. Първа група в състав: Константин Стоичков, Христо Стоянов и Иван Личков 
правят теренен обход в района на подножието на вр. Кутело и циркусното възвишение 
в основата на Кончето. Снети са GPS координатите на пещери с номера №№ 31, 33, 25 и 
71, както и на обектите №№ 47, 48, 49 и 55. Поставени са федеративни номера на пеще-
рите №№ 31 и 33. Поставени са метални планки с районните номера на следните пещери 
и обекти №№ 25, 31, 33, 47, 48 и 49. Обект № 55 е маркиран с боя, Открита е малка и не 
маркирана пещера в основата на скалните венци над пътеката извеждаща от циркуса 
посока лифта „Академика“, Проверени са ниши в този участък и са набелязани обекти за 
разкопаване. Направени са скици на обекти с №№ 48 и 55. Входовете на всичките обекти 
са фотографирани. Същият ден втора група в състав: Живко Петров и Павлин Димитров 
прекартират пропаст № 2 и установяват, че дълбочината и е (–25 м) и снежната тапа лип-
сва. На дъното и се усеща въздушно течение. По път за лагера проверяват състоянието 
на входа на пропаст № 36. Трета група в състав: Павел Бакалов и Александър Крачунов 
правят обход в подножието на Котешкия чал и слагат с боя нови федеративни номера 
на №№ 22 и 24. Това се налага поради факта, че старите са свалени и дадени на други пе-
щери. По път за лагера проверяват една явно известна но недокументирана в миналото 
пещера, но установяват, че в момента снега на входа и е много. Четвърта група в състав: 
Константин Стоилов и Дияна Стефанова извършват проникване в пропаст № 9-11. Те 
слизат до голямата ледена зала на (–60 м), и правят снимки на ледените форми там. Оста-
налите почиват в лагера.

06.09.2005г.
състав:Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, 

Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Дияна Стефанова, Павел Бакалов, Иван Личков, 
Александър Крачунов, Аглика Гяурова и Ганчо Славов.

По обяд Константин Стоичков, Живко Петров, Павлин Димитров, Теодор Кисимов, 
Константин Стоилов, Дияна Стефанова си тръгват към София. По път са снети GPS ко-
ординатите на пропаст № 25. Първа група в състав: Иван Личков и Христо Стоянов мар-
кират, снемат координатите и заснемат входовете на следните пещери и обекти: №№ 7, 
8, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 38, 42 и 46. На гореспоменатите пещери са им поставени и ме-
тални планки с районните им номера. Павел Бакалов и Александър Крачунов се заемат с 
поддръжката на лагера. В късния следобед към експедицията се присъединяват Аглика 
Гяурова и Ганчо Славов.

07.09.2005г.
състав:Христо Стоянов, Павел Бакалов, Иван Личков, Александър Крачунов, Аглика 
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Гяурова, Ганчо Славов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
Сутринта Иван Личков си тръгва към София. На слизане от циркуса той маркира с 

боя пропаст № 25 и и поставя метален районен номер. Той показва пропастта на Аглика 
Гяурова и Ганчо Славов. Те правят проникване в пропастта с цел изясняване на перспек-
тивите и за вероятно продължение и й правят описание. Втора група в състав: Христо 
Стоянов, Павел Бакалов и Александър Крачунов извършват проникване в пропаст № 
9-11. Тяхната цел е да направят опит за разширяване на стеснението на сегашното дъно 
на пропастта (-225 м). Те разширяват стеснението на (-150 м) посредством хилти патрон-
чета. След това пробиват дупки за разкъртване на дъното. Установяват, че ще е трудна 
работата по разширяването на тесняка. Същият ден към експедицията се присъединяват 
Борислав Алексиев и Биляна Райкова.

08.09.2005г.
състав:Христо Стоянов, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Аглика Гяурова, Ганчо 

Славов, Борислав Алексиев и Биляна Райкова.
Първа група в състав: Павел Бакалов, Александър Крачунов правят неуспешен опит за 

проникване и изследване в пропаст № 36. Срутище на входа и проваля плановете им. Те 
установяват, че за да се влезне в отвесната част на пещерата е нужно сериозно разчиства-
не, което не им е по силите в момента. Втора група в състав: Аглика Гяурова, Ганчо Сла-
вов правят проникване в пропаст № 9-11 до дъното, и след това я разекипират. В лагера 
този ден остават: Христо Стоянов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.

09.09.2005г.
състав:Христо Стоянов, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Аглика Гяурова, Ганчо 

Славов, Борислав Алексиев и Биляна Райкова.
Този ден група в състав: Христо Стоянов, Александър Крачунов, Борислав Алексиев и 

Биляна Райкова. Извършват проникване в пропаст № 30. Останалите подготвят багажа 
за сваляне към Банско.

10.09.2005г.
състав:Христо Стоянов, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Александър Крачунов, 

Аглика Гяурова, Ганчо Славов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
Сутринта Борислав Алексиев и Биляна Райкова слизат към Банско, те засичат по пътя 

Константин Стоичков, който се качва към циркуса да помогне на останалите за сваля-
нето на багажа. Аглика Гяурова и Ганчо Славов влизат в пропаст № 30 и я разекипират. 
Останалите подготвят багажа за сваляне. Разчистват и почистват лагера, като опаковат 
останалата храна и лагерни пособия и ги прибират в землянката. По залез слънце Кон-
стантин Стоичков поставя с боя федеративния номер на пещера № 35, намираща се в 
източната част на циркусното възвишение.

11.09.2005г.
състав:Христо Стоянов, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Александър Крачунов, 

Аглика Гяурова, Ганчо Славов.
Сутринта участниците в експедицията си стягат личния багаж, който заедно с екс-

педиционния се равнява на около 45 кг. на човек. За последно е почистен лагера и към 
11 часа групата тръгва да слиза към Банско. С това експедиция “Бански суходол” 2005 
приключва.

6. Кратка история на проучванията в циркус Бански суходол и хронология на проу-
чването на района в периода 2000-2005 година.

Основна част от проучванията в района са дело на СПК “Академик” София, те датират 
от далечната 1969г. При първото посещение в циркуса са открити шест обекта с не голе-
ми размери, но завършващите със снежни тапи пропасти дават надежди за нови откри-
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тия, а района е набелязан за доста перспективен. Следващата експедиция е организирана 
чак през 1977г. но поради голямата давност от предишното посещение има проблем с 
намирането на вече откритите пещери и настава объркване при поставянето на номера-
та им. (поради сравнително големия брой пещери в циркуса и заради недобре водената 
документация, проблема с местоположението и номерацията на някои пещери остава и 
до днес).

От 1977 г. до 1981 г. е най-интензивния период на изследвания в района, организират 
се ежегодни експедиции с много участници и се правят системни проучвания на пещери-
те. Най-плодотворни са първите години когато се откриват почти всички по интересни 
пещери. През 1978г. е открита пропастта № 30 наречена “20 години СПК Академик”, коя-
то първа в циркуса надминава сто метровата денивелация, но за съжаление завършва с 
непреодолим блокаж на дълбочина (-118 м).

По време на републиканската експедиция организирана през 1981г. е продължена и 
пропастта №9 до старото й дъно на около (-120 м), и свързването и в система с намира-
щата се наблизо №11.

Следващите години се провеждат малки експедиции, основната им цел е работа във 
вече известните обекти главно № 30 и № 9. През 1987г. пропастта № 9-11 е продължена 
до около (–150 м), след разширяването на тесняк преди последния отвес и попадането в 
паралелни галерии и отвеси. Проучването е спряно от пореден тесняк запречен с голям 
камък.

През 1989 г. се провежда малка експедиция, която прави подробно заснемане на про-
пастите с помощта на теодолит и съставя подробно ситуационно кроки на циркуса.

Следващите години системните проучвания на СПК “Академик” София в района 
са преустановени, редките посещения от пещерняци са предимно със спортна цел без 
съществен резултат за изследването на пещерите. Маркирани са и са направени карти на 
обектите с номера над № 35. За съжаление тази дейност не е отразена никъде и данни за 
нея в Главната картотека на пещерите в България липсват.

Едва през 2000 г. след няколко разузнавателни посещения, проучванията в циркус Бан-
ски Суходол започват повторно. Те са дело на малка група от столичните клубове “Вито-
ша” и “Хеликтит”. През тази година по съществен резултат е продължаването на пропаст 
№13 наречена “Тримата глупаци” от (–5 до –68 м), поради разтопяването на снежната 
тапа на входа и след разчистване на стеснение над дъното. Допълва се азимутното кроки 
на П. Съйнов от 1978г, продължаваи започналата проверка на останалите пропасти в ня-
кои, от които не е прониквано от откриването им преди повече от 20 години. Целта е да 
се установи сегашното им състояние, да се търсят евентуални продължения, както и да 
се систематизира информацията оставена от предишните експедиции.

През следващата 2001 г. експедицията е организирана от част от същата група в малко 
разширен състав, към който се присъединяват и членове на СПК “Академик” София. 
Следващите години членският състав на експедициите е основно от тези три софийски 
пещерни клубове. Продължават проучванията на района. Добавят се нови карти и опи-
сания към документацията на циркуса, но най-съществен резултат е продължението на 
пропастта № 9-11, която за сега се оказва най-интересният обект за работа в района. 
Продължението става след отстраняването на проблемния камък на старото дъно и раз-
ширяване на следващия тесняк, достигната е кота около (-180 м) без да се стигне дъно.

През 2002 г. пропастта е продължена до (–225 м) без да е стигнат сигурен край, на-
правена е и карта на цялата система. Проведени са и климатични и биоспелеологични 
наблюдения в № 9-11, както и рози на пукнатините и теренно привързване на входовете в 
нейна близост с помощта на мини теодолит. Картирани са и нови пещери, като в пропаст 



 317

Експедиция Пирин 2005 Константин Стоичков

№ 6 е достигната кота (-41 м) без да е достигнато дъно.
През 2003 г. Към експедицията се присъединяват спелеолози от Полша. Довършена е 

картировката на паралелния отвес в № 9-11. Въпреки положените усилия да се намери 
продължение в блокажа на кота (-180 м) дълбочината на системата №9-11 остава не про-
менена. Дълбочината на пропаст № 13 става около (-72 м) Картирани са 3 нови пещери с 
незначителни размери и е започнато поставянето на метални планки с районните номера 
на пещерите на входовете им. Паралелно с това върви и заснемането на географските 
координати на пещерите намиращи се в циркуса посредством GPS.

През 2004 г. е организирана малка експедиция в която участие пак вземат спелеолози 
от Полша. Картиран е един от паралелните ръкави в № 9-11 под блокажната зала на кота 
(-180 м) Направен е и опит за разчистването на дъното на № 13 дълбочината и става при-
близително (-75 м). Работи се по номерирането и заснемането на пещерите посредством 
GPS. Поставят се метални планки и се прави фото документация на входове те им.

По време на експедиция “Бански суходол” 2005 е главно наблегнато на теренната ра-
бота. Въвежда се ред сред обърканите теренни и федеративни номера, допълва се фото 
документацията и описанията на пещерите и обектите, като им се снемат географските 
координати посредством GPS. №№ 1, 2, 7, 8, 9 ,10-10 А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 42, 44, 45 А-Б, 46, 47, 48, 49, 55, 59 А, Б, В и Г, 61, 64 А 
и Б и 71 Разчистени са някои обекти с незначителни размери.№59 В и№ 61. Направена е 
нова карта на пропаст № 2 (-25 м). Направен е нов опит за разчистването на дъното на 
пропаст № 13. Разширени са някои стеснения в № 9-11 и са доизяснени перспективите и 
за продължение. Също така е направен неуспешен опит за влизане в № 36 но срутване на 
входа и не позволява това в момента. Направени са опознавателни прониквания в № 30. 
Участие в експедицията взима и част от групата български спелеолози, които в началото 
на месец Октомври ще се присъединят към международната експедиция в Абхазия на 
която те ще извършат проникване в най-дълбоката пропастна пещера в света „Вороня“ 
(-2160 м) Открити са нови пещери и обекти, чиито изследване предстои.

Най-дълбоките пещери на територията на. циркуса Бански суходол.
1. №9-11 –225 м.
3. №30 –118 м.
4. 3. №13 –75 м.
5. 4. №34 –62 м.
6. 5. №25 –44 м.
7. 6. №6 –41 м.
8. 7. №51–40 м.

Най-дългите пещери на територията на циркуса Бански суходол.
1. №9-11 319 м.
2. 2. №30 120 м.
3. 3. №34 110 м.
4. 4. №5150 м.
5. 5. №25 49 м.
6. 6. №13 41 м.
7. 7. №38 37 м.

Ръководството на експедиция “Бански суходол”2005 Изказва специални благодарно-
сти на; Ръководствата на Национален парк Пирин и Българска федерация по Спелео-
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логия, както и на Веселин Дробенов, Николай Свещаров ПК “Хеликтит” София, Иван 
Янчовичин и Васил Петров от гр. Банско без които започването на експедицията щеше 
да е много трудно.

Ползвана е информация от картотеката на БФС, както и от личните архиви на пещер-
няци членове на СПК “Академик”, ПК “Витоша” и ПК “Хеликтит” София.

Специални благодарности и на Виктор Стефанов и Аглика Гяурова, които в периода 
2000-2003 успяха да съберат и компилират информацията за района и без които новите 
открития едва ли щяха да са факт в момента.

Съставил: Константин Стоичков ПК “Хеликтит” София- Ръководител на “Експедиция 
Бански суходол 2005”.
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Експедиция "Бански суходол 2007"
Константин Стоичков

1. Място, време и цели на експедиция “Бански суходол 2007”
Експедиция “Бански суходол” 2007 беше проведена в периода 01-08.09.2007 г. с обща 

продължителност 8 дни. Експедиционният лагер беше установен в района на бившата 
база на националния отбор по ски (2300 м.н.в.). В него има заравнени площадки за палат-
ки, землянка, която може да се използва за склад (макар да не е в много добро състояние) 
и печка на дърва. Вода се набавя от снежните преспи над лагера.

Приоритет и задачи на тази експедиция бяха:
1. Търсенето на продължение в пропастната пещера “Бански суходол № 13 – Тримата 

глупаци”. За  целта трябва да се разшири стеснение на дъното, след което се вижда нов 
отвес

2. Проверка на перспективната пропаст “Бански суходол № 6”, изследвана до – 41 м. 
дълбочина през 2002 г., както и пропастите “Бански суходол № 5” и “Бански суходол № 
51”.

Основание за гореспоменатите цели беше малкото количество сняг, останал в цирку-
са, което дава шанс в някои от споменатите пропасти снежните тапи да са стопени и да 
може да се проникне безпрепятствено.

Една седмица преди започване на експедицията беше проведено предварително раз-
узнавателно качване в циркуса, осъществено от П. Димитров ПК “Хеликтит” София. В 
резултат от него бяха добавени още две цели към набелязаните.

1. На място е установено, че снежната тапа във въртопа на Системата “Бански суходол 
№ 9-11”- вход № 11 е доста намаляла и се е открила низходяща галерия

2. Открита е и ледена пропаст с течаща вода в сипеите при снежника над лагера, в ос-
новата на върховете Кутело 1 и 2.

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

2. Участници
Експедицията “Бански суходол” 2007, беше организирана от пещерняци, членуващи 

в ПК “Хеликтит” София и СПК “Академик” София. От тези два клуба бе и основният 
състав. Участие взеха също по един представител от ПК “София” и ПК “Приста”- Русе, 
както и хора, нечленуващи в пещерни клубове. В периода 01-08.09.2007г. участие взеха 
общо 17 души.

3. Списък на участниците
От ПК “Хеликтит” – Борис Ярославов Хитев, Веселин Ангелов Паскалев, Веселин Ни-

колов Дробенов, Живко Живков Петров, Иво Кирилов Бусерски, Константин Георгиев 
Стоичков (главен ръководител), Мартина Росенова Колева, Милен Росенов Кръстев, Ми-
хаил Георгиев Хаджитодоров, Павлин Димитров Димитров (технически ръководител) и 
Христо Тодоров Христов.

От СПК “Академик” – Александър Ивов Крачунов, Павел Сашов Бакалов и Юлий До-
бромиров Пасков.

От ПК “София” – Трифон Василев.
От ПК “Приста” гр.Русе – Теодор Кисимов.
Нечленуващи в пещерни клубове – Христина Хитева.
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4. Дневник
31.08.2007  г.
състав: Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров и Павел Бакалов.
Тръгване от София. Извозване на експедиционния багаж до подстъпите към циркуса 

при местността “Пещерите” над гр. Банско.
01.09.2007 г.
състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Ба-

калов и Юлий Пасков.
От София пристигат Константин Стоичков и Юлий Пасков. Първоначалният замисъл 

за ранно тръгване се проваля. Закупени са допълнителни консумативи за експедицията 
от Банско. Следобед се разбира, че човекът с конете за превоз на багажа има друг анга-
жимент и няма да пристигне. Изнасянето на багажа се отлага за следващия ден. По това 
време завалява дъжд, придружен от гръмотевици, което възпира част от екипа да тръгне 
към циркуса и да подготви лагера. По-голямата част от участниците изкарват втора нощ 
в местността “Пещерите”. След полунощ пак завалява проливно.

02.09.2007 г.
състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Ба-

калов и Юлий Пасков.
С помощта на 5 коня започва изнасянето на багажа до базовия лагер на експедицията 

в циркуса “Бански суходол”. То е забавено от паднали дървета на пътеката. При разчи-
стването им Павлин Димитров си порязва пръста, което възпрепятства активна му ра-
бота в пещерите на циркуса през първите дни на експедицията. Късно следобед започва 
подреждане на лагера, изграждане на навес и разопаковане на багажа.

03.09.2007 г.
състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Ба-

калов и Юлий Пасков.
Рано сутринта за София по работа заминава Юлий Пасков. В лагера остават 3 коня, с 

които да бъде свален тежкият багаж и инвентарът в края на експедицията. През целия 
ден се доразопакова багажът и храната. Привечер започва разчистването на камъни от 
огромния сипей, където преди седмица е открита ледена пропаст с понираща вода от 
снежника. За два часа са разчистени много камъни, но все още е опасно за проникване. 
Предполагаемата дълбочина на отвеса е около 30 м. Изнесен е инвентар за екипирането 
на този обект, както и за № 13.

04.09.2007 г.
състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Ба-

калов и Теодор Кисимов.
Започва същинската работа на експедицията. Лошите метеорологични условия са 

причина за бавното приготовление на групите за проникване в № 13 и теренен обход. 
Няколко пъти вали и циркусът е пълен с облаци. Привечер тръгва група към “Тринай-
ската”. Михаил Хаджитодоров и Павел Бакалов влизат към 18.30 ч. Константин Стоичков 
прави теренен обход в района. Проверени са . На тези пещери е съставена фотодокумен-
тация на входовете като на някои от тях са поставени федеративни номера. Вечерта към 
експедицията се присъединява Теодор Кисимов, който пристига от циркуса Каменитица, 
където също тече спелеоекспедиция.

05.09.2007 г.
състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Ба-

калов, Александър Крачунов, Юлий Пасков и Теодор Кисимов.
През ноща към 01 ч. от № 13 излизат Михаил Хаджитодоров и Павел Бакалов. Опитът  

Експедиция Бански суходол 2007 Константин Стоичков
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за разширяване на тесняка преди големият отвес е неуспешен. При разгърмяването удъ-
рникът се изкривява и не може да бъде изваден от скалата.

Цял ден вали. Експедицията е пред провал поради малкото участници и липсата на 
втори ударник. Следобед вали проливно и всичко е прогизнало. През нощта малко преди 
полунощ към експедицията се присъединяват Александър Крачунов и Юлий Пасков.

06.09.2007 г.
състав: Борис Хитев, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Марти-

на Колева, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Христо Христов, Павел Бакалов, 
Александър Крачунов, Юлий Пасков, Трифон Василев, Теодор Кисимов и Христина Хи-
тева.

Денят е слънчев. Разпределени са 3 групи: Павлин Димитров и Теодор Кисимов за 
проверка и проникване в № 6 и № 11; Павел Бакалов и Юлий Пасков за проникване в № 5 
и № 8; Константин Стоичков и Михаил Хаджитодоров за теренен обход.

Първата група не успява да проникне във вече известните части на № 6 поради на-
личието на плътен лед. Теодор Кисимов прониква на около 25-30 м дълбочина в юго-
западната част на тапата, където се натъква на стеснение между тапата и скалата. За да 
проникне там, той кърти лед от тапата на пропастта. В № 11 също Теодор Кисимов слиза 
по наклонена галерия около 15 м денивелация и попада отново на стеснение. Той устано-
вява, че в момента връзката на №11 с №9 е непроходима, заради голямо количество сняг 
в свързващата галерия. Те пробват да разчистят и два въртопа, които най-вероятно се 
свързват в най-югоизточния край на възвишението над №9-11.

От втората група Павел Бакалов прониква в № 5 до дълбочина 20-25 м и достига ка-
менисто дъно със стеснение между скалата и снега. След това, заедно с Юлий Пасков, 
проникват в № 8, където установяват, че тапата е плътна.

Трета група – Константин Стоичков и Михаил Хаджитодоров съставят фотодокумен-
тация и поставят федеративни номера на част от пропастите и пещерите в западната и 
южната част на циркуса. Разкопават перспективен обект в близост до лагера и устано-
вяват, че в № 57 тапата е намаляла и камъка пада около десетина метра.

Късният следобед към експедицията се присъединяват: Борис Хитев, Живко Петров, 
Иво Бусерски, Мартина Колева, Христо Христов, Трифон Василев и Христина Хитева. 
Донесени са два нови ударника за Hilti капси за разширяване на стесненията в № 13. Ве-
черта са разпределени групите за следващият ден. За № 13: първа група Теодор Кисимов и 
Иво Бусерски. Втора група Павел Бакалов и Юлий Пасков. За пропастите под вр. Кутело 
1 и 2 – Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева и Христо Христов. Оста-
налите трябва да разчистват сипея и камъните около Ледената пропаст при снежника.

07.09.2007 г.
състав: Борис Хитев, Веселин Паскалев, Веселин Дробенов, Живко Петров, Иво Бу-

серски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Милен Кръстев, Михаил Хаджитодоров, 
Павлин Димитров, Христо Христов, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Юлий Па-
сков, Трифон Василев, Теодор Кисимов и Христина Хитева.

Сутринта Павлин Димитров и Александър Крачунов си тръгват за София. Времето 
е облачно и студено. Към № 13 тръгва първата група. Ходенето до Кутело е отменено. 
По обяд към експедицията се присъединяват  Веселин Паскалев, Веселин Дробенов и 
Милен Кръстев. Решено е да се работи в близост до лагера. Групата за Ледената про-
паст разчиства успешно сипея и Трифон Василев се подготвя за влизане. Организацион-
ни проблеми пречат на безпрепятственото проникване в №13. Първоначално няма чук 
вътре. Теодор Кисимов излиза и взима от входа на № 8. За съжаление няма и предпазител 
за ударника, при което в следствие на разгърмяването Теодор Кисимов си контузва зле 
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ръката. Проникването е преустановено. Третата група проверява обект с голям вход над 
лагера, проучван навярно през 1981г. и маркиран с метален триъгълник. След това се 
проверява и обекта, разкопан предишният ден. Установена е къса наклонена галерия, в 
която трябва да се копае още. Усилията на групата са възнаградени с успех. Христо Хри-
стов намира интересен въртоп в близост до пропаст № 66. Бързо е разчистен и се попада 
на пропаст с неустановена дълбочина. Лошото време не позволява да бъде доразчистен 
входа и да се проникне. Завалява сняг, който бързо натрупва и пречи на работата на гру-
пите в циркуса. До вечерта натрупва над 25 см. Решено е на следващият ден експедицията 
да бъде преустановена и да започне изнасяне на багажа и слизане към Банско.

08.09.2007 г.
състав: Борис Хитев, Веселин Паскалев, Веселин Дробенов, Живко Петров, Иво Бу-

серски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Милен Кръстев, Михаил Хаджитодоров, 
Христо Христов, Павел Бакалов, Юлий Пасков, Трифон Василев, Теодор Кисимов и Хри-
стина Хитева.

През цялата нощ вали сняг. Сутринта натрупванията са над 50 см, а на места има и 
по-дълбоки навявания. Започват приготовленията за свалянето на багажа. Много от ек-
спедиционния инвентар е във високата част на циркуса, затрупан от снега. Група от 7 
души тръгват предварително, за да избият пъртина и да разчистят падналият сняг от 
клековете и дърветата край пътеката. Към 17 ч. участниците се събират в местността 
“Пещерите”, откъдето багажът е качен на микробус и откаран към София от Борислав 
Алексиев. В Банско остават да пренощуват Веселин Дробенов, Константин Стоичков, 
Милен Кръстев, Михаил Хаджитодоров, Христо Христов, Павел Бакалов и Юлий Па-
сков. Те се настаняват в сградата-пост на НП “Пирин”, предоставена любезно от ръко-
водството на парка.

09.09.2007 г.
състав: Веселин Дробенов, Константин Стоичков, Милен Кръстев, Михаил Хаджито-

доров, Христо Христов, Павел Бакалов и Юлий Пасков.
Към обяд групата окончателно напуска Банско и се прибира към София, с което при-

ключва и експедицията.
5. Резултати 
За разлика от предишните експедиции, в които главен приоритет беше търсенето на 

продължение в пропастната пещера-система “Бански суходол № 9-11” (-225 м), таз го-
дишната имаше по-различни цели. Поради  причини от различен характер и най-вече 
слабия интерес към проявата (по това време бяха националните курсове за придобиване 
на квалификация на Карлуково, също така имаше експедиция и в близкият циркус Ка-
менитица), за  главни приоритети и задачи на тази експедиция бяха определени: Търсе-
нето на продължение в пропастната пещера “Бански суходол № 13 – Тримата глупаци”, 
проверка на изследваната до – 41 м дълбочина през 2002 г перспективна пропаст “Бански 
суходол № 6”, както и пропастите “Бански суходол № 5” и “Бански суходол № 51”. Осно-
вание за гореспоменатите цели беше малкото количество сняг, останал в циркуса, което 
дава шанс в някои от споменатите пропасти снежните тапи да са стопени и да може да се 
проникне безпрепятствено.

Налагаше се за поредна година да се наблегне и на теренната работа. По време на ек-
спедиция “Бански суходол” 2007 се продължи с въвеждането на ред сред обърканите те-
ренни и федеративни номера , допълване на фотодокументациата и описанията на пеще-
рите и обектите. Това е продиктувано от хаоса във федеративните номера на пещерите, 
за което не е мястото тук да се пише.

Преномерирани и номерирани са следните обекти: Бански суходол №№ 6 (рег. № 1088), 



 323

Константин СтоичковЕкспедиция Бански суходол 2007

10-10 А (рег. № 5302), 12 (рег. № 2562), 14 (рег. № 5163), 15 (рег. № 2570), 22 (рег. № 4835), 24 
(рег. № 5303). Данните за номерата на пещерите са от ГКПБ- База данни “Pesteri”.

Направени са снимки на входовете на следните пещери и обекти: Бански суходол №№ 
1-45 А-Б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10-10 А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 30, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 А-Б, 
46, 57, 61, 66, 71, Ледената дупка и Новата пропаст, която вероятно ще е с № 72. Част от 
тези обекти и пещери са проверени за продължения.

В пропастта Бански суходол № 5 Павел Бакалов достигна безнадеждно дъно на 20-25 
м дълбочина. За голямо съжаление една от пропастите, Бански суходол № 6, която беше 
сред приоритетите на експедицията, се оказа запълнена с плътен лед. Това показва, че 
няма промяна в тапата от 2003 г. В нея беше проникнато около -25 м, след това, за съжа-
ление, се попада на стеснение. Това спускане беше извършено в югозападната част на 
снежната тапа от Теодор Кисимов. Плътна и непреодолима снежна тапа беше установена 
и при проверката в пропаст Бански суходол № 8. Засега перспектива крие част от систе-
мата Бански суходол № 9-11. Прониквайки през вход №11 в наклонена галерия, Теодор 
Кисимов констатира стеснение на около -15 м, зад което обаче се вижда, че галерията 
продължава в дълбочина. Най-вероятно тази все още неизвестна част от №11 ще се свър-
же с нова връзка с №9.

Организационни неуредици и липсата на достатъчно участници в началото на екс-
педицията провалиха работата и в приетата за главен приоритет на експедицията про-
паст № 13. Там частично, бяха разширени някои стеснения, но до работа на дъното не се 
стигна. По същият начин стои и въпросът с работата в пропастите под вр. Кутело. Там 
основна причина за провала бе нестабилното време.

От проверените обекти интерес буди №57, където снежната тапа беше намаляла и 
хвърленият вътре камък се търкаляше продължително. Местоположението на обекта, 
непозволяващо влизането на големи количества сняг, дава надежда, че скоро тапата може 
да се стопи и да се проникне в дълбочина. Снежната тапа в обект № 43 бе стопена напъл-
но и сега дълбочината на оформилата се пропастчица е около 10 м. и е за картиране.

По време на експедицията бяха открити два обекта-пропасти, в които, за съжаление, 
до проникване не се стигна. Много перспективна е така наречената Ледена пропаст, коя-
то се намира в главния водосбор на циркуса. В нея понира водата от топящите се снеж-
ници, като пещерата започва с обледен отвес около 20 м. Перспективна е и другата ново-
открита пропаст. Основание за това дава фактът, че се намира на върха на възвишението, 
в близост до пропаст №66. Въртопът е малък и не е запушен с дребни камъни, в него 
расте клек, който предпазва от ерозия. От отвора се долавя въздушно течение, което, за 
разлика от всичките тамошни пропасти, не е студено. Хвърленият камък пада доста.

Въпреки непостигнатите цели, експедицията имаше и положителни аспекти. Един от 
тях е присъединяването на доста нови лица към екипа, работещ в района вече над 5 годи-
ни. Този екип още от сега започва и организацията за следващата експедиция, която ще 
се проведе през 2008 г и основна цел ще е продължаването на системата “Бански суходол” 
№9-11.

6. След експедицията отново в циркуса
В периода 17-19.09.2007г. лека група от 7 души извърши ново изкачване до циркуса. 

Групата в състав: Константин. Стоичков, Христо. Христов – ПК “Хеликтит” София, Три-
фон Василев- ПК “София”, Иво Тачев, Румяна Йотова и Бела Димова- ПК “Искър” София 
и Светлин Веселинов, нечленуващ в пещерен клуб, имаше за задача да довърши изслед-
ването на новите обекти и да събере изоставения инвентар. Тук е мястото да отбележа, 
че пещерняците от ПК “Искър” за първи път се качваха в този циркус и имаха желание 
да продължат след престоя си към “Палашица” и “Казаните”, където да маркират и да 
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снемат координатите на известните пещери там.
Още първата нощ след качването Трифон Василев проникна в Ледената пропаст. 

Въпреки ниските температури, в нея понираше вода. Той се спусна до дъно от нападали 
от повърхността камъни на 20 м. дълбочина от входа. Водата понира между камъните и 
се губи в дълбочина. Усеща се въздушно течение. Интересното в случая е, че това е пъ-
рвата регистрирана в България изцяло ледена пропаст, в която понира вода.

На следващият ден бяха снети GPS координатите. Съставена бе и азимутна скица на 
пропастта. Тепърва ще се мисли как ще се регистрира това явление. Причина за това е 
вероятността догодина този обект да го няма или да изглежда по съвсем различен начин. 
Аналог с това явление са пропастите в ледниците в Алпите да речем. Отделно си мисля, 
че с промените в климата има вероятност да се натъкнем на още такива явления във 
високата част на циркуса, на границата с топящите се снежници. За съжаление, не бяха 
взети проби от леда в пропастта, които можеха да дадат отговор на някои въпроси, свър-
зани с възрастта на леда под сипеите и снежника.

Същият ден разделени на групи, се довършиха и останалите набелязани задачи. Три-
фон Василев и Румяна Йотова разекипираха №13. Иво Тачев и Светлин Веселинов снеха 
GPS координатите на № 5 и някои други пещери в околността, след което започна разчи-
стване на входа на новата пропаст в близост до  №66.  След няколко часа усилена работа, 
входа й вече е почти разчистен от надвисналите огромни камъни и след още малко рабо-
та, ще може безопасно да се проникне.

Лошата прогноза за времето принуди цялата група да тръгне към Банско на следващи-
ят ден. Попътно беше направен безуспешен опит да бъде намерена пещера №26. Поне за 
сега вече знаем къде не е.

Ръководството на експедиция “Бански суходол”2007 изказва специални благодарно-
сти на:

Ръководствата на Национален парк Пирин;
Българска федерация по Спелеология, в лицето на Алексей Жалов;
Юлий Пасков – СПК “Академик” за решаващите действия експедицията да започне 

безпрепятствено;
инж. Георги Стоичков и Борислав Алексиев, които помогнаха и съдействаха багажът 

на експедицията да бъде закаран и върнат от/до Банско;
Николай Орлов – ПК “Витоша” София за помощта и разбирането в сложната ситуа-

ция при слизането поради лошите метеорологични условия
“Спасителната група” Христо Христов – ПК “Хеликтит” София, Трифон Василев- ПК 

“София”, Иво Тачев, Румяна Йотова и Бела Димова- ПК “Искър” София и Светлин Весе-
линов, без които най-вероятно голяма част от експедиционният инвентар щеше да зиму-
ва в циркуса.

Специални благодарности и на Виктор Стефанов и Аглика Гяурова, които в периода 
2000-2003 успяха да съберат и компилират информацията за района и без които новите 
открития едва ли щяха да са факт в момента.
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Константин Стоичков

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на национална експе-
диция “Бански суходол” 2008

Националната спелеоекспедиция “Бански суходол” 2008 беше проведена в периода 23-
08.09-09.2008г. с обща продължителност 18 дни. И тази година експедиционният лагер 
беше установен в района на бившата база на националния отбор по ски (2300м.н.в.). Из-
насянето и свалянето на експедиционния багаж осъществихме с наети за целта товарни 
коне. За по комфортното бивакуване, беше разпъната голяма тента над мястото опреде-
лено за хранене. Тази тента беше специално подготвена за експедицията от пещерняците 
от СПК „Академик” София. Отделно разполагахме и с голяма складова палатка MSR в 
която се съхраняваха хранителните продукти и експедиционният инвентар. В НП Пирин 
е забранено да се пали открит огън и поради тази причина използвахме стара печка на 
дърва останала още от времето на ски лагера. Въртоп пълен със сняг, разположен над 
лагера, беше използван за "хладилник", за съхранение на по-нетрайните хранителни про-
дукти. Водата за нуждите на експедицията набавяхме от топящите се снежници над ла-
гера. За подсигуряване на проникващите групи в пропастната пещера-система БС-№9-11 
изградихме изнесен до входа на БС-№9-11 бивак състоящ се от двуместна палатка обо-
рудвана с шалтета, спални чували и храна. Посредством радиостанции се установяваше 
връзка с влизащите и излизащите от пещерата групи.

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

Приоритет и задачи на тази експедиция бяха:
Главен приоритет. Система №9-11.
1.1. Разширяване на стеснението на сегашното дъно на пещерата. 
1.2. Проверяване на паралелни отвеси в Голямата блокажна зала и търсене на път в 

дълбочина.
1.3. Проверяване на паралелни отвеси, разклонения и комини след Наклонената гале-

рия.
1.4. Проверка на дъното на Паралелния отвес-старото дъно на пещерата.

Второстепенни задачи:
Пропаст №13.
1.1. Разширяване на стеснението на сегашното дъно на пропастта и разширяване на 

някои стеснения в известните части на пещерата.
1.2. Проверка и разширяване на тесняк в дънните части на пещерата. 

Пропаст №72.
1.1. Разкопаване, проучване и картиране.
Обекти във високата част на циркуса под Кутело.
1.1. Изследване и картиране на Пропаст №51.
1.2. Проверка на тапите на Пропасти №№ 33, 34 и 68.
1.3. Проверка, заснемане на GPS координати и фото документация на пещерите и про-

пастите в района на Кутело.
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Ледниковата пропаст.
1.1. Проникване и вземане на проби от леда.
Други.
1.1. Проверяване, картиране, номериране, GPS, фото документация на обектите в цир-

куса.
1.2. Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса.

Една седмица преди започване на експедицията беше проведено предварително разуз-
навателно качване в циркуса, осъществено от К. Стоичков и С. Стаменов ПК “Хеликтит” 
София. В резултат от него не бяха добавяни нови цели към набелязаните. Беше устано-
вен факта, че през настоящата година снежниците и снежните тапи в циркуса са с доста 
по-значителни размери спрямо предишни години. 

2. Участници
Национална експедицията “Бански суходол” 2008, беше организирана от пещерняци, 

членуващи в ПК “Хеликтит” София и СПК “Академик” София. От тези два клуба бе и ос-
новният състав. Участие взеха също така и пещерняци от ПК „Искър” София, ПК „Черни 
връх” София, ПК “София” и ПК “Приста”- Русе, както и хора, нечленуващи в пещерни 
клубове. Тази година по наша покана в експедицията се включиха и спелеолози от Репу-
блика Гърция от клубовете ESE-Солун, Hiron-Волос. В периода 23-08.09-09.2008г. участие 
взеха общо 34 души.

3. Списък на участниците: 
От ПК “Хеликтит” - Веселин Дробенов, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, 

Константин Стоичков (главен ръководител), Кристина Карпачева, Мартина Колева, Сте-
фан Стаменов и Трифон Василев.

От СПК “Академик” - Александър Крачунов, Александър Янев, Васил Марков, Десис-
лава Василева, Камен Кръстев, Павел Бакалов (главен ръководител), Таня Кръстева, Та-
тяна Виналиева, Цветан Личков и Юлий Пасков (зам. главен ръководител).

От ПК “Искър” София – Георги Карагьозов, Георги Стайчeв, Бела Димова, Димитър 
Димитров и Румяна Йотова.

От ПК “Черни връх”- София – Тодор Каркиев.
От ПК “София” – Биляна Райкова, Желязко Мечков и Любомира Митева.
От ПК “Приста” гр.Русе – Теодор Кисимов.
Пещерняци от Гърция - Miltiadis Myteletsis- Hiron-Волос, и Hristos Penos ESE-Солун.
Нечленуващи в пещерни клубове –Боряна Личкова, Крум Стоянов и Борислав Бори-

славов.

4. Дневник
22.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Десислава Василева, Иво Бусерски, Ка-

мен Кръстев, Камен Стефчев, Павел Бакалов, Таня Кръстева и Юлий Пасков.
-Тръгване вечерта от София. Нощувка в местността “Пещерите” над гр.Банско. 
-От с.Бачево пристига човека с товарните коне за експедиционния багаж.
23.08.2008г.
състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, 

Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Павел Бакалов, 
Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Трифон Василев и Юлий Пасков.

Константин СтоичковЕкспедиция Бански суходол 2008
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-Георги Стайчев и Константин Стоичков потеглят от София с целия експедиционен 
багаж и пристигат към 9.30 часа в местността “Пещерите”.

-Товарене на конете и тръгване кум циркуса в 12.00 часа.
-Пристигане в „Суходола” в 19.30 часа. Наливане на вода от снежника и опъване на 

складовата палатка MSR.
-Късно вечерта към експедицията се присъединяват Стефан Стаменов и Трифон Ва-

силев.
24.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, 

Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, 
Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Тодор Каркиев, Три-
фон Василев и Юлий Пасков.

-Опъване на голямата лагерна тента и подреждане на лагера.
-По обяд към експедицията се присъединяват Живко Петров и Мартина Колева.
-Оборудване на място за наливане на вода в снежника над лагера.
-Изнасяне на екипировачният инвентар за БС № 9-11, и организиране на щтурмови 

бивак в близост до входа и.
-Към експедицията се присъединява Тодор Каркиев.
25.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, 

Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, 
Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Тодор Каркиев, Три-
фон Василев и Юлий Пасков.

-Започва същинската работа на експедицията в състав от 16 души.
-Първа група в състав: Васил Марков, Павел Бакалов и Юлий Пасков екипират БС № 

9-11 до дъното.
-Втора група в състав: Живко Петров и Мартина Колева започват работа на дъното на 

„паралелния отвес” в БС №9-11. 
-Трета група в състав: Иво Бусерски и Константин Стоичков правят оглед на комин и 

странични разклонения в участъка след „наклонената галерия” и „наклоненият отвес” в 
БС № 9-11.

-Четвърта група в състав: Георги Стайчев и Трифон Василев разширяват стеснението 
на входа на „наклонената галерия”.

-Пета група в състав: Александър Крачунов, Десислава Василева, Камен Стефчев, Сте-
фан Стаменов и Таня Кръстева извършват теренен обход в района под върховете „Куте-
ло” 1 и 2. Оглед на снежните тапи на БС № 31, 33 и 68. Проверяване на отвори-ниши в 
същия район, както и намиране на два нови неномерирани обекти. 

-Лагерна група Камен Кръстев и Тодор Каркиев. 
26.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, 

Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, 
Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Тодор Каркиев, Три-
фон Василев и Юлий Пасков.

-Първа група в състав: Иво Бусерски и Георги Стайчев започват работа по разширява-
не на дънния тесняк в БС № 9-11.

-Втора група в състав: Васил Марков и Тодор Каркиев изнасят инвентара за екипиране 
на БС № 13 и разкопаване на снежната тапа на пещерата.

-Трета група в състав: Александър Крачунов, Константин Стоичков, Павел Бакалов и 



 328

Константин СтоичковЕкспедиция Бански суходол 2008

Стефан Стаменов разчистват входа на БС № 72.
- Десислава Василева и Таня Кръстева извършват теренен обход около БС №9-11.
-В лагера остават Живко Петров, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Мартина Колева, 

Трифон Василев и Юлий Пасков.
27.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Александър Янев, Борислав Бориславов, Васил Мар-

ков, Георги Стайчев, Десислава Василева, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, 
Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаме-
нов, Таня Кръстева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Сутринта за София си тръгват Десислава Василева, Камен Кръстев и Таня Кръстева.
-Първа група в състав: Александър Крачунов и Павел Бакалов работят по разширява-

не на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Камен Стефчев и Константин Стоичков преекипират някои 

участъци между старото дъно и входа на БС № 9-11.
-Трета група в състав: Живко Петров и Мартина Колева продължават работата по 

разширяване на стеснение на дъното на „паралелния отвес”.
-Четвърта група в състав: Тодор Каркиев и Трифон Василев доразкопават снежната 

тапа на входа на БС № 13 и започват екипирането и.
-Пета група в състав: Васил Марков, Стефан Стаменов и Юлий Пасков извършват 

труден теренен обход на масива на „Църна могила” източно и североизточно от лагера. 
Открит е обект в един от улеите, също така са забелязани отвори във високата част на 
масива. 

-Лагерна група Георги Стайчев и Иво Бусерски.
-Вечерта към експедицията се присъединява Борислав Бориславов.
 28.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Борислав Бориславов, Васил Марков, Георги Карагьо-

зов, Георги Стайчев, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, Константин Стоич-
ков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Тодор Каркиев, Трифон Василев 
и Юлий Пасков.

 -Първа група в състав: Борислав Бориславов, Васил Марков, Георги Стайчев и Юлий 
Пасков работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.

-Втора група в състав: Александър Крачунов, Иво Бусерски, Камен Стефчев и Павел 
Бакалов разчистват входа на БС № 72.

-Трета група в състав: Константин Стоичков и Тодор Каркиев извършват теренен об-
ход. Проверяват "Обекта на Ицо", и района над ригела в подножието на „Котешкия чал”. 
Спускат се посока местността „Еленино гюбрище” в търсене на входа на пропаст БС № 
32.

-Стефан Стаменов слиза до гр.Банско да закупи продукти от първа необходимост, ко-
ито са свършили.

-Лагерна група Живко Петров и Мартина Колева и Трифон Василев.
-За един ден към експедицията се присъединява Георги Карагьозов, който качва про-

дукти от първа необходимост и материална база нужна за целите на експедицията.
 29.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Борислав Бориславов, Васил Марков, Георги Карагьо-

зов, Георги Стайчев, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, Константин Стоич-
ков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Тодор Каркиев, Трифон Василев 
и Юлий Пасков.

-Към София си тръгва Георги Карагьозов.
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-Първа група в състав: Живко Петров и Иво Бусерски работят по разширяване на 
дънния тесняк в БС № 9-11.

-Втора група в състав: Александър Крачунов и Павел Бакалов работят по разширява-
не на дънния тесняк в БС № 9-11.

-Трета група в състав: Мартина Колева и Трифон Василев разширяват и пренаковават 
БС № 13.

- Борислав Бориславов обход по билата над циркуса.
-Почиващи и лагерни групи: Васил Марков, Георги Стайчев, Камен Стефчев, Констан-

тин Стоичков, Мартина Колева, Стефан Стаменов и Тодор Каркиев.
30.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Александър Янев, Борислав Бориславов, Васил Мар-

ков, Георги Стайчев, Димитър Димитров,Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, 
Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Татяна Вина-
лиева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Към гр.Банско слиза Борислав Бориславов.
-Първа група в състав: Георги Стайчев и Камен Стефчев работят по разширяване на 

дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Васил Марков и Юлий Пасков работят по разширяване на дън-

ния тесняк в БС № 9-11.
-Трета група в състав: Тодор Каркиев и Трифон Василев продължават с пренаковава-

нето на БС № 13.
-Четвърта група в състав: Александър Крачунов, Александър Янев, Живко Петров, 

Иво Бусерски, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Стефан Стаменов разчистване на 
входа на БС №72 и първа влизане в пещерата.

-Лагерна група Мартина Колева и Татяна Виналиева.
-Към експедицията се присъединяват Александър Янев и Татяна Виналиева, както и 

късно вечерта пристига Димитър Димитров.
31.08.2008 г.
състав: Александър Крачунов, Александър Янев, Биляна Райкова, Васил Марков, Геор-

ги Стайчев, Димитър Димитров, Желязко Мечков,Живко Петров, Иво Бусерски, Камен 
Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Та-
тяна Виналиева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Към София си тръгват: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Ди-
митър Димитров, Камен Стефчев и Юлий Пасков.

-Първа група в състав: Живко Петров и Константин Стоичков работят по разширява-
не на дънния тесняк в БС № 9-11. Заедно с тях влиза в пещерата и Димитър Димитров.

-Втора група в състав: Иво Бусерски и Павел Бакалов работят по разширяване на дъ-
нния тесняк в БС № 9-11.

-Трета група в състав: Тодор Каркиев и Трифон Василев работят по разширяването на 
стеснение в дънната част на БС № 13.

-Стефан Стаменов извършва кратък теренен обход по „Котешкия чал”.
-Лагерна група: Александър Янев, Мартина Колева и Татяна Виналиева.
-Към експедицията се присъединяват Биляна Райкова и Желязко Мечков.
01.09.2008 г.
състав: Александър Янев, Биляна Райкова, Желязко Мечков,Живко Петров, Иво Бу-

серски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Татя-
на Виналиева, Тодор Каркиев и Трифон Василев.

-Първа група в състав: Александър Янев и Татяна Виналиева работят по разширяване 
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на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Желязко Мечков и Биляна Райкова работят по разширяване на 

дънния тесняк в БС № 9-11.
-Трета група в състав: Тодор Каркиев и Трифон Василев разекипират паралелния от-

вес в БС №9-11 и проверяват някои разклонения и „прозорци” в него.
-Четвърта група в състав: Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева и 

Стефан Стаменов работа в БС №72. Стефан разбива на парчета големите камъни на вхо-
да и ги разчиства. Живко разширява стеснение в пещерата и я проучва до стеснение с 
меандъра на -22 м. Константин Стоичков проверява и нивото но снежната тапа в обект 
БС № 57.

-Лагерна група: Иво Бусерски, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Стефан Стаме-
нов.

 02.09.2008 г.
състав: Александър Янев, Биляна Райкова, Боряна Личкова, Желязко Мечков,Живко 

Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан 
Стаменов, Татяна Виналиева, Теодор Кисимов, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Цветан 
Личков.

-Към София си тръгват: Александър Янев, Стефан Стаменов, Татяна Виналиева и То-
дор Каркиев

-Първа група в състав: Живко Петров и Мартина Колева, работят по разширяване на 
дънния тесняк в БС № 9-11.

-Втора група в състав: Павел Бакалов и Трифон Василев работят по разширяване на 
дънния тесняк в БС № 9-11. Тесняка е разширен и преминат. Следва „камина” и ново 
стеснение за разширяване. Усеща се осезаемо въздушно течение. Добавени са нови 10 м 
денивелация към БС №9-11, с което денивелацията и нараства на -235 м.

-Трета група в състав: Желязко Мечков и Иво Бусерски, прeнаковават някои участъци 
между старото дъно и входа на БС № 9-11.

-Лагерна група: Биляна Райкова и Константин Стоичков.
-Към експедицията се присъединяват Боряна Личкова, Теодор Кисимов и Цветан 

Личков.
03.09.2008 г.
състав: Биляна Райкова, Боряна Личкова, Желязко Мечков,Живко Петров, Иво Бусер-

ски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Теодор Кисимов, Трифон 
Василев и Цветан Личков.

-Целият ден вали. Всички остават в лагера денят е обявен за дъждовен!!!
04.09.2008 г.
състав: Веселин Дробенов,Биляна Райкова, Боряна Личкова, Желязко Мечков,Живко 

Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Кристина Карпачева, Любомира Митева, 
Mитева, Мартина Колева, Павел Бакалов, Теодор Кисимов, Трифон Василев, Цветан Лич-
ков, Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos.

-Към София си тръгват: Биляна Райкова, Желязко Мечков и Иво Бусерски.
-Първа група в състав: Живко Петров, Павел Бакалов и Теодор Кисимов работят по 

разширяване на новото дънно стеснение в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Константин Стоичков и Трифон Василев работят по разши-

ряване на дънното стеснение в БС №72 и я картират.
-Боряна Личкова и Цветан Личков правят теренен обход в циркуса и се качват на „Ко-

тешкия чал”. 
-В лагера остава Мартина Колева.
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-Към експедицията се присъединяват: Веселин Дробенов,Кристина Карпачева, Любо-
мира Митева, Miltiadis

Myteletsis и Hristos Penos.
05.09.2008 г.
състав: Веселин Дробенов,Бела Димова,Боряна Личкова, Живко Петров, Константин 

Стоичков, Кристина Карпачева, Любомира Митева, Мартина Колева, Павел Бакалов, 
Румяна Йотова, Теодор Кисимов, Трифон Василев, Цветан Личков, Miltiadis Myteletsis и 
Hristos Penos.

-Към София си тръгват Боряна Личкова и Цветан Личков.
-Първа група в състав: Павел Бакалов и Теодор Кисимов разекипират БС № 9-11. В 

„голямата блокажна зала” проверяват комини и разклонения под блокажа. Павел Бака-
лов се натъква на нови части, където след преодоляването на над 20 м отвес се натъкват 
на непреодолимо стеснение. 

-Втора група в състав: Любомира Митева, Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos извър-
шват проникване в БС № 9-11 до „голямата ледена зала”. 

-Трета група в състав: Константин Стоичков, Мартина Колева и Трифон Василев из-
вършват проникване в БС № 13 (Константин Стоичков не успява да премине стеснение 
в близост до входа и се връща), по време на което се работи по разширяване на перспек-
тивно стеснение в дънните части на пещерата.

-Четвърта група в състав: Веселин Дробенов, Живко Петров и Константин Стоичков 
разоборудват щурмовият бивак от входа на БС № 9-11 и свалят екипировачният инвен-
тар от пещерата в лагера. 

-В лагера остава Кристина Карпачева.
-Към експедицията се присъединяват: Бела Димова и Румяна Йотова.
06.09.2008 г.
състав: Веселин Дробенов,Бела Димова,Живко Петров, Константин Стоичков, Кри-

стина Карпачева, Любомира Митева, Мартина Колева, Павел Бакалов, Румяна Йотова, 
Теодор Кисимов, Трифон Василев, Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos.

-Сутринта към Гърция си заминават Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos. По късно към 
София си тръгва: Веселин Дробенов, Кристина Карпачева и Любомира Митева.

-Първа група в състав: Бела Димова и Трифон Василев извършват проникване в БС 
№ 13 по време на което се работи по разширяване на перспективно стеснение в дънните 
части на пещерата след което пещерата е разекипирана.

-Втора група в състав: Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева и Ру-
мяна Йотова свалят в лагера инвентара от разекипираната БС № 9-11. Константин Сто-
ичков и Румяна Йотова извършват теренен обход в района на БС №9-11 и циркусното 
възвишение. Заснемат входовете на обекти БС №№ 43, 47, 48, 49, 53, 55, 58 А, Б и В, 59 А, 
Б, В и Г, 62, 63 А и Б и пещери БС №№ 3, 4, 5, 19 и 20. Намерен е перспективен обект за 
разчистване от който се усеща силно въздушно течение. 

-В лагера остава Кристина Карпачева.
07.09.2008 г.
състав: Бела Димова,Живко Петров, Константин Стоичков, Крум Стоянов, Мартина 

Колева, Павел Бакалов, Румяна Йотова, Теодор Кисимов и Трифон Василев.
-Към София си тръгват: Живко Петров, Мартина Колева и Теодор Кисимов.
-Към експедицията се присъединява Крум Стоянов. 
-Бела Димова,Крум Стоянов и Румяна Йотова извършват теренни обходи в ниската 

част на циркуса. 
-В лагера остават Константин Стоичков, Павел Бакалов и Трифон Василев. Подрежда 
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се и се изброява материалната база. Подрежда се багажа за сваляне от циркуса.

08.09.2008 г.
състав: Бела Димова,Константин Стоичков, Крум Стоянов, Павел Бакалов, Румяна 

Йотова и Трифон Василев.
-Към София си тръгват: Бела Димова,Крум Стоянов и Румяна Йотова.
-Константин Стоичков, Павел Бакалов и Трифон Василев пакетират и комплектоват 

багажа за сваляне от циркуса. Свалят и прибират тентата зазимяват лагера. Вечерта в 
циркуса пристига човека с товарните коне.

09.09.2008 г.
състав: Константин Стоичков, Павел Бакалов и Трифон Василев.
Към 10.30 часа сутринта товарните коне са натоварени с целия експедиционен багаж 

за сваляне. След тежко и изморително слизане към 15.00 часа багажа е свален в близост 
до поста на Парк Пирин в гр.Банско от където Стоян Брашнаров го извозва към София. 
В товарния бус се качва и Трифон Василев. Константин Стоичков и Павел Бакалов хва-
щат автобус за София. С това експедиция „Бански суходол” 2008 на практика приключва. 

5. Резултати
Тази година вече станалата традиционна експедиция в циркуса „Бански суходол”, 

беше обявена за национална. Това е и една от причините да бъдат поставени и по високи 
цели. За времето на експедицията в нея се включиха 34 души, което си е добър показател 
сравнение с предишни години.

Основен приоритет на експедицията беше работата по разширяването на дънното 
стеснение в пещерната система БС №9-11 на кота -225 м. За тази цел в пещерата се вли-
заше за работа на групи от по двама души. Тук е важно да се отбележи, че температурата 
вътре е около 0 градуса по целзий и това беше единственият начин да се предотврати 
излишното мръзнене на участниците. В течение на експедицията, бе предприета тактика 
на две презастъпващи се групи, която даде нужните резултати. Преди краят на експе-
дицията тесняка беше разширен и преминат от Трифон Василев и Павел Бакалов. След 
последвалото уширение в „меандъра” и няколко метрова „камина” групата се натъкна на 
ново непреодолимо стеснение от което се усеща осезаемо въздушно течение. Интересен 
факт е, че стичащата се вода в така наречената „дънна каскада” протича по дъното на 
въпросния „меандър”. Към денивелацията на системата бяха добавени още 10 м с което 
БС №9-11 стана дълбока около -235 м. С това тя се нарежда на осмо място по дълбочина 
сред пещерите в България. Общо за работа на дъното бяха извършени 14 прониквания. 
Констатирайки всичките изложени факти се стига до извода, че трябва да се продължи 
работата по разширяването на новото стеснение.

Паралелно с работата на дъното течеше и проучване на странични разклонения на 
различни коти в пещерата. Основно акцента падна върху така наречения „паралелен от-
вес”. Там Живко Петров и Мартина Колева работиха по разширяването на непреодоли-
мо стеснение. Въпреки трудната работа на това място има перспектива за продължение. 
Трябва да се отбележи, че тази точка е някъде в близост до частите след „наклонената 
галерия” и „наклонения отвес”. Точно в този участък се чува ясно работата на перфора-
тора, с който групата в „паралелния отвес” разширява стеснението. Ако се намери връзка 
с този участък, това ще улесни значително проникващите в пещерата защото „наклоне-
ната галерия” и отвеса след нея са най-мъчителните места за преминаване в цялата пе-
щера. Установено, беше, че това място е и сегашният път на водите. При един от малкото 
валежи на повърхността води нахлуха в този участък. Това също е перспектива, която 
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не трябва да се пренебрегва (в „дънната каскада” такова явление не беше забелязано). 
Останаха да се проверят и два „прозореца” в „паралелния отвес” за които не остана вре-
ме. Проверени бяха комин в края на „наклонената галерия”, без да бъде установен край, 
както и паралелни нива преди старото дъно в които се натъкнахме на непреодолими 
стеснения. При разекипирането на пещерата Павел Бакалов и Теодор Кисимов напра-
виха нов оглед на комините и блокажа в „голямата блокажна зала”. Павел Бакалов се 
натъкна на нови части под блокажа. Те отвеждат в отвес с предполагаема дълбочина над 
25 м. За съжаление на дъното му има стеснение. Единодушно, беше решено, че по време 
на следващата експедиция е наложително да се обърне по голямо внимание на „голямата 
блокажна зала” и всичките намиращи се в нея отвеси и комини. За да добием по голяма 
яснота най-сетне трябва и да бъдат картиране всичките гореспоменати отвеси и да се 
види как се нанасят спрямо „дънната каскада”. Разширени, бяха и двата проблемни тес-
няка в началото на „наклонената галерия” и на „старото дъно” с което се улесни значи-
телно движението в пещерата.

От второстепенните задачи внимание се обърна на БС № 13. Поради голямата ангажи-
раност на участниците в експедицията по работата в БС № 9-11 не остана време и ресурс 
за работа на същинското дъно в тази пещера. Работата беше насочена основно по раз-
ширяване на стесненията в пещерата, както и по разширяване на тесняк в дънните части 
на пещерата, от който се усеща силно въздушно течение. По разширяването му главно 
работеше Трифон Василев. За съжаление съвсем малко не достигна стеснението да бъде 
преминато.

По време на експедицията усилено се работи и по разчистването на откритата ми-
налата година пропаст БС № 72 (С.С. Еделвайс. За сега нейната дълбочина е -22 м, като 
пътя навътре е препречен от тесен меандър. Долавя се въздушно течение. Предполагаме, 
че в системата може да се влезне и след разкопаването на съседен въртоп през който ще 
се избегне споменатото стеснение. Пещерата беше картирана и заведена под номер 5641. 

Във връзка с теренната работа тази година се направиха обходи на места, където в 
предишните експедиции не беше обхождано или не оставаше време. В района на „Куте-
ло” бяха проверени снежните тапи на №№ 31,33 и 68. Основно бяха разгледани всички 
виждащи се отвори, които в голямата си част се оказаха безперспективни ниши. В този 
район се локализираха и два нови обекта. Отдалечеността на пропаст БС № 51 от лагера 
и ангажираността с главните приоритети не позволи да бъде започнато изследването и 
картирането и. За първи път бяха извършени теренни обходи по масива на „Църна мо-
гила” и в основата на „Котешкия чал” под ригела на циркуса. С неуспех завърши и опита 
за локализация на БС № 32. Продължи се с фотозаснемането на входовете на пещерите 
и обектите в „Суходола”. Тази година това бяха обекти БС №№ 43, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 58 
А, Б и В, 59 А, Б, В и Г, 62, 63 А и Б, 68 и пещери БС №№ 3, 4, 5, 19, 20, 31 и 33. Намерен е в 
близост до основата на „Кончето” перспективен обект за разчистване от който се усеща 
силно въздушно течение. Снеха се и GPS координати основно на пещерите и обектите 
под „Кутелата”.

Установено бе, че тази година снежниците в района са със значителни размери. Това се 
отнася и за голяма част от снежните тапи в пещерите. Това и е основната причина да не 
бъде проникнато отново в намерената миналата година Ледникова пропаст. Тази година 
входа и беше на около 2 метра под снежната преспа от която се налива вода за питейни 
и битови нужди.

Въпреки гореспоменатите неуспехи считаме, че с наличните средства и ресурси, беше 
проведена една доста успешна експедиция. Положените усилия от ръководството и 
участниците във връзка с комфортното пребиваване в циркуса дадоха също така нуж-
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ният резултат. Тази съвкупност от факти заедно с голямата перспектива в този район да 
бъде открита най-дълбоката пропастна пещера в страната ни дава увереност, че експеди-
циите в циркус „Бански суходол” няма да секнат и в скоро време нашето постоянство и 
положените през годините усилия ще бъдат възнаградени.

Ръководството на експедиция “Бански суходол”2008 изказва специални благодарно-
сти на:

-Ръководството на Национален парк Пирин.
-Българска федерация по Спелеология, за отпуснатите средства.
-инж. Георги Стайчев (за цялата му помощ и съдействие в началото и по време на 

експедицията) и Стоян Брашнаров, които помогнаха и съдействаха багажът на експеди-
цията да бъде закаран и върнат от/до Банско;

-Стефан Стаменов, Георги Карагьозов и Димитър Димитров за закупуването на про-
доволствия от първа необходимост и доставянето им. 

-Момчил Цонев (Шипси)- Makalusport за предоставянето на складова палатка MSR.
-Камен Стефчев за материалите за изготвяне на тента.
-Таня и Камен Кръстеви и Павел Бакалов за скрояването и ушиването и.

Специални благодарности и на Виктор Стефанов и Аглика Гяурова, които в периода 
2000-2003 успяха да съберат и компилират информацията за района, и без които новите 
открития едва ли щяха да са факт в момента.

Константин Стоичков
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Експедиция „Бански суходол 2013”
Константин Стоичков

Пропастната система „Бански суходол” №9-11 достигна дълбочина над 300 м.
Успешно завърши дванадесетата експедиция в циркуса „Бански суходол”-Северен 

Пирин. Експедицията беше организирана от софийските клубове СПК „Академик” 
и ПК „Хеликтит”, участие в нея взеха членове на пещерните клубове; „ПКСУ София, 
„Underground” София, ПК „Приста” Русе и пещерняци от чужбина. По различно време 
на експедицията – от 24.08 до 08.09 – се включиха около 30 участници, Според участни-
ците експедицията се раздели на два етапа, като някои от тях взеха участие първата сед-
мица, други застъпиха на тяхно място във втория етап а трети се включиха в самия край 
на експедицията и подпомогнаха за разоборудването на пещерата и биваците.

Тази година нивото на снежниците беше доста по-голямо от предходните. Това беше 
и предпоставка „топилнята” за вода да бъде разположена в непосредствена близост до 
лагера. Благодарение на Венцислав Иванов и Христо Христов (Мамута) беше направена 
система със слънчев панел, помпа и акумолатор които помагаха да става циркулация на 
вода по система от тръби и да полива поставения за топене сняг. Тази система сработи 
добре и освен с малки изключения лагера беше подсигурен с добро количество вода (до-
ста често над 100 литра на ден).

Вода за изнесения лагер се доставяше от „топилнята”, от БС №9-11 (от потока в дънни-
те части) и от близките снежници.

В първата част на експедицията времето беше доста лошо. На качване валя проливно 
и се разрази гръмотевична буря. В дните в края на Август почти всеки ден валеше и вре-
мето се задържа стабилно чак след първи септември, въпреки, че температурите спадна-
ха драстично. Доста често през нощта падаха под 0°с.

За поредна година битовите условия бяха отлични за провеждането на експедиция 
от подобен тип. За основен бивак, беше използван стария скиорски лагер и изградената 
през годините в него инфраструктура, като печка на дърва, множество упори за опъване 
на тентата, маси, пейки и землянка. Беше опъната двойна-лека тента, която не се предаде 
на поривите на вятъра. За поредна година беше използвана голямата „щабна палатка” на 
СПК“Академик”София.

Щурмовия лагер беше построен на подравнените площадки във въртопа на БС №10. 
Бяха опънати 2 палатки, над тях беше опъната тента. Палатките бяха снабдени със спал-
ни чували и шалтета (спонсорирани от магазин „Стената“). В дънната част на БС №9-11 
беше изграден временен бивак съоръжен с тента, примус и храна за групите работещи 
на дъното.

Експедицията беше подсигурена с три броя перфоратори. Два акумулаторни и един 
бензинов. Електрическите машини бяха предоставени от Яни Макулев член на ПК „Хе-
ликтит” София. Още в началото за пореден път бензиновата машина прояви дефект 
и спря да работи. Основно за разчистването на дъното се използва машината на Яни. 
Бяха подсигурени и два агрегата (СПК „Академик” и Яни Макулев), които се повреди-
ха по време на експедицията и спешно беше качен още един (сърдечни благодарности 
на Митко Цолов). Материалната база - инвентара за екипиране беше предоставена от 
ПК „Хеликтит” София. Двете щурмови палатки бяха осигурени от магазини Стената за 
ползване по време на експедицията. Стената дариха и доста инвентар (планки, майони, 
карабинери, лепени клинове, както и бутилки газ, примус, спални чували и др. Магазин 
Алпи дари майони за стационарното екипиране на БС №9-11. Фирма „Хелти фуудс енд 
дринкс” предостави разнообразни енергийни храни и напитки за целите на експедиция-
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та и проникващите в пещерата. За стационарното екипиране беше използвано ново въже 
Beal предоставено от Европейската спелео федерация.

 
Системата Бански суходол № 9-11:
Основната цел на експедицията беше да се продължи с разчистването на стеснението 

на кота – 271 м. Да се преекипира пещерата с ново въже, да се поставят нови майони и 
опори. Също така да се разширят някои проблемни стеснения по пътя. Оборудван беше 
и нов подземен бивак за почивка.

Работата в БС № 9-11 беше организирана на смени. Пещерата беше преекипирана по-
етапно. Основно в тази дейност взеха участие; Павел Бакалов, Владимир Георгиев, Ра-
дослав Ненкин, Теодор Атанасов. Павел Бакалов и Теодор Атанасов разшириха някои 
от проблемните стеснения. Емил Макариев, Стоян Горанов и Ани Гатева дооборудваха 
подземния бивак за почивка на кота -265 м. Владимир Георгиев и Теодор Атанасов изка-
чиха комина над въпросния бивак. След първите 15-тина метра се достигало до заличка 
с лабилен блокаж. От комина идва малък поток и има кален нанос. Виждали се окомерно 
още около 15 м във височина, но комина не се развива в посока сегашното дъно.

След няколко смени по разчистването на стеснението на дъното в което взеха участие; 
Павел Бакалов, Радослав Ненкин, Емил Макариев, Христо Христов, Светломир Балевски, 
Теодор Атанасов, Венцислав Иванов, Хелиана Дундарова, Иван Петров, Стоян Горанов 
и Ламброс Макростериос. Стеснението е преминато. След къс отвес се попада на малка 
зала. След пролазване се попада на голяма наклонена зала. Следва преса и се попада на 
наклонена галерия с подземен поток. По пътя на потока има няколко водопада. Достига 
се до стеснение по водата от което силно духа, но за да се премине трябва да се легне във 
водата. В новите части има и доста непроверени разклонения, както и обособен горен 
етаж. В картировката на тези части се включиха; Александра Василева, Десислава Васи-
лева, Венцислав Иванов, Здравка Попова и Ани Гатева. След изчертаването на новите 
части (до там до където беше картирано) денивелацията на пещерата нарасна на – 307 
м.  Дължината и се увеличи на 458 м. Вероятно с некартираните части денивелацията на 
пещерата окомерно е около -320-330 м като обособен край не е достигнат и има голяма 
вероятност тепърва денивелацията и да нарастне. Достигнатата голяма зала е с неуста-
новена височина, на много места таван не се вижда. Температурата в новите части е 3°С. 
В разоборудването на пещерата и изнасянето на машината и някои неща от подземния 
бивак се включиха; Стоян Горанов, Александър Лазаров, Ема Коларова и Ани Гатева.

След новите открития пещерата се нареди на пето място сред най-дълбоките пропаст-
ни пещери в страната.

 
Теренни обходи и научни изследвания:
За поредна година беше обърнато внимание и на някои други пещери и обекти в цир-

куса, както и на някои научни дейности.
Проверени бяха нивата на снежните тапи на редица пещери; БС № 6 (+0.50 м), БС № 7 

(-5.80 м), БС № 8 (-7.80 м), БС № 10 (-5.80 м), БС № 10 А (-6.30 м), БС № 12 (без сняг), БС 
№ 13 (- 1 м от ниската страна), БС № 14 (-8 м от по-високо разположения вход), БС № 16 
(-8  м), БС № 23 (-4 м), БС № 41 (-5.50 м), БС № 42 (-2 м), БС № 48 (-3.43 м), БС № 49 (-1.80 
м), БС № 55 (-3 м), БС № 57 (-0.50 м), БС № 65 А (-2.94 м), БС № 70 (-7 м), БС № 71 (-2.63 
м), БС № 73 (-1 м), БС № 76 (-4 м). Като цяло в повечето пещери се забелязва увелича-
ване на нивото на снежните тапи. Основно измерванията са извършени от Константин 
Стоичков. Борислав Алексиев заедно с Христо Христов направиха система от стоманени 
въжета и поставиха капак на перспективната БС № 6.
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Проверени са перспективните за продължение пещери БС №8 и БС №6. От Светломир 
Балевски и Христо Христов. За съжаление и двете за момента завършват с непреодолими 
стеснения между снега и скалата на около – 30 м.

Направени са корекции по картите на БС № 4 и БС №29; Здравка Попова, Цветелина 
Валерианова и Константин Стоичков. Скицирани са редица номерирани обекти; БС № 
42, БС № 47, БС № 49, БС № 54 Б, БС № 55, БС № 59 А, БС БС № 59 Б, № 59 Г, БС № 59 Г, БС 
№ 64 А, БС № 64 Б, БС № 64 В, БС № 65 Б, БС № 73 А. Намерени са няколко перспективни 
обекти за работа.

Освен в БС №9-11 с цел събиране на пещерна фауна е посетена и пропастната пещера 
БС № 25 от където са събрани над 5 вида типична пещерна фауна. Установено е, че пеще-
рата е перспективна за работа с цел продължение, както и е намерено известно количе-
ство прилепно гуано на дъното- Стоян Горанов, Свилен Делчев и Мирослава Христова.

Поставена е мрежа на входа на БС №30 с цел улов на прилепи да ДНК анализи. Хвана-
ти са прилепи от видовете: Plecotus auritus и Myotis bluthi. За огромно съжаление акци-
ята е прекратена от каменопад изсипал се върху участниците от стената на „Котешкия 
чал”, като потърпевшите изваждат щур късмет и се отървават само с уплаха- Хелиана 
Дундарова, Константин Стоичков, Хрито Христов и Алекс. Направен е теренен обход от 
специалист геолог Юлия Статулова за заснемане на пукнатините и разломите в циркуса, 
изясняване на перспективите и нанасянето им на топографска основа в мащаб 1:10000.

Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2013 изказва специални благодарно-
сти на:

- Европейската спелео федерация за предоставената екипировка.
- Магазини "Стената" за предоставянето екипировка и материална база.
- Фирма „Топ-гео” инж. Кирил Данаилов за финансовата подкрепа.
- Фирма „Хелти фуудс енд дринкс” за предоставените енергийни храни и напитки.
- Магазин „Алпи” за предоставената материална база.
- Яни Макулев за предоставените перфоратор, агрегат и бус.
- Димитър Цолов за предоставения агрегат. 
- Национален парк Пирин за цялостната подкрепа. 
Специални благодарности и на първоизследователите на района в лицето на старите 

пещерняци от СПК „Академик” София, без които това приключение нямаше как да се 
състои. 

Специални благодарности на Виктор Стефанов, Ганчо Славов и Аглика Гяурова, които 
в периода 2000-2003 г. успяха да съберат и компилират информацията за района, и без 
които новите открития едва ли щяха да са факт в момента.

Приложения: 
Разрешително за провеждане на експедицията.pdf
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Проучванията в пропастна система БС № 9-11 до 2015 г.
Константин Стоичков

 Началните проучвания на негативните карстовите форми в циркуса Бански сухо-
дол са дело на пещерняците от СПК „Академик”, София. Първата клубна експедиция на 
„академиците” е през октомври 1969 г. Участници в нея са Васил Груев, Валери Велков, 
Радослав Рахнев, Петър Делчев и Красимир Копоев. Намерени с шест обекта с неголеми 
размери, но завършващите със снежни тапи пропасти дават надежди за нови открития, 
поради което районът е набелязан за доста перспективен.

Следващата експедиция е организирана едва през 1977 г. Поради голямата давност на 
информацията от предишното посещение, пещерняците имат проблеми с намирането на 
откритите преди пещери и настава объркване при поставянето на номерата им. Работи 
се на два лагера. Единият е местността „Еленино гюбрище”, другият е в циркуса. Откри-
ти са 25 обекта, картирани са 18. Голям брой „академици“ опознават района, което става 
добра основа за по-нататъшното му проучване.

Най-интензивният период на изследвания в района са годините от 1977 до 1981.
През 1978 г. е открита пропастта БС №30, наречена “20 години СПК Академик”. Тя е 

първата в циркуса, която надминава 100-метровата денивелация. За съжаление, завър-
шва с непреодолим блокаж на -118 м. Най-интересен от останалите обекти е БС №9, в 
който се достига до дълбочина –70 м. 

По време на републиканска пещерна експедиция, организирана през 1981 г., пропаст-
та №9 е продължена до около -120 м и е свързана в система с намиращата се наблизо БС 
№11.

През следващите години се провеждат малки експедиции, чиято основна цел е работа 
във вече известните обекти, главно в БС №30 и БС №9-11. 

През 1982 г. четирима пещерняци работят в продължение на три дни на дъното на 
№30 („20 години СПК „Академик”), но без успех. 

Неуспешна е „леката” клубна експедиция през 1985 г., която прави опит за продължа-
ване на БС №9-11. 

През юли 1986 г. нова експедиция прави опит за продължаване на пещерата. Този път 
са възпрени от огромното количество сняг и снежна тапа на входа. Изводът е, че не е 
подходящо да се правят експедиции толкова рано през годината. Същата година, през ок-
томври и ноември, са направени още две експедиции. Поставен е дървен капак на входа 
пещерата, за да го предпазва от навяване на сняг. 

През 1987 г. се работи по разширяването на едно стеснение в БС №9-11, но отново без 
успех. 

През 1988 г. пропастта БС №9-11 е продължена до около –130 м. Разширен е тесняк 
преди последния отвес и се попада в паралелни галерии и отвеси. Проучването в дълбо-
чина е спряно от пореден тесняк, запречен с голям камък. 

През 1989 г. експедиция с численост над 10 души отново се работи в БС №9-11.
През 1993 г. е последната академишка експедиция в района. Следващите години си-

стемните проучвания на СПК „Академик” в района са преустановени, а редките посеще-
ния от „академици” са предимно със спортна цел, без съществен резултат за изследване-
то на пещерите.

*******
През 2000 г. след няколко разузнавателни посещения, проучванията в циркус Бански 

Суходол започват повторно. Те са дело на малка група от столичните клубове „Витоша” 
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и „Хеликтит”. През тази година по-съществен резултат е продължаването на пропаст БС 
№13, наречена “Тримата глупаци”, от -5 до -68 м. Това става възможно поради разтопява-
нето на снежната тапа на входа и след разчистване на стеснение над дъното.

Допълва се азимутното кроки, направено от Петко Съйнов в 1978 г.; продължава за-
почналата проверка на останалите пропасти. В някои от тях не е прониквано от открива-
нето им преди повече от 20 години. Целта е да се установи сегашното им състояние, да се 
търсят евентуални продължения, както и да се систематизира информацията, оставена 
от предишните експедиции.

*******
През 2001 г. към тази група се присъединяват и членове на СПК „Академик”. Проу-

чванията в района продължават. Добавят се нови карти и описания към документаци-
ята на циркуса, но най-значимият резултат е постигнат в пропастната система №9-11. 
Продължението се осъществява след отстраняването на проблемния камък на старото 
дъно и разширяване на следващия тесняк. Достигната е кота около -180 м, но не и дъно. 
Пропастта засега е най-интересният обект за работа в района.

*******
През 2002 г. БС № 9-11 е продължена до –225 м, но отново без да е достигнат сигурен 

край. Направена е нова карта на пещерната система. Проведени са климатични и биоспе-
леологични наблюдения, както и замервания на пукнатините и теренно привързване на 
входовете в нейна близост с помощта на теодолит. Направена е карта и на разположената 
в близост до № 9-11, пещера БС №10-10А, която се използва за щурмови бивак. Открита 
е и нова пропаст, на която и е даден вакантния номер БС № 6. В нея се слиза до -41 м, без 
да е достигнато дъно.

*******
През 2003 г. се присъединяват пещерняци от Полша. Довършена е картировката на 

паралелния отвес в № 9-11. Въпреки положените усилия да се намери продължение в 
блокажа на кота -180 м, дълбочината на системата остава непроменена. 

Дълбочината на пропаст № 13 става около -72 м. Започнато е поставянето на метал-
ни планки с районните номера на пещерите на входовете им. Паралелно с това върви и 
заснемането на географските координати на пещерите намиращи се в циркуса посред-
ством GPS.

*******
През 2004 г. е организирана малка експедиция, в която отново вземат участие спеле-

олози от Полша. Картиран е един от паралелните ръкави в БС № 9-11, под блокажа на 
залата на кота -180 м. Направен е опит за разчистването на дъното на БС № 13, при което 
дълбочината й става приблизително -75 м. Работи се по номерирането и заснемането на 
пещерите посредством GPS. Поставят се метални планки и се прави фотодокументация 
на входовете им. 

*******
През 2005 г. по време на експедицията “Бански суходол-2005” е наблегнато главно на 

теренната работа. Въвежда се ред сред обърканите теренни и федеративни номера, до-
пълва се фото документацията и описанията на пещерите и обектите, като им се снемат 
географските координати посредством GPS. Направен е нов опит за разчистването на 
дъното на пропаст БС № 13. Разширени са някои стеснения в БС № 9-11 и са доизяснени 
перспективите за продължение. 

*******
През 2006 г. експедиция в циркуса не се провежда. 
*******

Проучвания в система 9-11 до 2015 Константин Стоичков



 342

През 2007 г. експедицията съсредоточава усилията си в търсенето на продължение в 
пропастната пещера БС № 13. За поредна година се налага да се наблегне и на теренната 
работа. Продължи въвеждането на ред сред обърканите теренни и федеративни номера, 
допълване на фотодокументациата и описанията на пещерите и обектите. В БС № 11 
(която е част от БС №9-11) е намерена нова наклонена галерия. След около -15 м има 
стеснение, зад което се вижда, че галерията продължава в дълбочина. Предполага се, че 
тази, досега неизвестна галерия от БС № 11 ще се окаже нова връзка с БС № 9. 

По време на експедицията метеорологичните условия са много лоши. Дъжд вали поч-
ти всеки ден, а на 7-ми септември вали сняг. Снеговалежът продължава 12 часа и на-
трупва снежна покривка над 40 см. Това води до преждевременно прекратяване на екс-
педицията.

*******
През 2008 основната задача на експедицията г. е разширяването на дънното стеснение 

на кота -225 м в пещерната система № 9-11. Стеснението е разширено и преминато. След-
ва къс меандър и праг, но след него е достигнато ново, трудно за преодоляване стеснение. 
Паралелно с работата на дъното продължава и проучване на странични разклонения на 
различни коти в пещерата. 

Отделено бе специално внимание и на така наречения „Паралелен отвес”. Там Жив-
ко Петров и Мартина Колева работиха по разширяването на едно на вид непреодолимо 
стеснение. Въпреки трудностите, това място е перспективно за продължение. Тази точка 
трябва да е някъде в близост до частите след „Наклонената галерия” и „Наклонения от-
вес” -  там ясно се чува работата на перфоратора, с който групата в „Паралелния отвес” 
разширява стеснението.

В „Голямата блокажна зала” са намерени нови части. Те отвеждат в отвес с предпо-
лагаема дълбочина над 25 м със стеснение на дъното. Разширени са и двата проблемни 
тесняка в началото на „Наклонената галерия” и на „Старото дъно”, с което значително се 
улеснява движението в пещерата.

*******
През 2009 г експедицията. не постига очакваните резултати. В системата на БС № 9-11 

продължава работата по разширяването на дънното стеснение, но ефектът не е голям 
поради проблем с перфоратора. Междувременно вирус поваля по-голяма част от участ-
ниците в експедицията и ги прави неефективни за работа в пещерата. Част от екипа за-
почва проверка на паралелните отвеси на „Дънната каскада”. Прекартирана е „Голямата 
блокажна зала” и прилежащите към нея отвеси и нови части. Проверени са и някои от 
комините в залата. Разкопана и картирана е БС №73. Извършени са обходи в райони, ко-
ито засега са „бели петна”: циркусното възвишение под връх Бански суходол и участък 
от масива на „Църна могила”. Заснети са входовете на някои пещери, които досега нямаха 
снимки на входовете. 

*******
През 2010 г. акцентът на експедицията е отново върху разширяването на дънното 

стеснение в БС № 9-11. Голямото количество задържал се и топящ се сняг обуславя и по-
вече вода в пещерата; в дънните части това пречи на работата. Дебитът е около 3-4 л/сек. 
От тавана на „Голямата блокажна зала” се излива водопад, невиждан досега. Продължава 
картирането на недокументирани разклонения в „Голямата блокажна зала”. Пещерата е 
дооборудвана с майони и планки и е стационарно екипирана за постоянно с въжета, ку-
пени за целта.

При проверката на БС № 8, е установено, че покрай снежната тапа има пролука и се 
слиза до дълбочина около -40 м. По време на тази експедиция започват наново да се 
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правят ежегодни измервания на нивата на снежните тапи, което в бъдеще ще служи за 
съпоставка с предните години и за преценяване на нивото на постъпващия в тях сняг 
през зимния сезон. Продължава се систематичното заснемане на входове на пещери в 
циркуса и вземането на GPS-координати на нови обекти. Измерена е и температурата на 
въздуха в някои пещери.

*******
През 2011 г. експедицията е десетата от подновяването на изследванията в циркуса 

през 2000-та година. Отново се работи по разширението на дънното стеснение в система-
та № 9-11. Напредъкът е само с около 4 метра, но вече има ясни индикации, че скоро ще 
се попадне на нов обем. В привходните части, поради стопяване на снежната тапа, е от-
крито ново продължение. Новите части са с дължина над 50 м, като посоката им на раз-
витие е към № 11 и № 10. Продължава дооборудването на пещерата с майони и планки. 

Отново са направени замервания на снежните тапи на редица пещери в циркуса. По 
време на експедицията са открити две нови пропасти: . БС №75 - Гаргина цепка (24 м; -27 
м) и БС №76 – Каменистата (4.40 м; -10 м). Заснемат се географските координати на всич-
ки пещери, пропасти, обекти и негативни форми в циркуса. Фотографират се входовете 
на обектите и пещерите, започнато е снимането на късометражен филм за експедицията.

*******
През 2012 г. по време на експедицията е постигнат дълго желаният пробив на дъно-

то на системата БС № 9-11. По предварително установен ред групите работеха по раз-
ширяването на дънното стеснение и разчистването му от камъни. Постепенно теснякът 
беше разширен и Мирослава Рударска (ПК „Хеликтит”) успя да влезне в тесен меандър, 
дълъг 8 м, след който имаше ново стеснение. В края на експедицията стеснението беше 
разширено и преминато от Павел Бакалов (СПК „Академик”). Стигна се до отвес с дъ-
лбочина 30 м, на дъното на който има блокажна зала. Пътят в дълбочина е блокиран от 
голям скален отломък. Усеща се силно въздушно течение; перспективата за продължение 
е голяма! В „Голямата блокажна зала” беше намерено интересно и обещаващо разкло-
нение. Новите части бяха картирани от Мирослава Рударска (ПК „Хеликтит”) и Антон 
Генков (ПК „Черни връх”). След като наложени на картата на пещерата се установи, че 
дълбочината й нарастна на  – 265 м, което я нарежда на 6-то място по дълбочина в стра-
ната. Общо за времето на експедицията в пропастната система БС № 9-11 беше влизано 
четиринадесет пъти. На различни коти в пещерата бяха поставени биоспелеологични 
капани. Измерена е и температурата на въздуха на тези места - варира от 1.1ºС до 2ºС.

Междуклубната експедиция „Бански суходол-2012” беше организирана от софийски-
те клубове СПК „Академик” и ПК „Хеликтит”. Участие в нея взеха и членове на пещерни-
те клубове „Черни връх”-София, „ПКСУ София, „Под ръбъ”-Церово и пещерняци, които 
не членуват в пещерни клубове. За времето на проявата – от 25 август до 9 септември се 
включиха 31 души. За огромно съжаление, при неизяснени обстоятелства по време на 
изкачването му към базовия лагер на експедицията загина нашият колега Росен Милков.

Експедицията бе посетена от председателя на БФСп д-р Петър Берон и Боян Петров 
от Националния природонаучен музей при БАН. В редица пещери бяха събрани биоспе-
леологични проби. Основна цел на Боян Петров е поставянето на мрежи за улов на при-
лепи на входовете на №№ 24, 30 и 38. Той успява да улови и определи 44 екземпляра от 6 
вида, като установява поне 5 височинни рекорда за Балканите. Христо Христов заснема 
късометражен филм за експедицията, който е монтиран и прожектиран впоследствие на 
„Дните на предизвикателството” в София.

*******
През 2013 година, от 24 август до 8 септември, за различни периоди от време, в екс
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педицията се включват около 30 участници. Изпробвана е иновация за добив на вода. 
Благодарение на Венцислав Иванов и Христо Христов (Мамута) е направена система със 
слънчев панел, помпа и акумулатор, при която вода циркулира по система от тръби и 
полива поставения за топене сняг. Тази система сработва добре и с малки изключения 
лагерът е подсигурен с добро количество вода (често над 100 литра на ден). 

Основна цел на експедицията е да продължи с разчистването на стеснението на кота - 
271 м в БС № 9-11. Работата е организирана на смени. Пещерата се преекипира поетапно 
с ново въже, поставят се нови майони и опори. Павел Бакалов и Теодор Атанасов раз-
ширяват някои от проблемните стеснения. Емил Макариев, Стоян Горанов и Ани Гатева 
дооборудват подземния бивак за почивка на кота -265 м. Владимир Георгиев и Теодор 
Атанасов изкачват комина над  бивака. След първите 15-тина метра достигат до заличка 
с лабилен блокаж. От комина идва малък поток и има кален нанос. Виждат се още около 
15 м във височина, но коминът не се развива в посока на сегашното дъно.

След няколко смени по разчистването на стеснението на дъното, в което взимат уча-
стие Павел Бакалов, Радослав Ненкин, Емил Макариев, Христо Христов, Светломир Ба-
левски, Теодор Атанасов, Венцислав Иванов, Хелиана Дундарова, Иван Петров, Стоян 
Горанов и Ламброс Макростериос, стеснението е преминато. Попада се на продължение 
с прагове, зали и подземен поток. По пътя на водата е достигнато стеснение, от което 
силно духа, но да се премине трябва да се легне във водата. Остават и доста непрове-
рени разклонения, както и обособен горен етаж. Новите части са частично картирани. 
Денивелацията на пещерата нараства до -307 м. Дължината й се увеличава на 458 м. До-
стигнатата голяма зала е с неустановена височина, на много места таванът не се вижда. 
Температурата в новите части е 3°С. След новите открития пещерата се нарежда на пето 
място сред най-дълбоките пропастни пещери в страната.

Извършени са и редица дейности на терена. Проверени са нивата на снежните тапи в 
пещерите и пропастите в циркуса. Като цяло, в повечето пещери се забелязва увелича-
ване на нивото на снежните тапи. Направен е теренен обход от геолог Юлия Статулова 
за заснемане на пукнатините и разломите в циркуса, за изясняване на перспективите и 
нанасянето им на топографска основа в мащаб 1:10000.

*******
През 2014 г. експедиция „Бански суходол-2014” се провежда от 23 август до 7 септем-

ври. Освен българските участници в нея се включват и пещерняци от Полша, Сърбия и 
Гърция. Работата в БС № 9-11 е организирана на смени. Изграден е нов подземен лагер. 
За по-добър достъп и по-бързо придвижване на групите са екипирани входните отвеси 
на № 9 и № 11. За времето на експедицията системата № 9-11 е картирана до дълбочина 
-313 м и дължина 528 м. Венцислав Иванов и Христо Цанев проучват нови части срещу 
течението на един от подземните потоци. В края на експедицията пробив в дълбочина и 
в дължина прави Теодор Кисимов. Той успява да заобиколи стеснението по течението на 
потока чрез преминаване на тесни пасажи и малък праг. След прага попада на нова, мно-
го дълга зала с наклонен блокажен под. В новата зала, в блокажа съществуват различни 
нива. На края на залата достига до отвес с видима дълбочина около 15 м. Отвесът не бе 
спуснат поради липса на въже. 

По време на експедицията се провежда климатично проучване в пещерната система  
№ 9-11, извършено е от Лазар Милчев, Мария Златева и Спас Йорданов. Измерени са 
температурата и влажността на различни места. В началото на пещерата термометърът 
показва 1.2 - 1.4оС. Близо до дъното температурата е в интервала 2.0 - 2.2оС. Температу-
рата на водата е около 4.0 - 4.2оС. 

*******
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През 2015 г. експедиция „Бански суходол-2015” е отново с международно участие. Уча-
стват пещерняци от Полша, Иран, Гърция и Сърбия. По време на експедицията е рабо-
тено основно по главния приоритет – пропастната система №9-11. За основен маршрут 
за влизане е избран вход №11, но в по-късен етап е екипиран и вход № 9.  Филип Енчев 
и Симеон Ненков първи свалят багаж до мястото за бивака, опъват лагерната палатка, 
правят първи огледи на новите части. Установяват, че над последният отвес има комин, 
който тегли цялото течение от залите нагоре. Павел Бакалов, Tomasz Pawlowski и Десис-
лава Макулева прокарват кабел от входа на пещерата до подземния бивак.

В подземният лагер за няколко дни остават Теодор Кисимов, Константин Стоилов, 
Mohammadhassan Entezari и Mohammad Sheykhrasti. Те го дооборудват и продължа-
ват картирането на пещерата. За времето на пребиваването си там картират 678 метра 
зали и галерии при денивелация от –85 метра. Прекартиран е участъкът от последният 
отвес след „проходката“ до лагера. Картировка се прави и в страничните разклонения 
(Павел Бакалов, Иван Петров, Диляна Христова, Христо Цанев, Стойчо Зарев и Lampros 
Makrostegios). Свързана е картировката с тази на иранската група, които също картират 
в тези участъци. Иранската група (Majid Saghafi и Ebrahim Byramian) картира едно от 
некартираните разклонения в "Голямата блокажна зала". Друго разклонение в тази зала 
картират Стоян Горанов и Радослав Ненкин. Общо за времето на експедицията са кар-
тирани над 750 метра. Дължината на пропастната система БС № 9-11 надминава 1100 
метра, а денивелацията от –354 м я поставя на трето място по дълбочина в България.

Яни Макулев, Георги Красимиров, Симеон Ненков, Христо Цанев, Павел Бакалов, 
правят проучвания в различни участъци след подземният лагер. Проучени са някои от 
разклоненията, като на места не е достигнат край. Измерени са дебитите на подземните 
потоци. Боян Шанов и Константин Стоичков извършват теренни обходи, като целта им е 
да  проверят възможностите за проникване в някои от пещерите с видимо стопени снеж-
ни тапи в западната част на циркуса.
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Експедиция "Бански суходол 2016"
Константин Стоичков

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на национална експеди-
ция “Бански суходол” 2016 г.

Експедиция “Бански суходол” 2016 г. беше проведена в периода 20.08.–10.09.2016 г., с 
обща продължителност 22 дни. Експедиционният лагер беше установен в района на бив-
шата ски база (2300 мнв).  Eкспедиционният багаж беше изнесен до мястото за бивакува-
не и свален до гр. Банско след приключване на експедицията с помощта на товарни коне. 
За по-комфортно бивакуване беше разпъната голяма тента над мястото, определено за 
хранене. Отделно бе разпъната и голяма складова палатка „Quechua”, в която се съхра-
няваха хранителните продукти, техниката и експедиционния инвентар, беше използвана 
за нощуване на някои от участниците и място за подслон при по-лоши метеорологични 
условия. В Национален парк Пирин е забранено паленето на открит огън, поради което 
бе използвана стара печка на дърва, останала още от времето на ски лагера. Сняг за добив 
на вода за пиене и битови нужди имаше в най-далечно разположеният снежник над лаге-
ра намиращ се на около 25 минути ход на разклона за циркусното възвишение. Там беше 
намерено място между камъните и ледът, където имаше поток с не малък дебит от кой-
то се пълнеха бутилките и бидоните за вода. За подсигуряване на проникващите групи, 
до входа на пропастната пещера-система БС-№9-11 бе изграден изнесен бивак състоящ 
се от две палатки “Hannah”и тента която да ги прикрива от дъжд. В „щурмовия” бивак 
бяха качени храна и инвентар. Връзка между влизащите и излизащи от пещерата групи 
и лагера бе установявана посредством радиостанции. За съжаление този път не беше 
осъществена телефонна връзка с подземният бивак в пещерата намиращ се на – 300 м. 
Може би поради честите валежи, тази година снежниците бяха стопени, голяма част от 
снежнте тапи на пещерите бяха доста ниски, както и бяха регистрирани доста по-голямо 
количество каменопади в циркуса и дори в близост до лагера. Меторологичните условия 
по време на експедицията не бяха добри, често имаше облачност, валежи (понякога при-
дружени от гръмотевици), мъгла, ниски температури и силен северен вятър. Слънчевите 
дни и ясни нощи бяха малко.

2. Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол” 2016.

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

Главен приоритет. Система №9-11. 
 Товарене на багаж на конете. Автор: Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София.
Дейности предхождащи изследователската дейност в пещерата.

- Екипиране през вход №11.
- Екипиране през вход №9.
- Преекипиране и пренаковаване на различни участъци от пещерата при нужда!
- Оборудване на подземен лагер за 8 души.
- Установяване на връзка с подземният лагер.
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Изследователска дейност.
- Изследване и картиране на всички възходящи участъци в които не е стигнат край.
- Търсене на път в дълбочина през блокажа и на различни нива в крайните части.
- Докартиране на стари и некартирани участъци.
- Търсене на по-високо разположени входове към системата.
- Търсене на по-ниско разположени входове към системата.
- Биоспелеологични изследвания.
- Измерване на дебита на подземният поток. 

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

обекти.

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

Обекти в други части на циркуса:
- Проверка на някои покрити от предишната експедиция с капаци пропасти и
покриване на някои перспективни обекти с „капаци” за да може евентуално
снежните тапи в тях да се стопят. №№ 8, 41,57, 71 и др
- Продължаване на работата по търсене и документиране на обекти във високата част 

на циркусното възвишение под Кончето.
- Проверка, заснемане на GPS координати и фото документация на пещерите и пропа-

стите в района на Кутело.

Други:
- Проверяване, картиране, номериране, GPS, фотодокументация на обектите в цирку-

са.
- Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса, както и извършва-

не на научни дейности свързани с геологията на циркуса и отбелязване на нивото на 
всички снежни тапи на пещери в циркуса.

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

 Обсъждане на действията по изследването на БС № 9-11. Автор: Константин Стоич-
ков ПК „Хеликтит“ София.

3. Участници
В експедиция „Бански суходол“ 2016 за периода 20.08-10.09  участие взеха общо 15 

души. Пещерняци от клубовете ПК „Хеликтит София, СПК „Академик“ София, ПК “Под 
ръбъ” – Церово, ПКСУ „София“, ПК „Приста“ Русе, ПК „Черни връх“ София и участници 
не членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше представено от Tomasz 
Pawlowski от  Wisokogorski Krakow- Полша.

Константин СтоичковЕкспедиция Бански суходол 2016
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Списък на участниците
ПК “Хеликтит” София: Константин Стоичков, Христо Христов, Михаил Хаджитодо-

ров и Мирослава Христова
СПК “Академик” София: Павел Бакалов и Боян Шанов. 
ПК “Под ръбъ” – Церово: Ефросина Христова и Филип Енчев
ПКСУ „София“: Радослав Ненкин, Ивайло Бакалов и Анна Филчева.
ПК „Приста“ Русе: Теодор Кисимов.
ПК „Черни връх“ София: Диана Неева.
Klub Wisokogorski Krakow-Полша: Tomasz Pawlowski. 
Нечленуващи в пещерни клубове: Траяна Хаджитодорова. 

4. Дневник

20.08.2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz 

Pawlowski.  
В 4.00 часа сутринта група в състав: Коста, Ефи и Томи се събираме в клуба. Сваляме 

и товарим експедиционният багаж в микробуса на Томи. Минаваме през Обеля от къ-
дето взимаме Павката и Мамута с още експедиционен багаж. Към 5.30 часа излизаме от 
София. Спираме на „Предела“ и наливаме питейна вода за нуждите на експедицията. В 
Банско се пазаруват още материали и хранителни продукти. В посетителският център на 
„Парк Пирин“ оставяме да се зареждат „спелеофоните“. Разтоварваме и сортираме ба-
гажът над местността „Пещерите, където изграждаме временен бивак. Павката и Мамута 
се качват по пътеката до ригелите и установяват, че пътеката е разчистена от паднали 
дървета и няма да има проблем за транспортирането на багажът за следващия ден. Томи 
и Ефи слизат още веднъж да пазаруват от Банско. Вечерта правим още едно слизане за да 
вземем заредените „спелеофони“. Нощуваме на „Пещерите“.  

21.08.2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz 

Pawlowski.  
Сутринта към 10.00 часа пристигат хората с конете. Товарим багажът и тръгваме към 

11.00 часа. Качването към циркуса става бавно. Има проблеми със самарите на товарните 
коне и балансирането на багажа. Спира се няколко пъти, като се прави почивка на ра-
вен участък след средата на пътя. Томи и Мамута стигат до лагера първи към 16.00 часа. 
Те разчистват пътеката от изсъхнал клек в най-горната и част. Останалите участници 
пристигаме към 17.30 часа в лагера. Опъваме голямата (щабна-складова) палатка. Изва-
ждаме и подреждаме цялата храна, заедно с тази която сме оставили от миналата година. 
Подреждаме инвентара. Павката и Мамута отиват да намерят място за наливане на вода 
и наливат вода. Направен е „хладилник“ в един от най-близко разположените въртопи 
до лагера. Там в бидон под големите камъни на хладно са поставени продуктите които 
могат да се развалят. Конярите решават да пренощуват в лагера и да слизат към Банско 
на следващия ден. 

22.08.2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz 

Pawlowski.  
Ставаме рано. Томи и Ефи качват багаж до входът на БС №9-11. Заравняват площад-
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ката на изнесеният бивак. Опъват двете палатки на мястото.  Нямат време за опъване 
на тента над тях. В лагера опъваме тентата над общото пространство, изграждаме място 
къде да държим огнеопасните материали (ГСМ), Павката прави навес за да може генера-
торът да е на сухо място, далеч от общото пространство зад голямата (щабна-складова) 
палатка. По обяд се разваля времето. До вечерта вали четири пъти като (валежите са 
придружени с от гръмотевици) два от които проливно и веднъж градушка. Това не пречи 
да продължихме с подреждането на лагера и готвенето за вечеря. Събираме в бидоните 
дъждовна вода. Вечерта продължава да вали и се разразява нова гръмотевична буря.

23.08.2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz 

Pawlowski.  
Ставаме към 7.30 часа. Установяваме, че агрегата не работи, което е сериозен проблем. 

Томи и Ефи отиват на теренен обход. Достигат до входа на малка пещера в характерния 
улей под „Църна могила“. Пещерата е с малки размери (дължина 11 метра при денивела-
ция от + 1 метър) Нейният пореден номер е БС № 78 („Скалолазка“). Картират я. Прове-
ряват БС № 71. Снежната тапа видимо разтопена от предни години и нивото и е на около 
– 5 метра от входа в най-североизточната част снегът е стопен и се вижда продължение. 
Проверяват и БС № 73. Забелязват, че и в нея няма снежна тапа. Правят теренен обход 
до БС № 6. Нивото на снежната тапа е на 4 метра под входа. Изградената и разрушена 
от тежеста на снега конструкция за капак виси над тапата на няколко останали здрави 
въжета заедно с голямо количество сняг и лед. В процеп между скалата и снега в север-
ната част камъка пада около 20 метра. В БС № 20 също установяват, че няма снежна тапа. 
Слизат по снежника и скалните стъпала до БС № 57. Махат поставения капак. Видимо 
вътре няма сняг. Има доста нападали камъни от сипея. Минават и проверяват „дупката“ 
в сипеите под БС № 57. Усеща се силно въздушно течение. Прибират се в лагера към 17.00 
часа. В лагера заедно с Мамута и Павката изваждаме всички материали от землянката. 
Подреждаме. Разковаваме всички изгнили дървении и нарове. Оставаме само рафтовете. 
Изхвърляме всички ненужни неща и подреждаме нужните по рафтовете. Слагаме масите 
и пейките под общото пространство в лагера. Изкарваме хлябът да съхне и да не мухля-
са. Привечер вали отново но за кратко.  

24.08.2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz 

Pawlowski.  
Ставаме рано. Ефи, Томи и Мамута отиват до БС № 71. Не могат да включат перфора-

тора и екипират импровизирано. Ефи слиза 10 метра. В дясно тапата е стопена. Достига 
до преодолимо стеснение между тапата и скалата. Има опасно надвиснали камъни. Тряб-
ва да се разкопае сняг още малко. Видимо пещерата продължава и се усеща въздушно 
течение. Томи проверява ново пропадане в сипеите под „Кутелата“. Диаметърът му е око-
ло 15 метра с дълбочина 10 метра. Вижда се основна скала, но и много камъни. Според 
него е опасно за работа. Взима му координатите и смята, че е добре да се наблюдава като 
потенциален обект защото може и да отпуши. Групата по обяд се прибира. Павката про-
верява машината и се оказва, че тя работи и няма проблем с нея. По обяд тръгват към 
Банско, като Мамута сваля агрегата за поправка. В лагера подреждаме инвентара и хра-
ната за БС № 9-11. 

* Видяна е голяма граблива птица-вероятно Лешояд да се върти над „Кутелата“. 
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25.08. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов и Константин Стоичков. 
Времето отново се разваля до обяд е мъгливо и вали дъжд. Към 16.30 часа взимаме 

приготвения багаж и се качваме до входа на БС № 9-11. Екипирасе входа на БС № 11. 
Павката вади багажа и го изкарваме до мястото за бивак. Опъваме тентата. Поради липса 
на малки въженца няма как да я доукрепим и оставаме тази дейност за следващите дни. 
Слизаме до лагера по „Булеварда“. Павката се свързва с хората които на следващия ден 
ще пътуват от София. Вечерта и през нощта пак пада мъгла но се задържа без валежи.   

26.08. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин и Филип Енчев. 
Ставаме рано. Към 10.30 часа Павката тръгва към Банско за да вземе агрегата и да 

посрещне Радо и Филип. Ходи се за вода и дърва. Групата от Банско пристига към 17.00 
часа. Агрегата е поправен и носят някои от поръчаните неща които са ни нужни.   

27.08. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян 

Шанов,  Теодор Кисимов и Диана Неева. 
Денят го определяме за почивка и за подготовка преди влизането в пещерата. Лепят 

се гащеризони. Правим навес на хладилника с цел да има повече сянка и да не се разва-
лят продуктите в него. Ходим за дърва и вода. Към 15.40 часа пристигат Теодор, Боби и 
Диди. Вечерта съставяме планът за влизане. Павката и Филип ще влезнат първи и ще 
преекипират където е нужно, също така ще направят подземния лагер. Радо и Диди ще 
вкарат багаж към лагера. Двете групи ще се съберат в лагера и след това ще картират но-
вооткритите нови части, както и ще свържат картировката от миналата година в дясното 
възходящо разклонение над лагера. Теодор и Боби ще влезнат с цел изкачване на комин. 
Коста ще действа по терена. 

28.08. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян 

Шанов,  Теодор Кисимов и Диана Неева. 
Ставаме в 8.00 часа. Закусваме и подготвяме багажът за качване. 

Група 1 - №9-11
Състав: Теодор Кисимов и Боян Шанов. 
Цел на влизането: Изкачване на коминът след «Качвалата» за търсене на по-високо 

разположен вход към системата. 
Влизане: 13.30 часа. 
Контролно време: 22.00 часа на 28.08.
Излизане: 19.15 часа.

Група 2 - №9-11
Състав: Павел Бакалов и Филип Енчев.
Цел на влизането: Преекипиране, изграждане на подземния бивак и проучване на но-

вите части от предварителното ходене. 
Влизане: 17.45 часа. 
Контролно време: 00.00 часа на 31.08.
Излизане: 20.30 часа. На 30.08.
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Група 3- №9-11
Състав: Радослав Ненкин и Диана Неева.  
Цел на влизането: Картиране на новите части от предварителното ходене. 
Влизане: 19.45 часа. 
Контролно време: 22.00 часа на 30.08.
Излизане: 17.45 часа на 30.08.

По идея на Теодор от миналата година, той иска да изкачи комин в близост до начал-
ните части на пещерата и така да потърси по-високо разположени входове към система-
та. Теодор и Боби влизат към 13.30 часа в пещерата. Стигат до мястото с комина. Теодор 
разглежда и съседния комин. Започва изкачване, Боби го осигурява. Забива 7 упори. Ка-
чва към 30 метра широк комин. Следва стеснение последвано от уширение с голям и ла-
билен камък след което има широка камина. Конфигурацията преминава в по-тясна ка-
мина. Изкачва още поне 25 метра. Достига до стеснение от което се вижда още 3-4 метра 
и завой. Остават комина екипиран и излизат към 19.15 часа. Засичат Павката и Филип в 
„Голямата ледена зала“. Излизат и предприемат кратък теренен обход над входовете на 
пещерата и Теодор достига до обект БС № 63 А след което слизат в лагера. Коста прави 
теренен обход също. 

29.08.2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян 

Шанов,  Теодор Кисимов и Диана Неева. 
 Ставаме към 8.30 часа. Коста се качва първи до изнесения бивак при БС № 9-11 и 

се опитва да направи връзка с подземния лагер. За съжаление връзка не е установена. 
Прави теренен обход в района над входовете към системата. По засечени предварително 
азимути спрямо входове № 9 и № 11 търси вероятното място където се нанася комина и 
достига до заключение, че най-вероятния обект, който ще е нов вход към системата е БС 
№ 63 А. Прави скица на обкта и снема азимути. Проверява и други потенциални обекти. 
Към 12.00 часа се качват Теодор и Боби. Те ще влизат за да картират новоткритите части 
от предния ден. 

Група 1 - №9-11
Състав: Теодор Кисимов и Боян Шанов. 
Цел на влизането: Картиране на новоткритите части от предния ден. 
Влизане: 13.30 часа. 
Контролно време: 22.00 часа на 29.08.
Излизане: 18.00 часа.

Групата влиза, изкачва и картира участъка. Боби прави неуспешен опит да премине 
крайното стеснение. След като излизат с помощта на GPS-а правят измерване на дениве-
лацията (проекциите) между вход БС № 11 и БС № 63 А. Оказва се, че е 20 метра. Пред-
приемат теренен обход. Проверяват БС № 23. Оказва се, че ледът под сипеите в нея се е 
стопил и има ново пропадане вътре. Смятат, че е доста опасно за работа вътре! По път 
към лагера поглеждат и БС № 57. Видимо положението спрямо предната година не е мно-
го променено. Прибират се в лагера към 20.00 часа. Сядат заедно с Коста и на компютъра 
нанасят картировката. Оказва се, че целият участък който е изкачен е с денивелация 58 
метра. Това вдига денивелацията на пещерата с 18 метра и тя става – 354, + 18 метра или 
общо 372 метра. Което автоматично я прави втора по дълбочина в България.  
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30.08. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян 

Шанов,  Теодор Кисимов и Диана Неева. 
Сутринта отново гледаме на компютъра къде би трябвало на повърхността да се нана-

сят новите части. Преди обяд към 11.30 часа тръгваме към БС № 9-11 заедно с Теодор и 
Боби. Спираме се на водата и пълним една прониквачка с бутилки. Оставяме ги за да ги 
приберем на слизане. Попътно Коста прави теренен обход. Проверява БС № 71. Тапата е 
на – 5 метра от входа. Голям камък е паднал и е запушил продължението и за да се рабо-
ти трябва да се извади на вън. БС № 76 е без снежна тапа, но трябва да се вадят голямо 
количество камъни. Капакът на БС № 41 е скъсан и в нея има сняг на около 7 метра дъл-
бочина. Снегът в БС № 45 А-Б е без промяна от предната година и е на около метър над 
дъното. Боби и Теодор започнали с разкопаването на БС № 63 А. Копае се няколко часа, 
като основно се разширява диаметърът на изкопа. След първоначалното голямо количе-
ство дребни камъни следва също така голямо количество пръст. Под пръста се появяват 
големи камъни които се вадят трудно. Слиза се общо около метър в дълбочина. Към 
17.45 часа от пещерата излизат Радо и Диди. Оставили са багаж за изнасяне от другата 
група. Новините от дъното са, че не са успяли да намерят новите части от предварително-
то ходене. Имали са и проблем с дистото и не са картирали. Павката е установил, че левия 
приток над лагера е картиран до край и завършва с непреодолимо стеснение което за да 
се продължи трябва да се разширява. Филип слиза до дъното на крайният „кладенец-фу-
ния“. Установява, че на това място има тясна и не толкова запушена с камъни пукнатина 
която е перспективна за работа. Напъхва се в нея, но стеснява и трябва да се работи. Чува 
се водата! Разглеждат и други възходящи разклонения и установяват, че поне на две ме-
ста има силни въздушни течения. 

Боби и Теодор се отправят към един от обектите под „Кутело“ намерен от Боби по вре-
ме на предварителното ходене, но се оказва, че е силно запушен с камъни . Вали дъжд за 
кратко. Към 20.30 часа в лагера се прибират Павката и Филип. Те са извадили и оставения 
по път багаж от Радо и Диди. 

31.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян 

Шанов,  Теодор Кисимов, Диана Неева и Мирослава Христова. 
Сутринта Теодор си тръгва от експедицията и поема към хижа Вихрен. По обяд си 

тръгват Радо и Филип, като слизат към Банско. Заедно с Диди и Боби правим теренен 
обход в района на „Котешкия чал“. Намираме ново пропадане в поляните над БС № 39. 
Проверяват БС № 72. Входът е стабилен, няма срутвания, но не се усеща и въздушно те-
чение. В лагера остава Павката. Вечерта  към експедицията се присъединява Мими.  

01.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Диана Неева и Миросла-

ва Христова. 
Цял ден вали проливно, има и гръмотевична буря. Денят го пишем почивен. Павката 

ни учи да играем бридж. 

02.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Диана Неева и Миросла-

ва Христова. 
По обяд си тръгва Диди. Към 14.00 часа потегляме към БС № 9-11. Мими и Павката се 
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подготвят за влизане. Проверявам нивото на тапата в БС № 13 – 3,5- 4 метра под входа. 
Предприемаме с Боби нов обход на масива над БС № 9-11. В 16.20 часа Павката и Мими 
влизат в пещерата. Така започва операция „Ушенце“. С Боби стоим на потенциалните 
обекти, идеята е да се направи опит за връзка посредством радиостанциите и с удряне 
по скалата. Духа изключително неприятен и студен североизточен вятър. Групата се за-
бавя с връзката поради факта, че Павката преекипира участък от БС № 11 некоректно 
екипиран по време на предварителното ходене от Жоро и Мони. В 17.35 (35 минути след 
определения час) е направена връзката посредством радиостанциите. Връзката е кри-
стално чиста. Първата връзка е направена от площадката след комина на около 28 ме-
тра дълбочина под повърхността. Мими опитва да премине крайното стеснение, но има 
плоча която пречи. Според нея е лесна за разбиване. Направена е и слухова връзка чрез 
тропане с метален предмет-“кози крак“ по скалата. Мими не ни чува много отчетливо, 
но Павката чува тропането от площадката на 28 метра под нея. Потвърдено е, че потен-
циалният нов вход към системата е БС № 63 А. Павката и Мими разекипират участъка. 
Слез като установяваме връзката слизаме в лагера по „Булеварда“. Павката и Мими се 
прибират към 22.30 часа.

Група 1 - №9-11 
Състав: Павел Бакалов и Мирослава Христова.
Цел на влизането: Установяване на слухова връзка с повърхността от новите части.
Влизане: 16.20 часа. 
Контролно време: 22.00 часа на 02.09.
Излизане: 21.30 часа.

03.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Мирослава Христова, 

Ивайло Бакалов и Анна Филчева. 
Този ден Боби и Мими правят теренен обход в улея под масива на връх „Бански су-

ходол“. Намират маркиран отвор БС № 49. Вероятно обаче това е  БС № 49 А. Обектът е 
запушен безнадеждно с камъни. Заедно с Павката продължават разкопаването на  БС № 
63 А. Вадят два големи камъка. Мишо и Тери които трябва да се присъединят към експе-
дицията минават по „Кончето“ и решават да спят на заслона и на следващият ден да се 
присъединят. Вечерта пристигат Иво и Ани. Правим разбор за следващият ден. 

04.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Мирослава Христова, 

Ивайло Бакалов, Анна Филчева Михаил Хаджитодоров и Траяна Хаджитодорова. 
Този ден Мишо и Тери трябва да слязат по „Жълтата цепка“ в циркуса. Стоя на върха 

над БС № 9-11 за да ги напътствам. Боби прави теренен обход в района на БС № 30. Ми-
нава покрай входът на БС № 46. Не установява въздушно течение. Изкачва се до отвор 
разположен на около 20 метра над основата на „Котешкия чал“. Обектът представлява 
ниша намираща се на върха на разломна пукнатина със заличка дълга около 5 метра. Ця-
лата е в мъхове и влага. Преминава в тясна и запушена с камъни цепка от която не се усе-
ща въздушно течение. Проверяваме отново БС № 23. Оказва се, че пропадането е около 
5 метра. Вижда се лед в дълбочина. Въпреки срутванията се усеща силно въздушно тече-
ние. Проверяват се всички пропадания в рйона. От всичките се усеща въздушно течение. 
В БС № 8 снежната тапа е на около – 8 метра под входа. Влиза се и в БС № 22. Има доста 
гуано вероятно от мишки. Намерена е и е извадена кост. Боби влиза в БС № 57. Леденият 
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„език“ от миналата година е стопен. Доста по широко е пространството вътре, но 
същите големи камъни запушват пътя в дълбочина. Усеща се въздушно течение. Павка-
та, Иво, Ани и Мими влизат към 17.30 часа в БС № 9-11. Към 16.30 часа Мишо и Тери са 
в лагера. 

Група 1 - №9-11 
Състав: Павел Бакалов, Мирослава Христова, Ивайло Бакалов и Анна Филчева. 
Цел на влизането: Търсене на новите части от предварителното ходене, картировка, 

измерване на дебити и взимане на проби. 
Влизане: 17.30 часа. 
Контролно време: 17.00 часа на 06.09.
Излизане: 15.30 часа на 06.09.

05.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Мирослава Христова, 

Ивайло Бакалов, Анна Филчева Михаил Хаджитодоров и Траяна Хаджитодорова. 
Времето е нестабилно, по прогноза се задава доста лошо време. Зареждаме лагера с 

вода и дърва. Оказва се, че генераторът отново се е развалил и ще разчитаме основно 
за ток от „пауърбанката“. След обяд започва да вали. Не предприемаме теренни обходи 
поради лошото време. 

06.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Мирослава Христова, 

Ивайло Бакалов, Анна Филчева Михаил Хаджитодоров и Траяна Хаджитодорова. 
Сутринта към 9.20 часа Боби, Мишо и Тери си тръгват от експедицията. Времето е 

лошо и вали постоянно. Няма връзка с радиостанциите. Към 17.10 часа в лагера при-
стигат Мими, Ивайло и Ани. Павката е останал за малко в щурмовия лагер за да прео-
пъне тентата. В пещерата не са намерили отново новите части от предварителното ходе-
не. Измерили са на няколко места дебити. Взели са също така от няколко места проби 
от седиментите в пещерата. Свързали са картировката от предишната година в дясното 
възходящо разклонение над лагера. Събрали са подземния лагер. Иво и Ани си тръгват 
към Банско. Освен дъжда духа и силен североизточен вятър. През нощта вятъра се усил-
ва. Къса половината от тентата над общото пространство. Връзваме здраво (складова-
та-щабна) палатка. Вятъра не успява да я отнесе, въпреки, че избива не веднъж част от 
фиксиращите колчета на рейките. Равносметката след бурята е скъсана тента и спукана 
носеща рейка на (складовата-щабна) палатка. 

07.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков и Мирослава Христова. 
Вятъра не е стихнал. Мими си оправя багажа и към 13 часа тръгва към Банско. Вали 

още 3 часа. Към 17 часа Павката се качва до БС № 9-11 и сваля две прониквачки с багаж 
и така необходимата ни „пауърбанка“ за зареждане на телефоните. 

08.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов и Константин Стоичков. 
По прогноза този ден времето е стабилно. Към 11 часа се качваме до БС № 9-11. Разо-

борудваме изнесеният бивак. „Зазимяваме“ храната, инвентар, тента и други пособия в 
БС № 11. Разекипираме вход № 11. В 17.30 часа се прибираме в лагера. 

Константин СтоичковЕкспедиция Бански суходол 2016



 355

09.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов и Константин Стоичков. 
Времето отново е лошо. Вали, спира и пак вали. Започваме разоборудването на лагера. 

Подготвяме за зазимяване храната и материалите. Сваляме тентата и прибираме пейките 
и масите. Павката ходи до водата и взима оставените там пикел, чек и бутилки. 

11.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Мирослава Христова и Ивана Еленко-

ва. 
Доразоборудваме лагера. Сгъваме (складовата-щабна палатка), „зазимяваме“ землян-

ката. Преди това и правим скица за да може да направим по нея проект за по-добра и 
ефективна конструкция в бъдеще. Конярите с товарните коне пристигат към 13.00 часа. 
Следва дооправяне на лагера и товарене. Отново самарите не са балансирани и придвиж-
ването е бавно. Слизаме по тъмно. На „Пещерите“ ни чакат Мими и Ив. Те са докарали 
две коли с които да приберем багажа. Вечеряме в Банско и се отправяме към минерал-
ните бани при село Стара кресна-Ощава. С това експедиция „Бански суходол“ 2016 при-
ключва. 

12.09. 2016 г.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Мирослава Христова и Ивана Еленко-

ва. 
Всички благополучно се прибираме в София. 
Павел Бакалов СПК „Академик“ София прави връзка с базовият лагер. 
Автор: Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София.

5. Резултати 
Експедиция „Бански суходол 2016” беше организирана от софийските клубове СПК 

„Академик” София и ПК „Хеликтит” София. В нея взеха участие пещерняци от  от 
клубовете ПК „Хеликтит София, СПК „Академик“ София, ПК “Под ръбъ” – Церово, 
ПКСУ „София“, ПК „Приста“ Русе, ПК „Черни връх“ София и участници не членуващи 
в пещерни клубове. Международното участие беше представено от Tomasz Pawlowski от  
Wisokogorski Krakow- Полша.

Метеорологични условия:
По време на експедицията наблюденията които извършихме бяха, че снежниците и 

снежните тапи в пещерите бяха значително по-малки и стопени от предните експеди-
ции. Това е и втората експедиция от последните 15 по време на която времето беше че-
сто много лошо, преваляваше, имаше гръмотевични бури, градушки, чести мъгли и не 
рядко силен и студен североизточен вятър. Температурите се понижаваха вечерно време 
чувствително, но не фатално, като не падаха под нулата. Може би и заради дъждовното 
време имаше изключително много каменопади в циркуса. За момента все още смятаме, 
че подходящият период за провеждане на експедицията е от 20-ти август до средата на 
септември. Тук може да се добави обаче, че досега не е имало едно и също време в две 
поредни години, и на тази надморска височина винаги може да има изненади. 

Организационни:
Експедицията беше съпътствана и с някои трудности, касаещи намирането на товар-

ни коне. Въпреки това бяха намерени товарни животни от страна на дирекцията на НП 
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„Пирин“ и експедицията започна навреме. Проблем имаше с придвижването на бага-
жа защото самарите на конете не бяха прогонени и на качване, както и на слизане падаха 
и придвижването беше бавно. Благодарение на хората от НП „Пирин“ пътеката беше 
разчистена от нападали дървета и това благоприятстваше лесното придвижване по нея. 
Поради ангажираност на организаторите и финансови проблеми някои важни матери-
али като „пауър банка“ бяха закупени и качени по време на експедицията. Беше закупен 
нов генератор, който се повреди на два пъти и това затрудни зареждането на батериите 
и акумулаторите. Не успяхме да осъществим и телефонна връзка с подземният лагер. 
Вероятно някъде кабела по трасето е прекъснат. Много от заявилите хора участие не се 
качиха и това допълнително затрудни финансово организаторите и експедицията като 
цяло. Липсата на дигитализирана топография също така затрудни работата ни по те-
рен. Проблем беше и ниската посещаемост на експедицията поради което голяма част от 
предвидените цели и задачи отпаднаха. Всичките тези организационни неуредици тряб-
ва да бъдат премахнати, както и трябва повече хора да се включат в организацията. 

Главен приоритет „Бански суходол“ №9-11
За времето на експедицията беше работено основно по търсенето на продължение 

на пещерата и увеличаване на дължината и денивелацията и. Още на предварителното 
ходене бяха открити много перспективни нови части от членовете на ПК „Хеликтит“ 
София; Георги Красимиров (БПД) и Симеон Ненков, където те попаднаха на меандър 
дълъг около 150 метра с поток, в който не достигнат край, нито по течението на потока, 
нито срещу течението му, и се усеща силно и студено въздушно течение. За съжаление 
по време на експедицията този участък не беше намерен. Участъка където са намере-
ни тези части е блокажен и това затруднява намирането им, както и факта, че по време 
на експедицията Георги Красимиров е на експедиция в Иран, а Симеон Ненков участва 
в Национална експедиция в Австрия. Пещерата беше екипирана през вход № 11 и по 
време на експедицията този вход на системата беше използван за постоянно и не беше 
екипирано през вход № 9. В дънните части бяха проверени отново няколко места, като в 
„дънната фуния“ Филип Енчев от ПК „Под ръбъ“ Церово установи наличието на тясна и 
не толкова запушена с камъни пукнатина която е перспективна за работа. Чува се вода-
та! Група в състав Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Филип Енчев ПК „Под ръбъ“ 
Церово, Радослав Ненкин ПКСУ „София“ и Диана Неева ПК „Черни връх“ София разгле-
даха някои от възходящите разклонения и установиха, че поне на две места има силни 
въздушни течения. Група в състав: Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Мирослава 
Христова ПК „Хеликтит“ София, Ивайло Бакалов ПКСУ „София“ и Анна Филчева ПКСУ 
„София“ измерихана на няколко места дебити на подземните потоци. Взеха също така от 
няколко места проби от седиментите в пещерата. Картираха в дясното възходящо раз-
клонение над лагера с което е свързаха картировката от предишната година. По идея на 
Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе с помощта на Боян Шанов СПК „Академик“ София 
беше предприето изкачване на комина над така наречените „Качвала“ в началната част 
на системата. Там Теодор Кисимов изкачвайки се заби 7 опори и изкачи 30 метра широк 
комин. Следва стеснение последвано от уширение с голям и лабилен камък след което 
има широка камина която преминава в по-тясна камина (участък с височина 22 метра) 
и достигна до стеснение от което се вижда още 3-4 метра и завой. Заедно с Констан-
тин Стоичков и Боян Шанов разглеждат електронната карта след като с Боян Шанов са 
направили теренен обход и благодарение на това, както и след измерване посредством 
GPS на проекциите сметнахме, че потенциалният нов вход към системата е БС № 63 А. 
Последвалата картировка от същият екип показва, че това вдига денивелацията на пе-
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щерата с 18 метра и тя става – 354, + 18 метра или общо 372 метра. Което автоматично 
я прави втора по дълбочина в България. Теодор Кисимов подпомогнат от Боян Шанов 
и Константин Стоичков предприе разкопаване при което успяхме да слезем на около 
1.50 метра дълбочина в обекта, който представлява пресичане на пукнатини запълнени 
с пръст и камъни. Лошите метеорологични условия в края на експедицията попречихада 
се продължи с разкопаването на обекта. Последвалата операция „Ушенце“ при която е 
направихмевръзка посредством радиостанции и удряне по скалата доказа, че евентуал-
ният нов вход към системата е именно обект БС № 63 А. Връзката беше осъществена от 
Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София и 
Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София и Боян Шанов СПК „Академик“ София.

Други пещери и теренни обходи:
Теренни обходи в циркуса бяха извършени от: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ 

Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski Krakow-Полша, Христо Христов ПК „Хе-
ликтит“ София, Боян Шанов СПК „Академик“ София, Павел Бакалов СПК „Академик“ 
София, Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София,  Мирослава Христова ПК „Хелик-
тит“ София,  Теодор Кисимов  ПК „Приста“ Русе, и Диана Неева ПК „Черни връх“ София. 

Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski 
Krakow-Полша намериха и картираха пещера в характерния улей под „Църна могила“. 
Пещерата е с малки размери (дължина 11 метра при денивелация от + 1 метър). Нейният 
пореден номер е БС № 78 („Скалолазка“). Екип в състав: Ефросина Христова ПК „Под 
ръбъ“ Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski Krakow-Полша и Христо Христов ПК 
„Хеликтит“ София извършиха проучвания в БС № 71. Снежната тапа на пропастта е ви-
димо разтопена. На около – 5 метра от входа в най-североизточната част снегът е стопен 
и се вижда продължение. Ефросина достигна до преодолимо стеснение между тапата и 
скалата. Има опасно надвиснали камъни. Трябва да се разкопае сняг още малко. Видимо 
пещерата продължава и се усеща въздушно течение. Провериха и БС № 73. Забелязаха, 
че и в нея няма снежна тапа. Извършиха теренен обход до БС № 6. Нивото на снежната 
тапа е на – 4 метра под входа. Изградената и разрушена от тежестта на снега конструкция 
за капак виси над тапата на няколко останали здрави стоманени въжета заедно с голямо 
количество сняг и лед. В процеп между скалата и снега в северната част камъка пада око-
ло 20 метра. В БС № 20 също установиха, че няма снежна тапа. Tomasz Pawlowski провери 
ново пропадане в сипеите под „Кутелата“. Диаметърът му е около 15 метра с дълбочина 
10 метра. Вижда се основна скала, но и много камъни. Според него е опасно за работа. 
Смята, че е добре да се наблюдава като потенциален обект защото може и да отпуши. 
Боян Шанов и Теодор Кисимов провериха един нов обект под „Кутело“ намерен от Боби 
по време на предварителното ходене, но се оказа, че е силно запушен с камъни. Същата 
е и съдбата на БС № 49 А. Боян Шанов се изкачи до отвор разположен на около 20 метра 
над основата на „Котешкия чал“. Обектът представлява ниша намираща се на върха на 
разломна пукнатина със заличка дълга около 5 метра. Цялата е в мъхове и влага. Пре-
минава в тясна и запушена с камъни цепка от която не се усеща въздушно течение. Боян 
Шанов и Константин Стоичков предприеха влизане в БС № 23. Оказва се, че пропадането 
в нея е около 5 метра. Вижда се лед в дълбочина. Въпреки срутванията се усеща силно 
въздушно течение. Провериха се всички пропадания в района. От всичките се усеща въз-
душно течение. Боян Шанов влезе в БС № 57. Леденият „език“ от миналата година е сто-
пен. Доста по широко е пространството вътре, но същите големи камъни запушват пътя 
в дълбочина. Усеща се въздушно течение. Поради липса на участници не бяха предпри-
ети изследвания в голяма част от набелязаните перспективни обекти, както и в района 
под „Кутелата“, където все още има пещери и обекти в които не е влизано до сега. 
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Наблюдения по състоянието на различни обекти в циркуса и нивото на снежните им 
тапи: 

БС № 1 (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 6 – 4 метра.
БС № 7 (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 8 – 8 метра. 
БС № 9 – 5 метра.
БС № 10 – 4 метра.
БС № 10 А – 5 метра.
БС № 11 – 4 метра.
БС № 12 няма снежна тапа! 
БС № 13 – 3,5- 4 метра.
БС № 15 няма снежна тапа! 
БС № 20 няма снежна тапа! 
БС № 21 няма снежна тапа! 
БС № 22 статична, без въздушно течение!
БС № 23 срутване и стопена снежна тапа, силно въздушно течение, опасна за работа!
БС № 24 статична, без въздушно течение!
БС № 38 статична, без въздушно течение!
БС № 39 статична, без въздушно течение!
БС № 41 – 7 метра.
БС № 42 няма снежна тапа! 
БС № 45 А-Б (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 46 статична, без въздушно течение!
БС № 49 А запушена безнадеждно с камъни!
БС № 50 няма снежна тапа! Чува се река с голям дебит под камъните!
БС № 57 тапата е стопена, има малко лед, усеща се въздушно течение!
БС № 66 статична, без въздушно течение!
БС № 71 – 5 метра. 
БС № 72 статична, без въздушно течение! 
БС № 73 няма снежна тапа! 
БС № 76 няма снежна тапа, трябва да се вадят много камъни. 

Обекти: 
Ново пропадане под „Кутело“ Запушено с камъни за наблюдение.
Нов обект под „Кутело“ запушено безнадеждно с камъни!
Ново пропадане в близост до БС № 39 все още е малко но е за наблюдение. 
Пропадания в близост до БС № 22 всичките със силно въздушно течение перспектив-

ни за разчистване!
Ниша в разломна цепнатина на около 20 метра над основата на „Котешкия чал“ в бли-

зост дъ БС № 30. Дължина около 5 метра преминава в теснина не се усеща въздушно 
течение! 

Обект в сипеите под „Котешкия чал“ усеща се много силно въздушно течение. Опасен 
и труден за разчистване! Най-близката основна скала е на около 10 метра от него. 

Биоспелеология: 
Константин Стоичков влезе в БС № 22. Има доста гуано. Намерена е и е извадена кост 
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за определяне. 

Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2016 изказва специални благодарно-
сти на:

-Ръководството на Национален парк Пирин и г-н. Мартин Лазаров Директор на ди-
рекция, контрол и охрана за изключителната помощ с намирането на товарни коне и за 
неоценимата логистична помощ.

-г-жа. Ирина Матеева – БДЗП заради изключителната логистична поткрепа.
-г-н. Борислав Бечев Старши експерт в Националната служба за защита на природата 

към МОСВ за помощта и връзката с НП „Пирин“ при намирането на товарни коне.
-Яни Макулев ПК „Хеликтит“ София за акумулаторният перфуратор. 
-Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе за добрите идеи, изкачването на комина, картира-

нето му с което денивелацията на БС № 9-11 се увеличи значително и без който резулта-
тите на експедицията нямаше да са същите. 

-Ефросина Христова ПК „Под ръба“ Церово и  Tomasz Pawlowski за помощта при паза-
руването на храната и превоза на експедиционният багаж и участниците в експедицията 
към Банско.

- Боян Шанов СПК „Академик“ София, за предоставените снимки.
-Филип Енчев,  ПК „Под ръба“ Церово, Радослав Ненкин, ПКСУ „София“, Михали 

Хаджитодоров, Траяна Хаджитодорова и Млен Кръстев  ПК „Хеликтит“ София за заку-
пуването на материали и качването им в циркуса.

-Христо Христов ПК „Хеликтит“ София за свалянето до Банско и даването на гарегата 
за ремонт. 

-Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София за помощта при намирането на транс-
порт за прибирането и превозването на багажа до София. 

-Ивана Еленкова  ПК „Хеликтит“ София за превозването на багажа до София. 
-Ася Андонова ПК „Хеликтит“ София за отдаването на колата си за превозването на 

багажа до София. 

 6. Финансов отчет Експедиция „Бански суходол“ 2016

Бюджет:
Грант от „Европейската спелео федерация“: 979 лв. (предадени 910 лв.)
Финансиране от СПК „Академик“: София. 400 лв. 
Такси участници по 6 лв на ден за храна:

1. Павел Бакалов   126 лв. 
2. Константин Стоичков  126 лв. 
3. Боян Шанов   66 лв.  
4. Радослав Ненкин   55 лв.  
5.  Диана Неева   55 лв.  
6. Мирослава Христова  42 лв.  
7. Томас Павловски  36 лв.
8. Ефросина Христова  36 лв.  
9. Филип Енчев   35 лв.
10. Михаил Хаджитодоров 25 лв.   
11. Траяна Хаджитодорова 25 лв.
12. Ивайло Бакалов  24 лв.  
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13. Анна Филчева   24 лв.  
14. Христо Христов   23 лв.  
12. Теодор Кисимов  20 лв.  
    Общо: 698 лв.  

 Дадени лични средства: 
Константин Стоичков  – 100 лв. - Транспортни разходи за прибиране на багажа, за 

товарни коне и за поправка на агрегат, закупуване на мултицет и ключ
Павел Бакалов   – 45 лв. - Покупки
Христо Христов   – 10 лв.  - Закупуване на гориво и масло.
   Общо:155 лв.

  Общо приходи: 2163 лв. 

Изключително красиви пещерни образувания в дънните части на системата 
БС № 9-11. Автор: Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София.
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В подземният лагер на – 300 м.

Боян Шанов СПК „Академик“ София из-
лиза от БС № 57.

Обект БС № 63 А, потенциален вход към си-
стемата БС № 9-11.
Автор: Константин Стоичков ПК „Хелик-
тит“ София.

Някъде там е БС № 9-11. Боян Шанов и Теодор Кисимов след излиза-
не от ситемата БС №9-11. Автор:  Боян Ша-
нов СПК „Академик“ София.
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Боян Шанов, Филип Енчев, Диана Неева, Радослав Ненкин, Павел Бакалов, Теодор Киси-
мов и Константин Стоичков.
Автор:  Боян Шанов СПК „Академик“ София.

Константин СтоичковЕкспедиция Бански суходол 2016



 363

Константин СтоичковЕкспедиция Бански суходол 2016



 364

Константин СтоичковЕкспедиция Бански суходол 2016



 365

Забележка* Картата на БС № 9-11 и новите участъци в пещерата са в процес на сгло-
бяване и ще бъдат публикувани отделно!
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Нощ в експедиционният лагер.
Автор:  Боян Шанов СПК „Академик“ София.
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Експедиция „Бански суходол 2017“
Константин Стоичков

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на национална експеди-
ция “Бански суходол” 2017 г.

Международната спелеоекспедиция “Бански суходол” 2017г. беше проведена в периода 
18.08. – 26.08.2017г., с обща продължителност девет дни. Експедиционният лагер беше 
установен в района на бившата ски база (2300 м.н.в). Багажът беше изнесен до лагера 
със специало наети за целта товарни коне, свалянето на багажа стана отново с товарни 
коне. За по-комфортно бивакуване беше разпъната голяма тента над мястото, определе-
но за хранене. Отделно бе разпъната и голяма складова палатка, в която се съхраняваха 
хранителните продукти, техниката и експедиционния инвентар. В палатката бивакуваха 
и повечето участници. В национален парк Пирин е забранено паленето на открит огън, 
поради което бе използвана стара печка на дърва, останала още от времето на ски лагера. 
Сняг за добив на вода за пиене и битови нужди имаше в най-далечно разположения вър-
топ над лагера, намиращ се на около двайсет минути ход. Там водата се добива от топене-
то на снега и после се преварява за питейните нужди. За подсигуряване на проникващите 
групи, до входа на пропастната пещера - система БС-№9 - 11 бе изграден изнесен бивак. 
В „щурмовия” бивак бяха качени храна и инвентар. Връзка между влизащите и излизащи 
от пещерата групи и лагера бе установявана посредством радиостанции. 

2. Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол” 2017 г.

Базов лагер, вода и изнесен (щурмови) бивак. 
- Изнасяне на багажа до мястото за базов лагер на 2300 м.н.в. (старият скиорски лагер).
- Изграждане на система за добив на вода чрез снеготопене.
- Изнасяне на багаж до входовете на № 9 - 11 и изграждане на бивак. 
Главен приоритет. Система № 9 - 11. 
Изследователска дейност в пещерата:
- Екипиране през вход № 11.
- Оборудване на подземен лагер за четири души.
- Намиране на галериите открити в края на експедиция 2016г.
- Картиране на галериите.
Други:
- Осиуряване на необходимата помощ за групата изследователи на снежника под «Кон-

чето».

3. Участници
В международната експедиция „Бански суходол“ 2017г. взеха участие общо четиринай-

сет души. Пещерняци от клубовете ПК „Хеликтит София, БПД, ПК “Под ръбъ” – Церово, 
хора не членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше представено от 
пещерняци от Израел и геолози от Румъния. 

4. Списък на участниците
ПК “Хеликтит” София: Мирослава Христова.
ПК “Под ръбъ” – Церово: Ефросина Христова.
БПД „София“:  Георги Костадинов, Димитър Генов и Александър Зафиров.
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Израел: Yuval Sobolyev и Reuven Zakai.
Югозападен Университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград: доцент Емил Ганчев, док-

торант Илия Митков и Мартин Илиев. 
Румъния:  доцент Александру Онаку, докторант Бригите Магори, докторант Флорина 

Арделиан и докторант Флавиус Сорбин - Сърбу.
Други участници:
Симеон Илиев.

5. Дневник

18.08. Петък.
Състав: Мирослава Христова, Георги Костадинов, Димитър Генов, Александър Зафи-

ров, Симеон Илиев, Yuval Sobolyev, Reuven Zakai, доцент Емил Ганчев, докторант Илия 
Митков, Мартин Илиев, доцент Александру Онаку, докторант Бригите Магори, доктор-
ант Флорина Арделиан и докторант Флавиус Сорбин-Сърбу.

Вечерта по план групата за заминаване се събира в клубното помещение на ПК "Хе-
ликтит" София. Към 21 часа експедиционният багажат е свален от помещението и е на-
товарен в колите. Михаил Хаджитодоров и Траяна Жаджитодорова поемат основното 
количество багаж в тяхната кола. Пътува се към Банско с три коли, като групата на на-
учните работници от Югозападния Университет в Благоевград и Тимишуара – Румъния 
пътуват отделно. Нощува се над местността „Пещерите”.

19.08. Събота.
Състав: Мирослава Христова, Георги Костадинов, Димитър Генов, Александър Зафи-

ров, Симеон Илиев, Yuval Sobolyev, Reuven Zakai, доцент. Емил Ганчев, докторант. Илия 
Митков, Мартин Илиев, доцент. Александру Онаку, докторант. Бригите Магори, доктор-
ант. Флорина Арделиан и докторант. Флавиус Сорбин-Сърбу.

Става се, подрежда се багажа, след което е натоварен на конете (четири на брой). Ди-
митър Генов трябва да се върне до София и потегля с уговорка, че ще се качи на следва-
щия ден. Групата пещерняци заедно с международната група научни работници, които 
ще изследват снежника под “Кончето” тръгва към циркуса в 9 часа. По пътно е поставена 
нова маркировка на пътеката от Мирослава Христова. Пристигат в циркуса към 15.30 
часа. Още същият ден започва оборудването на лагера, разпъната е голямата палатка и е 
намерена питейна вода за нуждите на експедицията.

20.08. Неделя.
Състав: Мирослава Христова, Георги Костадинов, Димитър Генов, Александър Зафи-

ров, Симеон Илиев, Yuval Sobolyev, Reuven Zakai, доцент. Емил Ганчев, докторант. Илия 
Митков, Мартин Илиев, доцент. Александру Онаку, докторант. Бригите Магори, доктор-
ант. Флорина Арделиан и докторант. Флавиус Сорбин-Сърбу.

Продължава се оборудването на лагера. Зареждат се батерии. Налива се вода за бито-
ви и питейни нужди. Изнесена е апаратура до снежника под «Кончето». Научният екип 
започва своята изследователска дейност. Изнесен е инвентар до входа на БС №9 - 11 и 
е оборудван бивакът при входа. Екипира се системата през вход №11, като е подменено 
едно от въжетата, защото е замръзнало. Същият ден си тръгват: Александър Зафиров, 
Симеон Илиев и коняра. Към експедицията се присъединява Димитър Генов.
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21.08. Понеделник. 
Състав: Мирослава Христова, Георги Костадинов, Димитър Генов, Ефросина Христо-

ва, Yuval Sobolyev, Reuven Zakai, доцент. Емил Ганчев, докторант. Илия Митков, Мартин 
Илиев, доцент. Александру Онаку, докторант. Бригите Магори, докторант. Флорина Ар-
делиан и докторант. Флавиус Сорбин-Сърбу.

За влизане в БС №9 - 11 се подготвят Мирослава Христова, Димитър Генов, Yuval 
Sobolyev и Reuven Zakai. Преди обяд се качват до входа на пещерата. Завалява дъж и те се 
прибират в палатките на изнесения бивак. Изчаква се дъжда да спре и се влиза в пеще-
рата към 17 часа. Мирослава Христова е водач. Вкарани са общо пет торби с багаж. Сли-
зането е добре организирано и няма излишно изчакване, на трудните пасажи торбите 
се подават. Почива се в „Голямата блокажна зала”. Достига се мястото на подземния би-
вак. Мирослава Христова организира оборудването му и показва от къде се налива вода. 
След това тръгва към изхода. Останалите тръгват на обход, но объркват пътя, намокрят 
се, влизат в големите дънни зали след което  се прибират в подземния лагера. Този ден си 
тръгва научния екип. Към експедицията се присъединява Ефросина Христова.

 22.08. Вторник.
Състав: Мирослава Христова, Георги Костадинов, Димитър Генов, Ефросина Христо-

ва, Yuval Sobolyev, Reuven Zakai.
Групата в подземния бивак суши дрехите си. Влизат: Георги Костадинов и Ефросина 

Христова, пристигат в подземния лагер следобед. Израелските пещерняци остават в ла-
гера, а останалите трима отиват на обход. След като разглеждат голяма част от дънните 
части, Ефросина Христова се прибира към лагера. Георги Костадинов не успява да наме-
ри прохода в блокажа към новите части. За сметка на това Димитър Генов открива ново 
разклонение в същия блокаж и попада на нова галерия, развиваща се хоризонтално и на 
два етажа. Без да достигне край той се връща. В базовия лагер остава Мирослава Хри-
стова.

 23.08. Сряда.
Състав: Мирослава Христова, Георги Костадинов, Димитър Генов, Ефросина Христо-

ва, Yuval Sobolyev, Reuven Zakai.

Ефросина Христова остава в подземния бивак. Георги Костадинов придружава оста-
налите до новата галерия, след което се връща до подземния бивак и тръгва да изли-
за от пещерата. Останалата група в рамките на около шест часа изследва новооткрития 
участък без да стигне край. Пещерата се развива по хоризонтална галерия, а стените и 
сводовете са много ронливи. Преминава се през провирания и блокаж след което се из-
лиза в огромна зала. От нея идват два потока, които се събират и се губят в тясна галерия 
в здрав мраморен пласт. Срещу течението на едната от реките след залата те продължа-
ват по възходящ меандър и достигат стеснение в което биха се намокрили и се отказват. 
По груби изчисления са минали над километър. Прибират се в лагера. Този ден от експе-
дицията си тръгва Георги Костадинов. 

24.08. Четвъртък.
Състав: Мирослава Христова, Димитър Генов, Ефросина Христова, Yuval Sobolyev, 

Reuven Zakai.
Този ден се разоборудва подземния лагер и се излиза от пещерата. Всички нощуват в 

базовия лагер. 

Експедиция Бански суходол 2017 Константин Стоичков
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25.08. Петък.

Състав: Мирослава Христова, Димитър Генов, Ефросина Христова, Yuval Sobolyev, 
Reuven Zakai.

Разоборудван е базовия лагер. Пристига и човека с конете.

26.08. Събота.
Състав: Мирослава Христова, Димитър Генов, Ефросина Христова, Yuval Sobolyev, 

Reuven Zakai.
Багажът е натоварен на конете и свален до гр. Банско с което експедицията приклю-

чва.

6. Резултати 
Експедицията беше съпътствана и с някои трудности, касаещи изнасянето на експе-

диционният багаж. Все по-трудно се намират товарни коне. Въпреки финансовите труд-
ности бяха намерени товарни коне и багажа беше изнесен до лагера. Друг основен про-
блем е малкото участници в експедицията. Поставена е нова маркировка на пътеката за 
циркуса, което със сигурност ще улесни следващите експедиции. По главният приоритет, 
търсене на продължение в БС №9 - 11 бяха извършени следните дейности: Не е намере-
но продължението по течението на реката. По един от подземните потоци е намерено 
е тясно продължение което е непреодолимо. Открити са нови възходящи части с пред-
полагаема дължина над 1000 метра. Те се развиват в ронливи скали, има провирания и 
преминаване през блокажни части. Открита е нова голяма зала с предполагаема дължина 
над 200 метра. В нея ясно се проследяват два подземни потока идващи от два различни 
края на залата. По един от потоците е проходено без да се стигне край. Достигнат е въз-
ходящ меандър, набиращ значителна денивелация. В тази зала са набелязани поне пет 
потенциални продължения. След събирането на потоците, образуваната рекичка влиза в 
тясна галерия в стабилен мраморен пласт. Дали това е същата вода, която се търси в не-
откритите нови части или е друг подземен поток ще стане ясно при бъдещи изследвания. 

Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2017 изказва специални благодарно-
сти на:

  - Ръководството на Национален парк Пирин.
 - Михаил и Траяна Хаджитодорови, ПК “Хеликтит” София, които откликнаха на мол-

бата за превоз на багажа и извозиха огромна част от багажа до “Пещерите”.
- Симеон Илиев, който помогна при пазаруването на храната и извозването на участ-

ниците и багаж до “Пещерите”, качи се и помогна за оборудването на лагерите и други 
дейности.

- Христо Христов, ПК “Хеликтит” София за комплектоването на важни продовол-
ствия за експедицията.

- Яни Макулев, ПК “Хеликтит” София за поправката на агрегата и финансовата по-
мощ.

- Доц. д-р. Ивайло Иванов (Председател на ПК “Хеликтит” София), 
- Инж. Кирил Данаилов и Константин Стоичков, ПК “Хеликтит” София за финансо-

вата подкрепа.

https://www.youtube.com/watch?v=4OSJMp1Jt5Y&t=11s -> видео от групата изследова-
тели на снежника под «Кончето».
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Хоризонтален план на дънни те части на БС № 9-11 с посочено местоположението на 
откритите през 2016-2017 г. Нови части.
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Вертикален разрез на дънни те части на БС
 №

 9-11 с посочено местополож
ението на откритите през 2016-2017 г. Н

ови части.
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Циркус “Бански суходол”

Експедиция Бански суходол 2017 Константин Стоичков

Лагера



 374

Замръзнало въже Спелеолог проктикуващ ТЕВ

Леден сталагмит Пещерни бисери

Пещеризони

Експедиция Бански суходол 2017 Константин Стоичков
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Сушаща се спелеоекипировка пред долния лагер в БС №9-11

Лагерна кухня

Експедиция Бански суходол 2017 Константин Стоичков

Снимки: Димитър Генов, Александър Зафиров, Yuval Sobolyev, Reuven Zakai.
Съставители: Константин Стоичков и Димитър Генов.
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Експедиция “Бански суходол 2018“
Диляна Христова, Милен Кръстев

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на експедиция “Бански 
суходол 2018г.”

Междуклубната спелеоекспедиция “Бански суходол 2018г.”  се проведе в периода 
26.07.2018г. – 28.07.2018г., с обща продължителност три дни. Експедиционният лагер 
бе установен в района на бившата ски база (2300 м.н.в). На мястото за бивакуване бяха 
разпънати три двуместни палатки. В национален парк Пирин е забранено паленето на 
открит огън, поради което бе използвана стара печка на дърва, останала още от времето 
на ски лагера. Сняг за добив на вода за пиене и битови нужди имаше в близост до лагера. 
За битови нужди се топи сняг, а за питейни се преварява и после прецежда.

2. Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол 2018г. “

Базов лагер и вода 
- Изнасяне на багажа до мястото за базов лагер на 2300 м.н.в. (старият скиорски лагер).
- Добиване на сняг за питейни и битови нужди

Главен приоритет. Система № 9 - 11. 

Изследователска дейност в пещерата:
- Екипиране през вход № 11.
- Намиране на новите части открити в края на експедиция 2016г. и маркирането им.
- Намиране на новите части открити по време на експедиция „Бански суходол” 2017г. 

и маркирането им.

3. Участници
В междуклубната експедиция „Бански суходол 2018г.” взеха участие общо 5 души. Пе-

щерняци от клубовете  СПК “Академик” София,  ПК „Хеликтит София и Българско пе-
щерно дружество:

Диляна Христова – СПК “Академик” София и “Българско пещерно дружество” - Ръ-
ководител.

Милен Кръстев – ПК “Хеликтит” София – Ръководител.
Димитър Генов - “Българско пещерно дружество”.
Николай Коцев - ПК “Хеликтит” София.
Симеон Ненков – не членуващ в пещерни клубове (членувал в ПК „Под ръба” Церово, 

ПК „Хеликтит” София и ПКСУ „София”.)

4. Дневник
26.07 Четвъртък
Състав: Диляна Христова, Димитър Генов, Милен Кръстев, Николай Коцев и Симеон 

Ненков.
Сутринта по план Николай Коцев събра членовете на експедицията с колата си и в 08:00 

часа тръгнахме от София. В Банско бяхме по обяд, напазарувахме храна и в 13:05 часа 
тръгнахме от местността “Пещерите”. По предварителен план трябваше да бивакуваме 
на входа на пещера БС № 11, но поради лошата прогноза за гръмотевични бури, решихме 
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да спим в базовия лагер. В 17:20 часа пристигнахме на мястото за нощуване, разпънахме 
палатки и подготвихме лагера за ползване. Преговорихме плана за проникване в пещера-
та, а именно: първата група (Диляна Христова и Симеон Ненков) влизат към 09:00 часа, 
екипират входния отвес, откриват и слагат маркировка на новите части от 2016г и ако им 
остане време правят антена. Втората група (Димитър Генов, Милен Кръстев и Николай 
Коцев) влизат 1 час след първата група, откриват новите части от 2017г. и ги маркират. 
След това вечеряхме и си легнахме.

27.07 Петък 
Състав: Диляна Христова, Димитър Генов, Милен Кръстев, Николай Коцев и Симеон 

Ненков.
Първа група:
В 07:15 часа първата група тръгват от базовия лагер към БС №11. След около час са на 

входа. Правят почивка, приготвят се и към 09:40 часа влизат. Симеон Ненков екипира 
входния отвес. Стигат до подземния лагер към 12:00 ч. Правят кратка почивка и тръгват 
към новите части от 2016г. Маркират ключови места със светлоотразителни триъгълни-
ци. При достигане на новите части продължават проучването им по тесен меандър, но са 
принудени да се върнат, защото за да продължат им трябват хидрокостюми. Навръщане 
разглеждат новите галерии и се връщат в подземния лагер, където се срещат с втората 
група. Правят почивка и тръгват към изхода в 15:00 часа. Излизат в 19:10 часа.  Почиват 
на входа и към 20:00 часа тръгват към базовия лагер. В 21:00 часа пристигат в базовия 
лагер, вечерят, подготвят храна за втората група и си лягат. 

Втора група: 
Тръгват от лагера към 09:00 часа и след около час са на входа на БС №11. Оправят се за 

30 минути и влизат  към 10:30 часа. След около 4 часа са в подземния лагер и се срещат с 
първата група, заедно почиват и след това се отправят към новите части от 2017г. Дости-
гат новите части, но решават да се върнат, защото някои от блокажите изглеждат много 
нестабилни и застрашават безопасността им. Връщат се в подземния лагер правят кратка 
почивка и тръгват към изхода. Излизат около 23:00 часа и се насочват към базовия лагер. 
Пристигат около 00:00 часа , вечерят и лягат да почиват.

28.07 Събота
Състав: Диляна Христова, Димитър Генов, Милен Кръстев, Николай Коцев и Симеон 

Ненков.
Сутринта ставаме, закусваме, обсъждаме какво сме направили двете групи, стягаме 

багажа, прибираме лагера и тръгваме към местността “Пещерите” в 11:00 часа. Времето 
беше добро и групата се разтегна като Милен и Николай слезнаха за под 2 часа, след тях 
се движеше Симеон, а последни бяха Диляна и Димитър. Натоварихме багажа  в колата 
и тръгнахме към парковата охрана. Там ръководителите на експедицията заедно със слу-
жител от парка изготвиха протокол, че са спазени всички мерки за безопасно бивакува-
не. След това поехме към София.

5. Резултати 
-изпълни се приоритетната задача, а именно откриване и маркиране на новите части 

от 2016г.
- изготви се списък на провизиите в землянката при базовия лагер.
- прегледаха се въжета, карабинери и планки в система БС 9-11 и се установи нуждата 

от подмяна на по-голямата част от въжетата и няколко планки и карабинера.
- докато бяхме в подземния лагер може би мълния удари кабела за комуникация, за-

щото изпращя и гръмна в лагера. На излизане първата група забеляза, че същият е прекъ
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снат при входния отвес. Ще се наложи подновяването му през следващата експедиция.
- по предварителна уговорка с Константин Стоичков от ПК ”Хеликтит” София, беше 

свалено и докарано в София чисто ново въже, с което екипирахме входния отвес.

Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2018 изказва специални благодарно-
сти на:

  - Ръководството на Национален парк Пирин за бързата реакция, съдействие и разре-
шение за провеждане на експедицията.

 - Константин Стоичков (ПК “Хеликтит” София) за огромната помощ, без която тази 
експедиция нямаше да се състои. Помогна за изготвяне на отчета за експедицията от 
2017г,  а също и за абсолютно всичко свързано с организацията за тази година.

- Павел Бакалов (СПК “Академик” София) за съветите и насоките относно провежда-
нето на експедицията.

- Александър Янев (председател на СПК “Академик” София), Цветелина Валерианова 
(ПК “Хеликтит” София и БПД) и Яни Макулев (ПК “Хеликтит” София)  за предоставяне 
на ПВЦ гащеризон.

- Виктор Асенов за това,че следеше прогнозата и ни даваше актуална информация.
- На участниците за енергията, която вложиха в тази кратка, но тежка експедиция. 
- Димитър Генов (БПД) за помощта за изготвяне на отчета за 2017г, предоставяне 

на снимки от експедиция 2017г и показването на новите части от 2017г на втората група.
- Николай Коцев (ПК „Хеликтит” София) за осигурената кола.
- Симеон Ненков за воденето на първата група.
Както и на всички останали, които помогнаха тази експедиция да се състои.

Изготвили отчета:
Диляна Христова СПК “Академик” София
БПД; Милен Кръстев ПК “Хеликтит”

София, 29.07.2018г.

Снимки:
(предоставени от участниците в експедицията)

28.07 базов лагер (от ляво на дясно: Димитър Генов, Николай Коцев, Милен Кръстев, 
Диляна Христова и Симеон Ненков)

Експедиция Бански суходол 2018 Константин Стоичков

26.07 местност “Пещерите” (от ляво на дясно: 
Димитър Генов, Николай Коцев, Симеон Нен-
ков, Милен Кръстев и Диляна Христова).

26.07 циркус “Бански суходол”
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27.07 Симеон Ненков и Диляна Христова 
пред входа на БС №11

27.07 циркус “Бански суходол”

Мраморни форми в циркус “Бански 
суходол”

Експедиция Бански суходол 2018 Константин Стоичков
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Експедиция Бански суходол 2019

Експедиция „Бански суходол“ 2019
Павел Бакалов, Хелиана Дундарова, Константин Стоичков, Александър Лазаров

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на експедиция “Бански 
суходол 2019”

Междуклубната спелеоекспедиция “Бански суходол 2019” се проведе в периода 
24.08.2019г.–07.09.2019 г., с обща продължителност 15 дни. Експедиционният лагер 
е установен в района на бившата ски база (~2300 м.н.в). Багажът е изнесен до лагера 
със специало наети за целта товарни коне, свалянето на багажа става отново с товарни 
коне. За по-комфортно бивакуване е разпъната голяма тента над мястото, определено 
за храненеи битуване. Отделно е разпъната и голяма складова палатка, в която се 
съхраняват хранителните продукти, техниката и експедиционния инвентар. В палатката 
бивакуваха и някои от участници. В национален парк Пирин е забранено паленето на 
открит огън, поради което се използвана, стара печка на дърва. Останала още от времето 
на ски лагера. По време на експедицията има сериозен проблем с набавянето на вода. 
Вода се набавя от периодични ручейчета и локви във високата част при снежниците, под 
„Кончето“ и най-вече от „Ледената зала“ в БС №9-11. За подсигуряване на проникващите 
групи, до входа на пропастната пещера-система БС-№9-11 е изграден изнесен бивак-
палатка. В „щурмовия” бивак са качени храна и инвентар. Връзка между влизащите и 
излизащи от пещерата групи и лагера се установявана посредством радиостанции. Не се 
налага подмяната на кабела в пещерата и е направена връзка с подземния лагер.

2. Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол 2019“
•	 Изнасяне на багаж до циркуса;
•	 Оборудване на базов лагер и топилни за вода;
•	 Оборудване на изнесен бивак;
•	 Екипиране и оборудване на подземен бивак;
•	 Проучване и картиране на новооткритите през 2016-2017 година участъци в 

дънната част на пещерата;
•	 Изследване на прилепите в БС №30 и циркуса
•	 Други изследователски дейности в пещерата;
•	 Други изследователски дейности в циркуса.
•	
•	 3. Участници
В междуклубната експедиция „Бански суходол 2019г.”взеха участие общо 21 души. 

Пещерняци от клубовете; СПК “Академик”София, ПК „Хеликтит София,ПК„Под ръбъ“ 
Церово, Българско пещерно дружество, ПК „Саламандър“ Стара Загора, както и не 
членуващи в пещерни клубове:

СПК “Академик” София: Павел Бакалов – Ръководител и Невена Ланджева;
ПК “Хеликтит” София: Константин Стоичков и Мирослава Христова;
ПК „Под ръбъ“ Церово: Павлин Димитров, Йорданка Донкова,Радостина Цонева, 

Стамен Димитров, Александър Лазаров, Тодор Ирманов, Десислава Канева,  Ефросина 
Христова, Стефан Божанов, Александър Лазаров и Алекси Минев;

Българско Пещерно Дружество: Йордан Йорданов, и Димитър Генов;
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Българка академия на 

науките: Хелиана Дундарова.
Нечленуващи в пещерни клубове: Александър Крачунов

Павел Бакалов, Хелиана Дундарова, Константин Стоичков
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4. Дневник

24.08.2019 г.
Участници:
А. Крачунов, Р. Цонева, Й. Донкова, С. Димитров, П. Димитров, П. Бакалов, Й. 

Йорданов и Х. Дундарова.
- 9:30 часа Папи и Сашко тръгват напред да разчистват пътеката.
- 10:00 часа тръгва кервана (5 коня, 2 самара).
- 10:15 часа тръгват останалите.
- 17:00 часа всички се качват в лагера.
- Папи, Радост, Стамен, Данчето - копаят за вода.
- 18: 00 Хелиана прави чай от билки и леща за вечеря.
- Прави се временна тента за багажа.
(Павел Бакалов).

25.08.2019 г.
Участници: А. Крачунов, Р. Цонева, Й. Донкова, С. Димитров, П. Димитров, П. Бакалов, 

Й. Йорданов, Х. Дундарова, Т. Марков, А. Лазаров и Слави Колев.
-Прави се тентата на базовият лагер.
-Папи, Сашко, Радост и Данчето копаят за вода.
-Паввел и Стамен пълнят водапод „Кончето“ занасят личен багаж до БС №9-11.
-Качват се: А. Лазеров, Т. Марков и Слави
-Тръгват си: А. Крачунов, С. Димитров, Слави.
- Хели казва на Данчо да оправят масата в лагера и да огледат старата тоалетна. Оказва 

се, че старата тоалетна не може да се поправи и трябва да направим нова.
-Вдига се щалната палатка, прави се заслон за генератора.
-Вали дъжд.
- От 21 – 23 часа Хели прави записина прилепи около базовия лагер.
(Павел Бакалов).

26.08.2019 г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, 

Т. Марков и А. Лазаров.
-Прави се нова тоалетна с голям ентусиазъм от почти цялата група.
-Вали малко.
- Хели опъва мрежи около базовия лагер с помощта на Таньо. За съжаление не се хва-

ща нищо цяла нощ.
(Павел Бакалов).

27.08.2019 г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, 

Т. Марков, А. Лазаров, А. Крачунов и Д. Генов.
-Папи, Данчето, Павел и Радост влизат в БС №9-11. Таньо се качва с тях за да проверят 

дали кабела е в изправност. Оказва се, че не работи и вечерта се прибира.
Данчо отива за вода.
-Сашо е снимал в „Ледената зала“.
-В 18:00 часа се спретнах и отидох да щурмувам БС №30 за прилепи. Направих си из-

несен лагер на поляната до нишата под пещерата. Хванах 6 вида прилепи: остроух 
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нощник, Бехщайнов нощник, нощник на Натерер, трицветен нощник, мустакат нощ-
ник и кафяв дългоух прилеп. Оказа се, че за Бехщайновият нощник, нощник на Нате-
рер, трицветения нощник и мустакатия нощник това е височинен рекорд. За първи път 
височинният рекорд за Бехщайновия и мустакатия нощник беше регистриран от Боян 
Петров. Тази година за първи път улових 2 нови вида за Суходола. Това са нощник на 
Натерер и трицветен нощник.

-Късно вечерта в базовия лагер са пристигнали Д. Генов и „Бай Георги“ (май истинско-
то му е име Александър Крачунов).

(Хелиана Дундарова).

В пещера БС № 9-11:
-Около 23:00 часа пристигаме в лагера; заравняваме и насипваме площадка, опъваме 

нов под върху старият.
(Павел Бакалов).

28.08.2019 г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, 

Т. Марков, А. Лазаров, А. Крачунов и Д. Генов.
-В 8:00 часа сутринта си събрах изнесения лагер под БС №30 и се отнесох към лагера. 

Там с горещо кафе ме посрещнаха Митко и Данчо.
- А. Крачунов отиде на преход.
-С Митко преместихме конете малко по-нагоре по ливадите.
-Около 13:00 часа Таньо, Сашо и Митко тръгнаха към БС №9-11, за да оправят кабела 

и да направят връзка по телефона с подземния лагер.
-Данчо отиде за вода.
-Таньо е успял да оправи кабела и се е чул с групата, която е добре.
-За вечеря направих ориз, а самата вечер беше супер скучна.
(Хелиана Дундарова).

В пещера БС №9-11:
-Ранният следобед четиримата тръгваме да търсим „Новите части“.
-Намираме маркировката. Аз и Папи влизаме, Данчето и Радост да картират след нас, 

не разбрали.
-Намираме мястото за хидрокостюми и продължаваме, малко праг-

че, после друго с траверси се излиза в големи зали, нова голяма река в дясно. 
-„Зала Колкина“.

-Пристига Митака.
(Павел Бакалов).

29.08.2019 г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, 

Т. Марков, А. Лазаров, А. Крачунов и Д. Генов.
-Към 10:00 часа разпределихме задачте за деня.
-Сашо и Таньо останаха в лагера, за да набавят дърва.
-Аз и Данчо тръгнахме за вода, по пътя се засякохме с „Бай-Георги“.
-Докато сипвахме вода Данчо го сецна кръста.
-Неочаквано се появи някакъв човек, който ни помогна с едната прониквачка.
-С „Бай-Георги“ и Данчо лека полека се занесохме в лагера.
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-Вечерта докато с „Бай-Георги“ правехме качамак по стара селска рецепта, се появи 
група от хора, които помислихме за заблудени туристи. Оказа се, че са геофизиците. Ка-
чиха се късно, защото имаха проблеми по пътя.

-Сашо стоеше на БС № 9-11 от 20 до 22 часа, но не направи свръзка с подземния лагер.
(Хелиана Дундарова).

В пещера БС № 9-11:
-Картираме на две групи: Данчето и Радост от блокажа навътре по меандъра до новата 

вода, Папи и Митака по течението навътре, аз екипирам и разчиствам.
-В залите Папи и Митака картиратдо най-ниската точка, намират нови разклонения 

към голямата река. Дани и Радост не успяват да се свържат.
(Павел Бакалов).

30.08.2019 г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, 

Т. Марков, А. Лазаров, А. Крачунов и Д. Генов.
-11:30 часа Данчо, Таньо и Хели потеглят към Банско със Сашо от Пловдив.
-Петимата геофизици потеглят към снежника.
-12:30 часа двамата коняра потеглят с 3 коня към Банско.
-Сашо остава дежурен в лагера.
-20:50 часа, има връзка с подземния лагер. Има нови части и ново дъно, ще излязат в 

събота през деня.
(Александър Лазаров).

В пещера БС № 9-11:
-Папи, Дани, Радост влизат в новите части да картират към голямата река.
-Аз и Митака картираме срещу течението на „Новата река“, към зала „Христови“.
-Връщаме се първи, правим връзка.
(Павел Бакалов).

31.08.2019 г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, А. Лазаров, А. Крачунов, 

Д. Генов, С. Димитров, Т. Ирманов, Д.Канева, и А. Лазаров-фотографа.
03:30 часа пристигат в лагера Стамен, Тошко, Деси и Сашо.
10:00 часа геофизицитепотеглят към снежника.
(Александър Лазаров).

В пещера БС №9-11:
-Излизаме следобед.
(Павел Бакалов).

01.09.2019 г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, А. Лазаров и Д. Генов, С. 

Димитров, Т. Ирманов, Д. Канева  и А. Лазаров-фотографа.
-Водата под „Кончето“ я няма.
-Тръгват си геофизиците.
-Стамен, Тошко, Деси се разхождат до „Параления отвес“.
-Разхождаме се до  БС №6.
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Тръгват си Дани, Радост, Папи, Сашо, Стамен, Тошко, Деси, Сашо Лазаров фотографа 
и А. Крачунов.

(Павел Бакалов).

02.09.2019 г.
Участници: П. Бакалов и Д. Генов.
-Митака реже дърва по пътя през „булеварда“.
-Аз влизам в БС №9-11 за вода.
(Павел Бакалов).

03.09.2019 г.
Участници: П. Бакалов и Д. Генов.
-Двамата ходим до БС 9-11 за вода.
-Митака прави два курса.
-Вечерта правя боб, Митака прави два курса за дърва и реже.
(Павел Бакалов).

04.09.2019 г.
Участници: П. Бакалов, Д. Генов, К. Стоичков, М. Христова, Е. Христова, Н. Ланджева 

и С. Божанов.
-Около 17 часа пристигат: Мими, Ефи, Невена, Стефчо и Коста. 

-Коста, Митака и Стефчо отиват да проверят един голямвъртор в близост до лагера за ка-
риера за сняг. Оказва се, че снега се е стопил повече от 6-7 метра. Внай-виската част има 
пролука между скалата и снега, духа. Трябва въже за да се влезе безопасно. За проверка!!! 
-Мими и Невена отиват до снежниците над лагера да търсят удобно място за вода. Не 
намират такова.

-Вечерта, Павел разяснява плана за оставащите дни от експедицията на новопристиг-
налите.

(Павел Бакалов).

05.09.2019 г.
Участници: П. Бакалов, Д. Генов, К. Стоичков, М. Христова, Е. Христова, Н. Ланджева 

и С. Божанов.
-Павката и Митака влизат по обяд в пещерата. Ще пренощуват в подземният лагер и 

на следващият ден ще проведат индикаторният опит с димката. След това имат да довър-
шат някои проучвателни дейности и ще излязат в петък. Дават контролно време, петък 
06.09. полунощ.

-Ефи, Мими, Невена и Стефчо се качват до заслон „Кончето” където имат среща с 
местни водачи, които им показват неизвестна пропаст в близост до „Кончето”.

-Пропастта изглежда доста перспективна!!!
-Коста има среща с двама румански изследователи на снежника под „Кончето”, прави 

курсове за дърва и готви вечеря.
(Константин Стоичков).

В пещера БС № 9-11:
-Влизаме с Митака по обяд.
-Картираме някои връзки и нива в новите части и врзката с „Голямата река“.
-Нощуваме в подземния бивак.
(Павел Бакалов).

Експедиция Бански суходол 2019 Павел Бакалов, Хелиана Дундарова, Константин Стоичков



 385

06.09.2019 г.
Участници: П. Бакалов, Д. Генов, К. Стоичков, М. Христова, Е. Христова, Н. Ланджева, 

С. Божанов и А. Минев.
-Сутринта Коста прави курс за вода от „локвата” под циркусното възвишение и кра-

тък теренен обход.
-В 11:00 учасниците заемат позиции в близост до обекти в долината под „Котешкия 

чал” от които се очаква резултата от индикаторният опит с димката в БС №9-11.
-Чакат до 13:15 часа. Никъде не се появява!!!
-Ефи, Мими, Невена и Стефчо влизат до ледената зала на БС №9-11 и наливат вода. 

Правят снимки, свалят багаж от пещерата, маркират пътеката през „Булеварда”.
-Коста прави курсове, опис на останалата храна, подрежда за зазимяване и сваляне 

част от експедиционният багаж, прави курсове за дърва и готви вечеря.
-Пристига Алекси Минев.
-Мирослава Христова и Стефан Божанов дават храна и вода на конете.
-Времето се разваля, превалява и прегърмява.
(Константин Стоичков).

В пещера БС №9-11:
-Влизаме с Митака по обяд.
-Картираме някои връзки и нива в новите части и врзката с „Голямата река“. 

-Нощуваме в подземния бивак.
(Павел Бакалов).

07.09.2019 г.
Участници: П. Бакалов, Д. Генов, К. Стоичков, М. Христова, Е. Христова, Н. Ланджева, 

С. Божанов и А. Минев.
-Сутринта времето е хладно и превалява.
-Мими и Алекси свалят багаж от входа на БС №9-11.
-Останалите участници зазимяват лагера, събират тентата и щабната палатка, товарят 

багаж на конете.
-Към 13:00 часа конете са натоварени и участниците от експедицията поемат към Бан-

ско с което експедицията приключва.
(Константин Стоичков).

5. Резултати
„Бански суходол“ №9-11:
Екип в състав Павел Бакалов, Павлин Димитров, Йорданка Донкова иРадостина 

Цонева проникват в БС № 9-11. Оборудват подземния бивак и пребивават и извършват 
изследвания в периода 27-31.08 (четири нощувки в подземния лагер). На 28.08. към тях 
се присъединява Димитър Генов-БПД. Заемат се с основния приоритет на експедицията, 
търсенето на продължение на пещерата и увеличаване на дължината и денивелацията и.

Това е постигнато от изследователите Павел Бакалов СПК „Академик” София и 
Павлин Димитров ПК „Под ръбъ” Церово. Те преминават без помощта на хидрокостюми 
„водния участък”, не преминат на последното влизане през 2018 година. Натъкват се на 
продължение по реката последвано от две прагчета с траверс. Попадат в последователни 
големи, блокажни зали (най-обемната е наречена „Колкина”). Намерена е и нова голяма 
река. Открити са нови разклонения към голямата река, както и някои връзки с вече 
известни участъци. Набелязани са и няколко перспективни участъци за продължение.
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Новите части (по течението навътре, през праговете и обемните залидо най-ниската 
точка и участъка към „Голямата река”) са картирани от; Павлин Димитров, Йорданка 
Донкова,Радостина Цонева- ПК „Под ръбъ” Церово и Димитър Генов БПД.

Участъците открити при предходните три експедиции 2016-2018 (от блокажа навътре 
по меандъра до новата вода, срещу течението на „Новата река“, към зала „Христови“) 
са картирани от; Йорданка Донкова,Радостина Цонева- ПК „Под ръбъ” Церово, Павел 
Бакалов СПК „Академик” София и Димитър Генов БПД.

Общо картираните галерии и зали с дължина над 700 м, а към денивелацията на 
пещерата са добавени още -54 м в дълбочина. Така тя става втората най-дълбока в 
страната.

Във вторият етап на експедицията 05-06.09. (една нощувка в подземния лагер). 
Павел Бакалов СПК „Академик” София и Димитър Генов БПД провеждат индикаторен 
опит с димка за оцветяване на силно въздушно течение от дънните части на пещерата 
към повърхността. На повърхността при предполагаемите обекти и пещери застават; 
Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ 
София, Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Стефан Божанов ПК „Под ръбъ“ 
Церово и Невена Ланджева СПК „Академик“ София. Експеримента е неуспешен поради 
малоефективността на използваната димка. Павел Бакалов СПК „Академик” София и 
Димитър Генов БПД картират още няколко некартирани участъка и събират подземния 
бивак.

Теренни обходи:
За времето на експедицията, поради не големия брой участници в други пещери не са 

извършвани изследвания с цел продължаване.
Извършени са два теренни обхода.
Група в състав Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Стефан Божанов ПК 

„Под ръбъ“ Церово и Димитър Генов БПД при търсене на сняг при проверка на въртоп 
в близост до лагера констатира, че снежника в него е стопен с поне 5 метра и в дънната 
част има пролука и се вижда продължение. Усеща се въздушно течение. Пещерата не 
проверена втори път поради липса на време, независимо, че е в близост до лагера.

Група в състав: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Мирослава Христова ПК 
„Хеликтит“ София, Стефан Божанов ПК „Под ръбъ“ Церово и Невена Ланджева СПК 
„Академик“ София извършват преход до заслон „Кончето“ (през „Жълтата цепка“), където 
имат среща с местни водачи. Те показват входа на нова пропаст в близост до заслона. 
Входът е разположен на място, където не падат камъни в отвеса. В дълбочина се развива 
отвес по пукнатина с размери; дължина 5 метра и ширина към метър. Предполагаемата 
дълбочина на отвеса е около 30 метра, като пропаста е доста перспективна. Решено е да 
бъд спусната иизследвана на по-късен етап през годината при отделно ходене само с тази 
цел!

Биоспелеология:
Отчет за прилепите на Бански суходол: 24-30.09.2019
гл. ас. д-р Хелиана Дундарова
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Българска академия на науките
По време на пещерна експедиция „Бански суходол 2019“, бяха проведени полеви 

изследвания за установяване на видовия състав на представителите на разред Ръкокрили 
(orderChiroptera). Изследването беше проведено с разрешително № 760/15.11.2018 г. 
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издадено от МОСВ. Бяха записани звуци и поставени орнитологични мрежи в базовия 
лагер  на 2300 м/н.в и пред пещера БС №30 на 2500 м/н.в. Общо бяха установени 6 вида 
прилепи от 1 семейството.

За Бехщайновият нощник, нощника на Натерер, трицветения нощник и мустакатия 
нощник това е височинен рекорд. За първи път, височинният рекорд за Бехщайновия 
и мустакатия нощник беше регистриран от Боян Петров. Нощникът на Натерер и 
трицветения нощник бяха установени за първи път тази година.

Анализите на звуците предстоят и може да се установят още видове!

Специални благодарности на институциите, хората и магазините за екипировка, 
които подкрепиха инициативата:

Ръководството на Национален парк Пирин, местните водачи показали входа на 
новата пропаст, Ана Пенчева-Тапаркова, собственик на един от най-добрите в столицата 
магазини за алпийско оборудване „Алпи“, Филип Енчев, Ема Коларова и Ваньо Гьорев – 
магазин „Стената“, Яни Макулев, Павлин Димитров и др.

Изготвили отчета:
Павел Бакалов;
Хелиана Дундарова;
Константин Стоичков;
Александър Лазаров;
София,13.09.2019г.

От ляво на дясно: Йордан Йорданов, Хелиана Дундарова, Павлин Димитров, Радостина 
Цонева, Павел Бакалов, Йорданка Донкова и Таньо Марков. Снимка: Александър Кра-
чунов.
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Павлин Димитров, Радостина Цонева и Йорданка Донкова преди влизане в БС №9-11. 
Снимка: Павел Бакалов.

Пещерни образувания от новите части в БС №9-11. Снимка ПК "Под ръбъ" Церово.
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Излизане през вход №11. Снимка: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово.

Стефан Божанов и Невена Ланджева преди влизане в БС № 9-11. Снимка: Ефросина 
Христова ПК „Под ръбъ“ Церово.
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Входът на новата пропаст в близост до заслон "Кончето". Снимка: Ефросина Христова 
ПК „Под ръбъ“ Церово.
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Подреждане на обектите по надморски височини
2538м - №21
2536м - №30
2505м - №9-11
2477м - №46
2467м - №36
2457м - №24
2355м - №42
2345м - №66
2422м - №57
2320м - №39
2475м - №23
2365м - №38
2339м - №72
2320м - №39
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Експедиция „Бански суходол“ 2020
Хелиана Дундарова, Константин Стоичков

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на експедиция “Бански 
суходол 2020”

Пещерно-научна експедиция “Бански суходол 2020” бе проведена в периода 22.08 – 
06.09.2020г. с продължителност 16 дни. Базовият лагер бе изграден в района на бившата 
ски база (~2300 м.н.в). Изнасянето на багажът до лагера и обратно бе осигурен със 
специално наети товарни коне. За целите на експедицията в бившата ски база бяха 
опънати складова палатка, в която бяха поместени хранителните продукти, техниката и 
експедиционния инвентар и тента под която участниците се хранеха и бивакуваха.

Във връзка със забраната за палене на открит огън в „НП Пирин“, бе използвана стара 
печка на дърва останала още от времето на ски лагера. Водата бе набавяна от периодични 
вади и локви във високата част при снежниците под връх „Кутело 2“. 

За подсигуряване на проникващите групи, до входа на пропастната пещерна система 
БС № 9 - 11 бе изграден изнесен лагер с палатка. В него бяха осигурени храна и инвентар. 
Връзка между изнесен лагер и подземния лагер се осъществяваше посредвом спелеофон, 
а между базов лагер и влизащите и излизащи от пещерата групи - посредством 
радиостанции.

2. Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол 2020“

- Изнасяне на багаж до циркуса;
- Оборудване на базов лагер и топилни за вода;
- Оборудване на изнесен бивак;
- Екипиране и оборудване на подземен бивак;
- Картиране и проучване на новооткрити през 2019г. нови участъци в дънната част
        на пещерата;
- Други изследователски дейности в пещерата;
- Други изследователски дейности в циркуса;
- Записване на звуци на прилепи в циркуса на Бански суходол;
- Установяване на видовия състав на прилепите в целеви пещери.

3. Участници

В експедиция „Бански суходол 2020г.” взеха участие общо 24 души. Пещерняци от 
следните клубовете: СПК “Академик“ София, ПК „Хеликтит“ София, ПК „Под ръбъ“ 
Церово, ПКСУ „София“, Българско пещерно дружество (БПД), ПК „Искър“ София, ПК 
„Пълдин“ Пловдив и ПК „Clubul de Speologie Politehnica“ Клуш, Румъния

СПК “Академик” София:
Павел Бакалов – Ръководител, Велин Вълчеви Петър Делчев
ПК “Хеликтит” София: 
Хелиана Дундарова (ИБЕИ-БАН) – Ръководител, Константин Стоичков и  Живко 

Петров;
ПК „Под ръбъ“ Церово:
Димитър Генов, Йорданка Донкова, Радостина Цонева, Стамен Димитров, Милена 
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Ненова, Николай Петров, Ефросина Христова, Десислава Канева, Филип Енчев, Марта 
Йорданова, Тодор Ирманов, Николинка Николова и Тодор Тодоров

ПК „Искър“ Искър:
Валери Петров, Христо Христов
Спелео Клуб Пълдин
Иво Колчаков;
ПКСУ „София“
Игор Руняшки;
Clubul de Speologie Politehnica Клуш, Румъния
Alex Cruceru

4. Дневник

Петък (21.08) 
Участниците за първият етап от експедицията: Димитър Генов, Филип Енчев (Фичо), 

Николай Петров (Колето), Милена Ненова, Йорданка Донкова, Десислава Канева, 
Радостина Цонева, Стамен Димитров - ПК „Под ръбъ“ Церово; Хелиана Дундарова, 
Живко Петров и Константин Стоичков - ПК „Хеликтит“ София; Alex (Алекс) Cruceru 
- „Clubul de Speologie Politehnica“ Клуш, Румъния пристигнаха на сборният пункт в 
местността „Пещерите“ над Банско късно вечерта. 

Събота (22.08) 
По време на прехода към бившата ски база към участниците се присъединиха 

Ефросина Христова (Ефи) - ПК „Под ръбъ“ Церово, Христо Христов (Мамута) и Валери 
Петров (Док) - ПК „Искър“ София. След доста бавно и изморително изкачване 16 души 
(заедно с коняра Георги) достигнахме до базовия лагер в циркуса Бански суходол (~2300 
м.н.в.). В същия ден остана време за опъване на складовата палатка и организиране на 
личния багаж. Конярът остана да пренощува в базовия лагер. 

Неделя (23.08) 
Първа група в състав Ефи, Мамута, Док и Алекс се качиха през седловината на „Църна 

могила“ и Кутело до пропаст в южното подножие на вр. „Бански суходол“. Пропастта 
е била известна на местните под наименованието „Стренето“. По сведения от Ефи са 
спуснали отвес около 30 метра, след който има сипей, малко сняг и следва дъно с нанос. 
Не се усеща течение. Пропастта е картирана от групата.

Втора група в състав Димитър, Филип, Милена, Колето, Данчето и Деси се качиха и 
изградиха изнесен лагер над БС № 9-11, екипираха през вход № 11 и проникнаха за вода 
до „Ледената зала“. За съжаление наличието на питейна вода бе нищожно тази година.

Трета група в състав Коста и Живко се качиха към снежниците да търсят течаща 
вода. Тази година снежниците бяха по-големи, във въртопите в сипеите над лагера се 
забелязваха преспи сняг. Двамата откриха течаща вода на големия снежник на разклона 
за циркусното възвишение на около 20 минути над басовия лагер. 

Четвърта група в състав Хелиана, Стамен и Радост останаха да доизграждат базовия 
лагер и да подобрят условията за пребиваване по време на експедицията. 

По-късно през деня към Банско тръгнаха Стамен, Радост, Мамута, Док и Георги 
(коняра).

Понеделник (24.08) 
Сутринта Ефи си тръгна от експедицията. Димитър, Филип, Данчето и Алекс  

подготвиха личния и експедиционен багаж за влизане и изграждане на подземният 
лагер в БС № 9-11. Също така събраха дърва, наляха вода от снежника и сготвиха вечеря. 
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Същия ден Коста, Живко, Хелиана и Колето се качиха до входа на БС № 9-11. Живко и 
Хелиана се изкачиха до БС № 29, където Хелиана проникна и събра кости от бозайници. 
На слизане към лагера тя провери за наличие на кости и следи от прилепи в БС № 24, БС 
№ 46, БС № 22 и БС № 38.

Вторник (25.08) 
Прогнозата за днешния ден бе за кратки, но чести превалявания. Още по обяд заваля 

проливен дъжд. След кратко колебание, в следобедните часове в БС № 9-11 влязоха: 
Димитър, Филип, Данчето и Алекс. Целта им бе оборудване на подземния бивак 
разположен на дълбочина от 300m, проучване и картиране в дънните части. Планът на 
групата е да излязат в петък. 

Голямо количество дъждовна вода бе събрана поради обилния валеж през деня 
посредством тентата, опъната в базовия лагер.

Сряда (26.08) 
Рано сутринта Коста се отправя към входа на БС № 9-11 и в 9:50ч установя контакт с 

подземния лагер. Връзката бе успешна, групата се подготвяше за планираните дейности 
и споделиха, че са слезли без произшествия и са изградили подземния лагер. Уговорена е 
следваща връзка за следващия ден (четвъртък) в 10.00 часа сутринта. 

От експедицията си тръгнаха Колето, Милена и Деси. 
Късният следобед около 16:00ч Коста, Живко и Хелиана се качват до БС № 48, 

където Хелиана трябва да провери за наличието на биоспелеологичен материал. 
Оказва се, че пещерата е доста мокра и кална тази година и проучването не бе с голяма 
продължителност. От 20:00ч до 22:00ч групата записва звуци на прилепи пред входа на 
БС № 38. След това се прибират в лагера. През целия ден бе поддържана връзка с Петър 
Делчев - СПК „Академик“ София и Игор Руняшки ПКСУ „София“, които бяха тръгнали 
към базовия лагер. Поради късното им тръгване и тежкия багаж те съобщиха, че ще 
пренощуват в подстъпите на циркуса и на следващия ден ще се присъединят.

Четвъртък (27.08) 
Рано сутринта в 7:00ч Коста се спуска до подстъпите към циркуса и помага с качването 

на багажа на Пешко Делчев и Игор. Хелиана и Живко се качват до изнесения лагер на БС 
№ 9-11 и осъществяват връзка с групата в подземния лагер. Връзката бе кратка, но за 
сметка на това Димитър съобщава, че има нови части и ще излизат същия ден. След това 
двамата отиват за вода от снежника и ранния следобед слизат, за да подготвят вечерята. 

В 18:30ч групата от БС № 9-11 успешно излиза и се връща в базов лагер. По разкази 
на Димитър са влезли срещу течението в обширни части с разклонения. Качили са един 
водопад и са заобиколили други два водопада след първия и са стигнали до четвърти 
за изкачване с екипиране. На връщане са проходили едно от разклоненията и са се 
свързали с участъка, в който Филип и Данчето изграждат парапет. Установяват първо 
слухова връзка и след това се срещат. Така ще се избягва полусифона. Има много опасни и 
лабилни блокажни участъци. Над четвъртия водопад се вижда обем. Поради технически 
проблеми с картировъчното устройство „DistoX” новите части не са картирани.

Петък (28.08) 
От експедицията сутринта си тръгва Филип.
Денят бе отреден за проучване на БС № 30 - „20 години Академик“. Групата, която 

тръгва за пещерата е в състав Коста, Живко, Хелиана, Игор и Пешко Делчев. Попътно 
набелязват потенциални места за планирания индикаторен опит в БС № 9-11. В 
допълнение Коста картира обект БС № 56 Б. 

След като достигат входа на пещерата се подготват за проникване. Живко и Игор 
поемат екипирането към дъното, Хелиана събира кости от прилепи от галерията над 
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сипея, а Коста картира. Под първия отвес бе забелязан прилеп, което се случва за първи 
път в пещера от циркуса. Игор и Живко достигнаха дъно, а Хелиана досъбра костен 
материал от залата под втори отвес.  

Вечерта към експедицията се присъедини Павел Бакалов СПК „Академик“ София 
и след него в малките часове на нощта пристигнаха Велин Вълчев СПК „Академик“ 
София, Стамен Димитров, Радостина Цонева, Тодор Ирманов, Тодор Тодоров ПК „Под 
ръбъ“Церово и Александър Лазаров (Сашо - ветроходеца).

Събота (29.08) 
Ден за подготовка на следващата група за проникване и проучване в рамките на 

няколко дни  на системата № 9-11. 
По обяд същия ден Коста, Живко, Хелиана и Пешко Делчев се отправят към циркусното 

възвишение и БС № 9-11. Проверяват нивото на снежните тапи в някои от пропастите 
и Коста прави карти на обектите и пещерите БС №№ 36, 37, 44, 47, 49, 58 Г, 54, 54 Б. 
Проверяват и допълват данните за множество пещери и пропасти във високата част на 
циркуса. 

Вечерта Хелиана опъва мрежи с помощта на Данчето, Стамен и Тошко Ирманов в 
близост до лагера. В периодът 00:00ч - 02:00ч се хващат Кафяв дългоух прилеп и Натереров 
нощник.

Неделя (30.08) 
След обилна закуска от банскосухолски мекици и поредната групова снимка,  към № 

9-11 се отправят Димитър, Радост, Велин и Игор. Стамен, Данчето, Тошко, Алекс, Сашо 
и Павката се качват с тях, за да им помогнат с багажа. Димитър, Радост, Велин и Игор 
влизат в пещерата към 14:45ч.

Ранният следобед по същото време към Банско слизат Коста, Живко и Пешко Делчев. 
Павката, Стамен, Данчето, Тошко и Сашо се връщат с вода в лагера около 16:00 ч, а в 17:45 
ч всички без Павката тръгват към Банско.

Хелиана се отправя да проучва прилепите към входа на БС № 30 към 18:00ч. Там тя 
опъва мрежа и записва звуци цяла нощ. Установява 8 вида прилепи, от които 4 горски. 
Пещерата БС № 30 вероятно е най-високо разположената пещера в Европа, където 
прилепите се събират на есен.

Понеделник (31.08) 
Хелиана се придвижва към пещера БС № 23 и към 10:30ч, прави звукова връзка с 

Павката, който се намира на отсрещния хълм. Те имат уговорка с хората в подземния лагер 
на БС № 9-11 да проведат индикаторния опит в дънните части. Уговорката е в 11:00ч да 
пуснат димка. На повърхността са разположени  Павката срещу Хелиана, която е над БС 
№ 23 и Алекс около „Духалото“ в сипеите под „Котешкия чал“. „Духалото“ представлява 
пропадане в сипея, от което излиза силно и студено въздушно течение. Алекс е усетил 
мирис и предполага, че е от димката. Според Павката вероятно димът се е разсеял и не е 
успял да премине разстоянието от около 200 метра денивелация до повърхността.  

Следобеда Алекс отива за вода от снежника, а Хелиана и Павката се занимават с 
лагерни дейности. Привечер те бяха посетени от трима туристи, единият от които е 
германец планински водач в България. 

Вторник (01.09)
Сутринта към 9:00ч Павката отива към БС № 9-11 и установява връзка с подземния 

лагер. Димитър казва, че не са имали проблеми с димката и са я пуснали в уреченото 
време. Започнали са картировка на новите части, успяли са да донаковат парапета и да 
изведат безопасно преминаването през участъка избягващ полусифона. Открили са още 
нови участъци и продължават с картирането. 



 395

Малко по-късно същата сутрин Хелиана отива за вода до снежника. На обед Павката, 
Алекс и Хелиана започват да поправят покрива на землянката в лагера. Към 15:00ч в 
лагера пристига Иво Колчаков - Спелео Клуб Пълдин, той веднага се включва в трудовата 
дейност. 

В 18:00ч Хелиана тръгва към входа на БС № 9-11 с цел записи на звуци на прилепи. 
В 22:00ч прави първа връзка по радиостанцията с Павката, а в 01:30ч прави връзка с 
подземния лагер в пещерата. Димитър казва, че са почивали и лепили пещеризони и дава 
инструкции какво е нужно да се вкара от Иво на следващия ден в пещерата. 

Сряда (02.09)
В 9:30ч Хелиана прави връзка от изнесения лагер над БС № 9-11 с Павката (базов лагер) 

по радиостанцията и допълва списъка от необходими консумативи според указанията 
на Димитър, които Иво да вземе. Иво достига до входа на БС № 9-11 в 11:00ч, а един час 
по-късно влиза в пещерата. 

Хелиана пристига в базовия лагер при Павката към 13:00ч. Следобед с Павката 
правят инвентаризация на останалата храна и подготвят менюто за последните 4 дни от 
експедицията.  

Четвъртък (03.09)
Рано сутринта Павката тръгва, за да направи връзка с подземния лагер, а Хелиана 

отива за вода до снежника. Около 12:00ч двамата се срещат на снежника, където Павката 
казва, че групата от БС № 9-11 също е започнала с инвентаризация на консумативите и 
екипировката и че Игор и Велин ще изнесат багаж от пещерата до вечерта същия ден. 
Допълва, че Иво и Радост са докартирали планираните части и се готвят за излизане в 
утрешния ден. 

В 14:30 ч Хелиана отива да проучва БС № 38 за наличие на следи от прилепи. При 
завръщането в базов лагер вижда, че Павката говори с непознат човек. Оказва се, че това 
е загубил се турист, който е силно дехидратиран и изпаднал в лек шок. След като двамата 
му дават вода и храна, туристът се съвзема и започва да разказва за преживяното. Същия 
следобед Павката му показва пътеката към Банско и той се отправя натам.

Вечерта до полунощ Хелиана и Павката записват звуци на прилепи в базовия лагер. 
Към 01:30 ч в лагера се връщат Велин и Игор, които са излезли успешно с багаж от БС № 
9-11.

Петък (04.09) 
Отново сутринта Павката отива да направи връзка с останалите в БС № 9-11. Докато 

Хелиана, Велин и Игор закусват, в базов лагер се появява Николинка от ПК „Под Ръбъ“. 
След това тримата отиват за вода, а Хелиана започва да опакова част от останалата 
храна за следващата година. Късния следобед тя започва да приготвя вечерята за вече 
увеличаващата се група. 

Около 21:00ч Димитър, Иво и Радост пристигат в базовия лагер след успешно излизане 
и изкарване на останалия багаж от БС № 9-11. Същата вечер Радост пише детайлна 
информация за проведената дейност от тях в БС № 9-11 през последните дни. 

През нощта в лагера се качват Стамен и Марта от „Под Ръбъ“ Церово, за да помогнат 
със събирането на лагера и свалянето на експедиционния багаж.   

Събота (05.09) 
Иво, Велин и Николинка си тръгват рано сутринта. 
За Хелиана, Павката, Игор и Марта това е лагерен ден за събиране на багаж. 
Радост, Стамен и Димитър отиват да проучат БС № 16, защото Коста бе установил, че 

снежната тапа е много стопена. В крайна сметка не излиза нищо съществено. 
Вечерта се качва коняра Георги с четири коня. 
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Неделя (06.09)
Всички останали участници стават рано и след закуска, започват да разпределят 

багажа по прониквачни торби и бидони. Около 15:00 ч експедиционният багаж се качва 
на конете и групата в състав Павката, Стамен, Димитър, Радост, Марта, Игор и Хелиана 
закриват експедицията и се отправят към Банско. В 18:00 ч всички слизат успешно.

5. Резултати 

„Бански суходол“ №9-11:
Екип в състав Димитър Генов, Филип Енчев, Йорданка Донкова ПК „Под ръбъ” Церово 

и Alex Cruceru „Clubul de Speologie Politehnica“ Клуш, Румъния влизат в БС № 9-11. 
Оборудват подземния бивак и извършват изследвания в периода 25-27.08 (две нощувки в 
подземния лагер). Димитър Генов и Alex Cruceru с хидрокостюми преминат полусифонът 
срещу течението на реката от зала "Колкина". Филип Енчев и Йорданка Донкова 
наковават парапет в зала „Мюсли“, която се намира след едно от разклоненията на зала 
„Колкина“. Парапетът е с цел преминаване на лабилни части и проверка на продължение 
след залата срещу въздушното течение. Димитър Генов и Alex Cruceru с хидрокостюмите 
влизат в реката за преминаване на полусифони. Първоначално се изследват частите 
срещу течението на водата. Достига се до „Водопада на перлата“, който се намира в зала с 
диаметър около 6-7m с висок таван. Около 10m нагоре вдясно се вижда отвор на зала, но 
стените са вертикални, ронливи и  опасни за катерене. Вляво от водопада има тесен вход 
към съседни зали с кал и лабилен блокаж. „Водопадът на перлата“ е с височина около 
5-6m. Достъпа до него е труден, но с класическо катерене може да се достигне отдясно. 
Димитър Генов се изкачва на водопада и изследва продълженията, Алекс остава на място. 
20-30m след „Водопада на перлата“ се достига втори водопад - „Долния близнак“. Вляво 
има процеп, който след кратко лазене се разширява. След около 10 мин движение се 
стига до разклонение. Вляво/напред не е изследвано, вдясно се излиза отново на реката. 
Срещу течението на реката Димитър Генов продължава до следващ водопад, наречен по-
късно „Делта 1“. Димитър се връща надолу по течението, подминавайки разклонението, 
от което по-рано е дошъл (байпаса „Тунелът на фараона“). Реката се губи в блокаж, но 
отляво може да се продължи над блокажа и се излиза над нов водопад - „Горния близнак“. 
Слиза се до основата на водопада с леко откатерване. Водата си сменя посоката. Вляво 
от струята на водопада има лабилен блокаж, след изкатерване и провиране на който се 
излиза над водопад „Долния близнак“, който Димитър откатерва до основата му и се 
връща до „Водопада на перлата“. Заедно с  Alex Cruceru тръгват на обратно, но вместо да 
се върнат по реката с полусифоните, решават да изследват с малкото им оставащо време 
неизвестната до момента  „Връзка с парапета“. След кратко време се оказва, че са на най-
високия етаж на около 10-15m висок тунел. Не виждат път към дъното и продължават 
на камина и през блокажи по високата част. Накрая излизат на място с възможно трудно 
откатерване. Обсъждайки дали да се спуснат долу, ги чува Йорданка Донкова от другата 
страна на парапета. Йорданка Донкова осъществява звукова връзка и Димитър Генов и 
Alex Cruceru слизат до парапета. Парапетът минава над 8m пропаст, която може да се 
изкатери по сипей в средата на зала „Мюсли“, но не и в посоката, от която идват Димитър 
и Alex.  

Във вторият етап на експедицията 30.08-04.09.2020 (пет нощувки в подземния лагер) 
участват Димитър Генов, Радостина Цонева, Игор Руняшки, ПК „Под ръбъ” Церово, 
Велин Вълчев СПК „Академик“ София и Иво Колчаков Спелео Клуб Пълдин.  

Групата провежда индикаторен опит с димка за оцветяване на силно въздушно течение 
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от дънните части на пещерата към повърхността. На повърхността при предполагаемите 
обекти и пещери излиза миризма около „Духалото“.

Димитър Генов, Радостина Цонева, Игор Руняшки и Велин Вълчев влизат в едно от 
разклоненията на зала „13 конгрес“, минавайки „Сухия меандър“, последван от „Мокрия 
меандър“ и влизат в зала „Колкина“. Меандрите са тесни, ниски и с лабилни скали и стени 
отстрани и отгоре. От зала „Колкина“ продължават в противоположна посока на новото 
дъно и стигат до зала „Мюсли“, където по накования от Филип Енчев парапет стигат до 
новите части. След преминаването на парапета от другата му страна преминават през 
малък блокаж и стигат до галерия с много пясък и локвички, пълнещи се от каскаден 
капещ меандър. Там Велин Вълчев и Димитър Генов се връщат в зала „Колкина“, за да 
картират полусифоните. Това начинание обаче е неуспешно поради високо ниво на водата, 
тесни тунели, причиняващи проблеми с техниката. Радостина Цонева и Игор Руняшки 
картират успешно каскдания меандър. В меандъра се намира дясно разклонение за горен 
етаж, което е картирано по-късно, а краят на меандъра стига до реката с полусифоните. 
Горният етаж на меандъра се движи наобратно към зала „Мюсли“ като свършва в „Цепката 
на вещицата“, която се намира точно над парапета на Филип Енчев. Иво Колчаков и 
Димитър Генов екипират „Водопада на перлата“ и водопад „Делта 1“. Радостина Цонева, 
Велин Вълчев и Игор Руняшки картират до водопад „Долния близнак“. 

В деня преди излизане Радостина Цонева и Иво Колчаков картират частите след 
„Долния близнак“, като продължават след екипирания водопад „Делта 1“, който се намира 
след „Тунела на фараона“ срещу течението на реката. От „Делта 1“ се излиза през малък 
блокаж отново в канала на реката и се достига до водопада „Делта 2“, който се изкачва на 
класика. Картирането продължава срещу течението на реката, като се достига до залата 
с  водопад висок около 20m, на име „Адското пръскало“, който трябва да се изкачи в 
бъдеще. Залата е с диаметър 10-12m и височина 34m. Въздушното течение в залата е 
много завихрено и се образуват силни водни пръски. В залата на „Адското пръскало“ от 
лявата страна има ниша, която се съединява с ниша след „Делта 2“ и образува байпас, в 
който има потенциални продължения.  

  
Теренни обходи:
Извършени са следните теренни обходи:
Група в състав: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Христо Христов и Валери 

Петров ПК „Искър“ на 23.08.2020 извършват преход през седловината на „Църна могила“ 
и Кутело до откритата по време на миналогодишната експедиция пропаст в южното 
подножие на вр. „Бански суходол“ и я картират.

Група в състав: Константин Стоичков, Живко Петров, Хелиана Дундарова ПК 
„Хеликтит“ и Николай Петров ПК „Под ръбъ“ Церово на 24.08.2020 се изкачва до БС № 
29 и  на слизане към лагера проверяват за наличие на биоспелеологичен материал  БС № 
46, БС № 22 и БС № 38 

Група в състав: Константин Стоичков, Живко Петров, Хелиана Дундарова ПК 
„Хеликтит“ на 26.08.2020 проверяват за наличие на биоспелеологичен материал БС № 46. 
Оказва се, че пещерата е доста мокра и кална тази година и не може да се проведе работа 
в нея.

Група в състав: Константин Стоичков, Живко Петров, Хелиана Дундарова ПК 
„Хеликтит“ и Петър Делчев СПК “Академик” София на 29.08.2020 провериха нивото на 
снежните тапи в следните пещери и пропасти; БС №№ 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10-А,11, 12, 13, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45 А-Б, 46, 47, 49,  54, 57, 60, 70, 71. (виж 
приложение-Измервания на нивата на снежните тапи в циркус „Бански суходол“ 2020). 
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При теренен оглед установиха, че и тази година е отворена дупката в големия негатив над 
лагера, но нямаше време за проверка.

Направиха карти на обектите и пещерите БС №№ 36, 37, 44, 47, 49, 54, 57,  Г,54, 54 Б. 
Провериха и допълниха данните и документацията на множество пещери и пропасти 
във високата част на циркус.

Изследователска дейност: 

Отчет за установените видове прилепите в циркуса на Бански суходол в периода
22.08-06.09.2020
гл. ас. д-р Хелиана Дундарова
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Българска академия на науките

По време на пещерна експедиция „Бански суходол 2020“, бяха проведени полеви 
изследвания за установяване на видовия състав на представителите на разред Ръкокрили 
(order Chiroptera). Изследването бе проведено с разрешително №НПП – 97/05.02.2020 и № 
760/15.11.2018 г. издадено от МОСВ. Бяха записани звуци пред пещерите БС № 9-11, БС 
№ 30, БС № 38 и поставени орнитологични мрежи в базовия лагер  на 2300 м/н.в и пред 
пещера БС № 30 на 2500 м/н.в. Общо бяха установени 8 вида прилепи от 1 семейството.

Семейство гладконоси прилепи (family Vespertilionidae):

                                                                                                                                                    
          Голям нощник (Myotis myotis)               Остроух нощник (Myotis blytii)
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Нощник на Натерер (Myotis nattereri)            Трицветен нощник (Myoti emarginatus)
  

             
 Мустакат нощник (Myotis mystacinus)        Мустак нощник на Давиди (Myotis davidii)

  
Бехщайновият нощник (Myotis bechsteinii)       Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus)

За Бехщайновият нощник, нощника на Натерер, трицветения нощник и мустакатите 
нощници това е височинен рекорд. За първи път, височинният рекорд за Бехщайновия и 
мустакатия нощник бе регистриран от Боян Петров. Нощникът на Натерер и трицветения 
нощник бяха установени за първи път през 2019 година.

Анализите на звуците предстоят ще се установят още видове!
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Снимки
(предоставени от участниците в експедицията)

От ляво на дясно: Alex Cruceru, Димитър Генов, Велин Валчев, Хелиана Дундарова, 
Йорданка Донкова, Павел Бакалов, Стамен Димитров, Александър Лазеров, Константин 
Стоичков, Живко Петров, Радостина Цонева, , Игор Руняшки, Тодор Ирманов  и Петър 

Делчев. Снимка: Хелиана Дундарова

От ляво на дясно: Марта Йорданова, Радостина Цонева,.Павел Бакалов, Игор Руняшки, 
Хелиана Дундарова, Димитър Генов и Стамен Димитров. 

Снимка: Хелиана Дундарова
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Пред входа на БС №9-11. От ляво на дясно Филип Енчев, Йорданка Донкова, Николай 
Петров, Десислава Канева, Димитър Генов  Милена Ненова. 

Снимка: Милена Ненова ПК „Под ръбъ“ Церово.

Ледена зала в БС №9-11
Снимка: Милена Ненова ПК „Под ръбъ“ Церово
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Екипиране на вход 11 от БС №9-11 от Филип Енчев и Димитър Генов  
 Снимка: Милена Ненова ПК „Под ръбъ“ Церово

Изглед към циркусното възвишение 
Снимка:Константин Стоичков

Специални благодарности на институциите, хората и магазините за екипировка, които 
подкрепиха инициативата:
Ръководството на Национален парк Пирин, Филип Енчев, Ема Коларова и Ваньо Гьорев 
– магазин „Стената“.

Изготвили отчета:
Хелиана Дундарова; Павел Бакалов;  Константин Стоичков
Редактори: Радостина Цонева; Йорданка Донкова; Димитър Генов;
София, 30.09.2020г.
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№ Име: Ниво спрямо входа 
на пещерата в метри:

БС №1 Снежна тапа на дъното от фирнован сняг с максимална височина 2 
метра. Тапата почва от -6 метра считано от входа. Измерени темпе-
ратури в пещерата в средната част варираща между 1.8 оС и  5.5 оС. 
Долавя се силно въздушно течение идващо от разположената в съсед-
ство пропастна пещера Бански Суходол №45 А-Б.

БС №6 Снежната тапа е на нивото на входа. Виждат се голями пролуки между 
снега и стената. Най-вероятно фирна в дълбочина да преминава в лед.

БС №7 Снежната тапа е във входния въртоп и го запълва почки цялия (за пъ-
рви път от 2000-та година в тази пещера се наблюдава толкова сняг). 
Тя започва от -5.50 метра считано от ръба на входа. Максималната 
височина на снега надвишава 2 метра. До края на експедицията се на-
блюдаваше динамична промяна в обема на тапата.

БС №8 Забелязва се в западната част на тапата пролука между скалата и фир-
на. В пролуки между скалата и снега е слезнато до дълбочина -40 ме-
тра считано от входа. Тапата почва от -5.70 метра считано от входа. На 
-25 метра е направено замерване на температурата, като на топящата 
се тапа е 2 оС, а на въздуха е  4 оС. Долавя се слабо въздушно течение. 

БС №9 Тапата във входната част на пещерата е отворена. Няма и запушвания 
по отвесите до „Голямата зала”. Забелязва се мащабно разтопяване на 
фирна и леда по входния отвес под които прозират сипеи. В „Голямата 
ледена зала” големите ледени сталагмити са стопени и има няколко 
малки останали. Леда на първия праг след залата е запазил обема си. 
Липсва снежната преспа на разклона при началото на „Наклонената 
галерия” и „Паралелния отвес”.

БС №10 Тази година във въртопите на пещерата се забелязва много по-голямо 
количество сняг спрямо предходни години. Не са правени поспециал-
ни измервания на обема.

БС №11 Същото се отнася и за Вход №11, като връзката с №9 е отворена.
БС №13 Въпреки, че във входния въртоп снегът е повече от предходни години, 

пещерата е отворена и може да се влезне без копаене.
БС №28 Забелязва се незначително количество сняг на дъното на входния от-

вес. Пропастта е проходима.
БС №31 Във входния въртоп се забелязва тапа, която почва на -18 метра счи-

тано от най-високата част на входа.

Ниво на снежните тапи в някои пещери и обекти
в Циркус „Бански суходол“

Снежни тапи-пещери, пропасти и обекти 2010 21.08-05.09

ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
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№ Име: Ниво спрямо входа 
на пещерата в метри:

БС №33 В пропастта снежната тапа се забелязва отчетливо, като връхната и 
част започва на – 7 метра считано от най-високата част на входа.

БС №41 В пропастта снежната тапа се забелязва отчетливо, като връхната и 
част започва на – 4 метра считано от най-високата част на входа. На 
-6.60 метра се забелязва пролука между скалата и фирна. Като цяло 
тапата изглежда „продухана” и най-вероятно ще може да се влезне в 
дълбочина.

БС №42 Във въртопа на дъното има малка снежна тапа. За първи път се на-
блюдава навяване в този обект. Тапата е с малки размери и максимал-
на височина 1.20 метра.

БС №45 
А-Б

В пропастната пещера е установено, че има тапа с малък обем в дъ-
нната зала. Усеща се силно въздушно течение идващо от съседната 
пещера Бански Суходол №1.

БС №55 Снежната тапа покрива целия въртоп (за първи път от 2000-та година 
в тази пещера се наблюдава толкова сняг).

БС №57 Снежната тапа е плътна до горе (за първи път от 2000-та година в тази 
пещера се наблюдава толкова сняг).

БС №71 Забелязва се натрупатно голямо количество сняг в пропастта. връх-
ната и част започва на – 2.50 метра считано от най-високата част на 
входа.

БС №73 Снежната тапа е плътна до горе.
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Снежни тапи-пещери, пропасти и обекти 2011 г. 20.08-05.09

№ Име: Ниво спрямо входа 
на пещерата в метри:

БС №6 Снежната тапа е на -6.30 м от нивото на входа. Виждат се голями 
пролуки между снега и стената. Най-вероятно фирна в дълбочина да 
преминава в лед.

БС №8 Тапата е на -9 м от входа.
БС №10 Тапата на -4 м от входа.
БС №10А Тапата на -5 м от входа.
БС №12 Липсва снежна тапа, усеща се слабо въздушно течение.
БС №14 Тапата на -10 м от входа.
БС №15 Липсва снежна тапа.
БС №16 Тапата на -11 м от входа.
БС №20 Тапата на -7 м от входа.
БС №41 Тапата на -4-5 м от входа.
БС №42 Липсва снежна тапа.
БС №44 Липсва снежна тапа. Пропадане в дъното от около 1.80 м.
БС №45А-
Б

Липсва снежна тапа.

БС №47 Липсва снежна тапа.
БС №48 Тапата на -1 м от входа.
БС №49 Тапата на -1 м от входа.
БС №54 Пропадане в дъното от около 3.60 м.
БС №57 Тапата на -1 м от входа.
БС №64 
А,Б,В

Липсва снежна тапа.

БС №71 Тапата на -2 м от входа.
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№ Име: Ниво спрямо входа 
на пещерата в метри:

Тенденция спрямо 2013 г. (+ -) : 

БС № 1 Липсва снежна тапа Понижение
БС № 7 - 5.40 м Понижение 0.40 м (проходимо до дъното)
БС №8 - 8 м Застой (проходимо – 25 м)
БС №12 Липсва снежна тапа Застой 
БС № 23 Липсва снежна тапа Понижение 
БС № 28 - 11 м Повишаване 9 м
БС № 41 Липсва снежна тапа (капак!) Понижение – 5.50 м (дъно на - 11)
БС № 42 - 2 м Застой 
БС № 57 - 4 м (капак!) Понижение – 3.50 м 
БС № 65А - 4 м Понижение – 1.06 м 
БС № 71 - 4.50 м Понижение – 1.78 м 

Снежни тапи-пещери, пропасти и обекти 2015 г. 08-09

По време на експедицията „Бански суходол“ 2015 бяха проверени нивата на 
снежните тапи в някои пещери-пропасти и обекти; Като цяло в проверените пе-
щери и обекти се забелязва понижаване на нивото на снежните тапи. Беше кон-
статирано, че в три от обектите липсва снежна тапа (БС №№ 1, 12, 23, 41). Голяма 
вероятност да не се задържа снежна тапа в гореспоменатите обекти е наличността 
на въздушно течение от вътрешността. Силно възходящо течение беше усетено 
в БС №23. Причината в БС №41 да е стопена снежната тапа е поставеният PVC 
капак на входа. Поставянето на капак на входа на БС № 57 също е предпоставка 
за намаляването на снежната тапа в обекта. Застой на нивото на тапите или ми-
нимално понижение е констатирано в пещери с големи входове като (БС №№ 7,8, 
42). Значително повишаване на нивото на снежната тапа е забелязано в БС №28, 
като трябва д асе има предвид, че при картирането и през 2001 година е махнат ка-
пака и. От тогава тя не е проверявана и липсата на капак е довело до натрупването 
на снежна тапа. Това показва, че въздушното течение което излиза от пещерата е 
слабо или липсва такова. Не са направени измервания в редица други пещери и 
обекти, което води до не пълна статистика и ще трябва по време на следващата 
кампания в района през 2016 г. Да се направят повече измервания! Основно из-
мерванията са извършени от Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София и Си-
меон Ненков ПК „Под ръба“ Церово.
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№ Име: Ниво спрямо входа на пещерата в метри:
БС №1 Не проверена!
БС №2 Не проверена!
БС №3 Без снежна тапа!
БС №4 Без снежна тапа!
БС №5 Не проверена!

БС №6 Не проверена!
БС №7 5.93 м.
БС №8 6.71 м.
БС №9 6.38 м.
БС №10 4.10 м.
БС №10-А 6.68 м.
БС №11 4.60 м.
БС №12 Без снежна тапа!
БС №13 5.54 м.
БС №14 Не проверена!
БС №15 Без снежна тапа!
БС №16 Не проверена!
БС №17 Без снежна тапа!
БС №18 Не проверена!
БС №19 Без снежна тапа!
БС №20 Без снежна тапа!
БС №21 Без снежна тапа!
БС №22 Без снежна тапа!
БС №23 1.71 м.
БС №24 Без снежна тапа!
БС №25 Не проверена!
БС №26 Не проверена!
БС №27 Не проверена!
БС №28 Не проверена!
БС №29 Без снежна тапа!
БС №30 Без снежна тапа!
БС №31 Не проверена!
БС №32 Не проверена!
БС №33 Не проверена!
БС №34 Не проверена!
БС №35 Без снежна тапа!
БС №36 Без снежна тапа!
БС №37 Без снежна тапа!
БС №38 Без снежна тапа!

Снежни тапи-пещери, пропасти и обекти 2020 08-09
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№ Име: Ниво спрямо входа на пещерата в метри:
БС №39 Без снежна тапа!
БС №40 Не проверена!
БС №41 4.08 м.
БС №42 Без снежна тапа!
БС №43 Не проверена!
БС №44 Без снежна тапа!
БС №45 А-Б Не!
БС №46 Без снежна тапа!
БС №47 Без снежна тапа!
БС №48 Не проверена!
БС №49 Без снежна тапа!
БС №50 Не проверена!
БС №51 Не проверена!
БС №52 Не проверена!
БС №53 Не проверена!
БС №54 Без снежна тапа!
БС №55 Не проверена!
БС №56 Не проверена!
БС №57 1 м.
БС №58 Без снежна тапа!
БС №59 Без снежна тапа!
БС №60 Без снежна тапа!
БС №61 Без снежна тапа!
БС №62 Без снежна тапа!
БС №63 Без снежна тапа!
БС №64 Без снежна тапа!
БС №65 Не проверена!
БС №66 Не проверена!
БС №67 Не проверена!
БС №68 Не проверена!
БС №69 Не проверена!
БС №70 8.43 м.
БС №71 2.90 м.
БС №72 Не проверена!
БС №73 Не проверена!
БС №74 Не проверена!
БС №75 Не проверена!
БС №76 Не проверена!
БС №77 Не проверена!
БС №78 Не проверена!
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Снежни тапи на пещери, пропасти и обекти по години на замерване
Ниво спрямо входа на пещерата в метри:

№ Име: 1969 2010 2011 2013 2015 2020
БС №1 няма -6 -6.30 1 Без тапа! Не проверена!
БС №2 -16 Не проверена!
БС №3 -10 Без тапа!
БС №4 -15 Без тапа!
БС №5 0-20 м лед Не проверена!
БС №6 0 Не проверена!
БС №7 -5.50 -5 - 5.40 м 5.93 м.
БС №8 -5.70 -9 -8 - 8 м 6.71 м.
БС №9 -10 -15 6.38 м.
БС №10 0 -4 -4 4.10 м.
БС №10-А 0 -5 -5 6.68 м.
БС №11 0 -5 4.60 м.
БС №12 Без тапа! Без тапа! Без тапа! Без тапа!
БС №13 -3 -5.54 м.
БС №14 -10 Не проверена!
БС №15 Без тапа! Без тапа!
БС №16 -11 Не проверена!
БС №17 Без тапа!
БС №18 Не проверена!
БС №19 Без тапа!
БС №20 -7 Без тапа!
БС №21 Без тапа!
БС №22 Без тапа!
БС №23 -1 Без тапа! 1.71 м.
БС №24 Без тапа!
БС №25 Не проверена!
БС №26 Не проверена!
БС №27 Не проверена!
БС №28 -7 -9 - 11 м Не проверена!
БС №29 Без тапа!
БС №30 Без тапа!
БС №31 -18 Не проверена!
БС №32 Не проверена!
БС №33 -7 Не проверена!
БС №34 Не проверена!
БС №35 Без тапа!
БС №36 Без тапа!
БС №37 Без тапа!
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№ Име: 1969 2010 2011 2013 2015 2020
БС №38 Без тапа!
БС №39 Без тапа!
БС №40 Не проверена!
БС №41 -4 -4.5 -5.50 Без стапа! 4.08 м.
БС №42 -3 Без тапа! -2 - 2 м Без тапа!
БС №43 Не проверена!
БС №44 Без тапа! Без тапа!
БС №45 
А-Б

-11 Без тапа! Не!

БС №46 Без тапа!
БС №47 Без тапа! Без тапа!
БС №48 -1 Не проверена!
БС №49 -1 Без тапа!
БС №50 Не проверена!
БС №51 Не проверена!
БС №52 Не проверена!
БС №53 Не проверена!
БС №54 Без с тапа!
БС №55 0 Не проверена!
БС №56 Не проверена!
БС №57 0 -1 -1 - 4 м (ка-

пак!)
1 м.

БС №58 Без тапа!
БС №59 Без тапа!
БС №60 Без тапа!
БС №61 Без тапа!
БС №62 Без тапа!
БС №63 Без тапа!
БС №64 Без тапа! Без тапа!
БС №65 -3 - 4 м Не проверена!
БС №66 Не проверена!
БС №67 Не проверена!
БС №68 Не проверена!
БС №69 Не проверена!
БС №70 8.43 м.
БС №71 –2.50 -2.80 - 4.50 м 2.90 м.
БС №72 -2 Не проверена!
БС №73 0 Не проверена!
БС №74 Не проверена!
БС №75 Не проверена!
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№ Име: 1969 2010 2011 2013 2015 2020
БС №76 Не проверена!
БС №77 Не проверена!
БС №78 Не проверена!

БИОСПЕЛЕОЛОГИЯ
Пожем да обобщим, че оскъдните засега познания върху високопланинската подзем-

на фауна на Пирин се дължат преди всичко на недостатъчните теренни изследвания и 
малкия брой активни биоспелеолози. Интересните находки в тази област все още очак-
ват своите откриватели!

Списък на пещерите в Северен Пирин, от които са известни безгръбначни животни 
Номерацията на пещерите следва Вегоп (1994).

Бл 17. Пропаст 9-11 - пропаст в циркус Бански Суходол. Н.м.в. 2505 m. Дълбочина  415 
m.  Посетена (П.Берон и Б.Петров)

Collembola: Onychiuoroides

Забележка: Бл. означава Благоевградски окръг.
        П.Берон

ПРИЛЕПИ
По време на пещерните експедиция „Бански суходол 2019“ 24-30.09.2019 и "Бански 

суходол 2020" 22.08.07.09 бяха проведени полеви изследвания за установяване на видовия 
състав на представителите на разред Ръкокрили (orderChiroptera). Изследванията бяха 
проведени с разрешителни № 760/15.11.2018 г. и №НПП – 97/05.02.2020 издадени от 
МОСВ. Бяха записани звуци пред пещерите БС №9-11, БС №30, БС №38 и поставени орнито-
логични мрежи в базовия лагер  на 2300 м/н.в и пред пещера БС №30 на 2538 м/н.в. Общо бяха 
установени 8 вида прилепи от 1 семейството.

За Бехщайновият нощник, нощника на Натерер, трицветения нощник и мустакатия 
нощник това е височинен рекорд. За първи път, височинният рекорд за Бехщайновия 
и мустакатия нощник беше регистриран от Боян Петров. Нощникът на Натерер и 
трицветения нощник бяха установени за първи път.

        гл. ас. д-р Хелиана Дундарова
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Българска академия на науките
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ВИХРЕН

КАРТИ

РАЙОН



 414

Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

Вихрен 70 402043 396 -170 2630 + + +

Вихрен 2 - Мно-
говратица

2023 402063 45 0 +

Вихрен 3 - Ку-
тело

2024 402064 15 0 +

Голям казан 1 
Малката пещера

2956 402109 10 3 +

Големият казан 
2 Казаните

2957 402102 19 -1,3

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

2955 402096 10 -9 + +

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

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



 416

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

Карта 1977 г.  Ив. Личков, СПК "Академик"
Открита 1975 г. от полски пещерняци, 1976 г. от СПК "Академик" проверена
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Вихрен
L 396  H -170   N 41.767   Е 23.4065№70 - 402043
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Карта 1977 г. П.Георгиев
Открита 1977 г. , СПК "Академик" София  проверена

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

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

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

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

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

КАРТИ

РАЙОН
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

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

1474 402056 10 0 +

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

1480 402062 20 +7 + +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАРТИ

РАЙОН
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1972 г. 
- Христо Илиев (Бай-Христо), води 10 души от ПК "Алеко" край с.Илинденци, посещават пеще-
рата в галерия 4, наречена по-късно „Шаралийската“  пещера.
1974 г. 
- Христо Илиев заедно с Чавдар Ялъмов посещават района над с.Илинденци.
1975 г. 
- 1-3 май - първа добре организирана експедиция с участници А.Жалов, Ст.Цонев, Хр.Илиев, 
П.Христов, С.Бадева, Ал.Георгиева, М.Марков и др. Правят се първи опити за детайлно проу-
чване на „Шаралийската“, картировка на „Римската“, а в обсега на теренно проучване попада  и 
местността „Козловски андък“, северозападния склон на вр.Шаралия.
1976 г. 
- 22-25 май - голяма експедиция. Открито е местоположението на Руйковата пещера и е карти-
рана Римската пещера (Ал.Иванчев, С.Бадева, А.Георгиева)
- август – малка експедиция (А.Жалов, Ст.Цонев, Хр.Илиев, П.Христов) с цел картирането на 
Руйковата пещера (293 м, -35 м).
1977 г.
- експедиция с проучвания в Шаралайската пещера.
13-15 май - експедиция с участници А.Жалов, В.Василев, Х.Илиев, Я.Божинов, Илко. Основна 
цел проучване на новите части в Шаралийската.
1978 г. 
- 16-18 февруари - зимна експедиция: А.Жалов, Ст.Цонев, Хр.Илиев, Ч.Ялъмов, Я.Божинов: ло-
кализиране на т.нар. пещерни рудници – група от няколко хидротермални пещери  на 1900 м.н.в  
в северозападния склон на вр.Шаралия.
- 29-31 март - пролетна експедиция: А.Жалов, Ст.Цонев, Хр.Илиев, Ч.Ялъмов, Я.Божинов. Про-
учва се основно „рудник 5-6“, наречен в последствие „пропаст Алеко“, където се достига дълбо-
чина -130 м., както и околните 3-5 обекта. Открита и картирана е пропастта „Козловски андък“ 
(-35 м) от Я.Божинов и Хр.Илиев
- юни експедиция с участници А.Жалов, Т.Диндарова-Жалова, Я.Божинов проучват премиерно 
и картират разкритата в мраморната кариера пропаст (-57 м). /в.Отечествен фронт,14.07.1978: 
„Мраморните тайни на Пирин планина“ от Красимир Цонев/.
1979 г. - 11-18 август - Л.Попов, В.Василев, П.Христов, С.Поликар, К.Бонев и др. Приключва 
картировката на Шаралийската пещера с гл.картировачи Л.Попов и В.Василев (дължина 420 м, 
денивелация 52 (+42, -10).  Картирани са общо 7 пещери, между които : „Езерото в г.“, „Разкола“, 
„Мечката“, „Саксонската“, „Парника“
До началото на  1982 г. се провеждат много малки разузнавателни експедиции в района. Карти-
рани са пещерите „Тасева дупка“, „Мурата3“ и др.
1982 г.
През зимата  1982 г.  3- дневна е експедиция в „Шаралийската“ с 9 души участници, както обик-
новено само за 3 дни. А.Жалов изкачва един комин в пещерата, а после биват картирани  две 
пещерички  до с. Илинденци.
- 29 април – 2 май Май : 11-членна експедиция (А.Жалов, К.Бонев, М.Манолков, С.Илиев, Хр.И-
лиев, Пл.Димитров, П.Пристов, С.Фичева, И.Иванов, С.Абдел Рахим. Основно за търсене на 
продължения в Шаралийската.  А.Жалов открива нова връзка между големият блокаж и малкия 
Дракон . Картирани са 196 м  нови части с денивелация 63 м в „Шаралийската“. И  в кластокар-
ста край Илинденци са картирани 5 нови пещери.
- 22-24 май:  Петър Христов, Христо Илиев и Димитър Паунов: картирани 9 пещери с обща дъл-
жина 219 м.между които „Зандана“, „Затрупаната“, „Лисичата дупка“, „Припеко“.
1985 
- експедиция: К.Бонев, Д.Вангелов, Ст.Иванов, А.Жалов, О.Атанасов, М.Астраджиева, С.Фиче-
ва и др. Картировка на Шаралайската пещера (К.Бонев, Д.Вангелов, Ст.Иванов) , проучване на 
района в СЗ склон на вр.Шаралия, картиране на малки пещери.

Експедиции по години
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Име № Код L H НВ Карта Опис GPS Снимка

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

2394 402067 78 -57 2070 + - -

Козловски андък  
Пропаст №1

2543 402068 52 -35 1800 + - + -

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

4322 402082 53 -16 600 + - -

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

2843 402091 420 -10 1660 + - + -

Пропастта в гале-
рия № 4

2790 402092 9 -17 1468 + - + -

Езерото в галерия 
№ 4,   Галерия 2

2900 402094 52 -2 1468 + - + -

Саксонската 
пещера

2779 402095 119 -34 1780 + - + -

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

2977 402103 31 -4 600 + - -

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

2979 402105 40 -17 600 + - -

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

5361 402154 8 -8 1800 + - + -

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

5883 402164 7 -4 + - -

Цапаревчица 3572 401018 27 -2 + - -

ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В ИЛИНДЕНЦИ
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Руйковата пещера 
H -38  L 182                                                 .

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

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

Карта Александър Иванчев
Открита от ПК "Алеко" София

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

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



 447

Карта Александър Иванчев
Открита от ПК "Алеко" София

Римската пещера 
H -35  L 293   Е 23.31193  N 41.70656№1383 - 402053
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Кариерата 
H -57  L 78                                                   .№2394 - 402067

Карта Александър Жалов
Открита от ПК "Алеко" София
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Козловски андък 
H -35  L 52   Е 23.31981  N 41.71899

Карта Ясен Божинов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

№2843 - 402091



 462

Шаралийската пещера 
H -10 +42  L 420   Е 23.31268  N 41.70996

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

№2977 - 402103
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Парника
L 24   H -12                                                  .

Карта Любо Попов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

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

Зандана № 1
L 40   H -17 +3                                            .№2979 - 402105
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Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

Зандана № 1
L 40   H -17 +3                                            .№2979 - 402105
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Тасева дупка
L 15   H 0                                                      .

Карта Алексей Жалов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта С. Илиев
Открита от ПК "Алеко" София

№4098 - 402117



 477

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

Карта Алексей Жалов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

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

Карта Камен Бонев
Открита от ПК "Алеко" София

№4316 - 402069

Пещерата има два входа. Координатите са взети на по- долния. Входа е с размери 4х5-6 метра. 
Вдясно има надпис с червена блажна боя „Алеко”. Във входните части, след като се слязат на 
класика няколко прагчета се стига до малък лабиринт, чието обикаляне отнема 20-тина минути. 
Подхода към отвеса е след качване вляво от заличка. Към момента за ориентир има оставен ко-
кал на разклона. Млако след качването се стига до началото на отвеса. Основоното и дублиращо-
то се връзват на скалния мост точно над отвеса. Надолу няма голям избор за места за връзване. 
Всичко се екипира на скални мостове с рингове, като на едно място има спит и малко под него 
ролплъг. В момента е обрушено, но въпреки това трябва много да се внимава, тъй като пещерата 
„рудника” непрекъснато се руши. Въжето трие на много места, което няма как да се избегне. На 
излизане всичко може да се мине и на класика с горна осигуровка. Да се внимава при премина-
ване и да се изчаква на по- защитените места. На около 70-тия метър от отвеса има стеснение, 
което може да се мине без подвеждане на въжето, но след къса хоризонтална част от 7-8 метра 
следва нов отвес. Необходим инвентар: въже 130 м, 10 големи ринга, 1 удължител, 5-6 карабине-
ра. Необходим инвентар: въже 80 м, 4 средни ринга, 1 ексцентрик N 8, 2 протектора, 2 лигавника, 
7-10 карабинера.
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Зандана № 5
L 16   H -5                                                    .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Разкола № 2
L 16   H -6                                                    .№4320 - 402075
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Смокинята
L 22   H -12                                                  .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Иманярската дупка
L 53   H -16                                                  .№4322 - 402082
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Зандана № 6
L 49   H -17                                                  .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Припеко
L 36   H -8                                                     .№4324 - 402085
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Прилепната дупка
L 63   H -26                                                  .

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

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

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

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

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

Змийчето
L 10   H 0                                                      .№5112 - 402143
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Плитката дупка в Козловския камък
L 8  H -8   N 41.72058  Е 23.319507

Карта Ясен Божинов
Открита от ПК "Алеко" София

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

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

Входа на пропастта се разкрива в основата на едно от нивата на кариера № 5. Тя има и пропастен 
вход разположен на горният хоризонт на кариерата. Основният вход на пещерата има неправилна 
форма и югоизточно изложение. Той е с размери 1. 12х1. 20 м. От него се отделя наклонена галерия, 
която отвежда до зала. Стените са покрити с красиви натеци. Във височина са разположени 2 високи 
комина. Единия има връзка с по горно разположеният вход на пещерата а другият води до запушен с 
инертен материал вход. В западната част на залата сред блокаж е продължението на пещерата. Слиза 
се сред блоковете около 3 м. Попада се на място със няколко къси разклонения в блокажа. Следва 
провиране и се достига до праг дълбок 2. 85 м. След преодоляването му (хубаво е да се сложи въже 
за придържане) се попада в нова красива зала. Пода и е покрит с каменни блокове. Стените и сводо-
вете изобилстват от натеци, образувания и кристали. В югоизточната и част сред каменни блокове се 
разкриват 2 галерии. Първата е много тясна диаклаза, преминаваща в непреодолимо стеснение. Тя се 
развива в южна посока. На това място е установена слухова връзка с разположената в близост про-
пастна пещера Звяра. Втората галерия започва със стеснение. Дъното на тесняка е покрит с плитки 
локви и това прави преминаването му неприятно. Попада се на уширение. На това място се забелязват 
също така изключително красиви пещерни образувания. Има и комин със разклонения препречени от 
сталактони. Продължението на пещерата е в северния край на залата. Нов праг дълбок 3. 15 м (хубаво 
е да се сложи въже за придържане) отвежда до тясна диаклазна галерия, която преминава в непрео-
долимо стеснение. Това е и сегашното дъно на пещерата. Има възможности да се търсят евентуални 
продължения в дълбочина. В нея изобилстват блокажните части и трябва да се внимава от падащи 
камъни !!! Пещерата е студена е влажна. Нейните размери са дължина (51. 60 м), при денивелация (-21. 
80 м) считана от по восоко разположеният и вход. Пещерата е изключително красива и трябва да бъдат 
положени усилия за запазването и. За проникване в нея трябва да се изисква разрешение от собстве-
ниците на мраморната кариера в която се намира.
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Карта Х.Христов, В.Дробенов, С и М Брашнарови 13.10.2007 г.
Открита от ПК "Хелектит" София 2007 г.

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

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



 493

Карта Петър Христов
Открита от ПК "Алеко" София

Кошарата № 5
L 7   H -4                                                       .№5883 - 402164
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Карта Ил.Илиев, М.Стоименов
Открита от ПК "Айгидик", Благоевград

Цапаревчица
L 27   H -2                                                     .№3572 - 401018
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ИЛИНДЕНЦИ
РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИСТОРИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
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СНИМКИ

1975 г. Експедиция в местността Разкола
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Д-р Иван Буреш /по средата/ през време на устроената от него експедиция за проучване 
природата на Пирин планина през юлий 1915 г.
Най в дясно ботаникът Борис Алтаров, до него пред палатката геолога проф. Патър Ба-
калов, минолога Алекс. Радославов и зоолога Пешо Дренски, след това в лево Д-р Иван 
Буреш и гардинара-ботаник Й. Дербохлав.
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Скица на Геолошката пещера 1915 г.
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 501

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

КАРТИ

РАЙОН
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Име Селище № Код L H НВ Кар-
та

Оп
ис

GPS Сни
мка

Туфча
Пещера №2

Брезница 2949 403018 12 2 +

Чаталестата пещера
Пещера №2

Брезница 2948 403017 25 0 +

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

Господинци 3094 403032 158 -31 633 + +

Златарската пещера
Безименна №1

Господинци 4269 403031 26 0 670

Радулов  мустак; 
Раджип мустак

Господинци 1026 403030 94 -23 1190 + +

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

Добротино 766 403001 52 
+8

0 +

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

Лъжница 3172 403019 115 -31

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

Лъжница 2580 403016 18 -6 + +

Малък пропадък; 
Пенджера

Лъжница 530 403040 0 -18 +

Пропадъка; 
Големият пропадък

Лъжница 1049 403003 20 -72 + +

Гребенарска 
пропаст

Мусомища 2174 403013 10 -18 616 + + +

Кариерата Мусомища 2173 403012 13 -7 625 + +
Мечата дупка Мусомища 2172 403011 10 0 +
Дупката на Църно 
бърдо

с. Пирин 4051 403022 20 -4,7 + +

Пещерата в сухото 
дере

с. Пирин 3866 403021 0 -11 
+2

+

Селската дупка  
Цонева дупка

с. Пирин 122 403014 16,6 -7,2 950 + + +

ОПИС НА ПЕЩЕРИТЕ В РАЙОНА на ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
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Карта 1978 г. Иван Личков, Чавдар Банев
Открита от СПК "Академик" София

Туфча
L 12  H -2                                                     .№ 2949 - 403018

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

Чаталещата пещера
L 26  H 0                                                       .№ 2948 - 403017

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

Бекир-Салиевата пещера
Римската дупка, Древният рудник

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

Бекир-Салиевата пещера
Римската дупка, Древният рудник

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

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

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

Радулов мустак
Раджип мустак

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

Дупчетата
L 24   H 0                                                     .№ 1881 - 403010

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

Ламята
L 0   H -13                                                    .№ 1187 - 403042

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

Пиленцето
L 0   H -17                                                    .№ 1880 - 403009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Змийова пещера
Змеева дупка

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

Змийова пещера
Змеева дупка

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

Магарешницата
Пещерата, Сребърната, Златната

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

Малкият пропадък
Пенджера

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

Пропадъка
Големият пропадък

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

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

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

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

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

Мечата дупка
L 10   H 0                                                     .№ 2172 - 403011

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

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

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

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

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

Селската дупка
Цонева дупка

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

Селската дупка
Цонева дупка

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

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

История, изследвания
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История на изследванията в Район 402 - Вихренско-Синанишки район
Петър Делчев

1961 год.
октомври 
Проучванията в Пирин започват с организираната през 1961 г. от комисията по пе-

щерно дело на първата разузнавателна експедиция ръководена от Петър Трантеев с уча-
стието на пещерняци и алпинисти от София и Благоевград.

Участници: – Петър Трантеев – ръководител, Христо Делчев - биоспелеог, Епрем Па-
пазян - алпинист, Андрей Мирчев – алпинист, Велемир Бръчков, Асен Макариев и Ко-
стадин Колчаков – пещерняци от Благоевград и Разлог, Ясен Антов и Любомир Томов 
– в-к Ехо.

Изследвани пещери: Циркус Баюви дупки – Арагонитовата /БД18/, Голямата яма /
БД33/ и Водната; Циркус Каменитица – К1 Очите, К2 Снежната, К3 Ледената, К6, К13 
Калцитната и К42 Цепката.

Приложена е статията на Ясен Антов във вестник Ехо от 27.10.1961 г.

1967 год.
 2-10 септември - Следващата експедиция е организирана от Републиканската коми-

сия по пещерно дело
Участници: Иван Иванов – гл. ръководител, Петър Трантеев – технически ръково-

дител, Атанас Близнаков – секретар, Христо Делчев, Петко Недков – Академик Сф., Ни-
колай Генов, Васил Недков – Планинец Сф., Ст. Владовски, Васил Балевски – Троян, М. 
Динкова, И. Дамянова, Г. Велев – Варна, Диман Шпаганов – Котел, Иван Кирилов /Шо-
льо/ – Черни връх Сф.

Изследвани пещери: Циркус „Каменитица“ №№ 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 и 16; и пе-
щерата „Спропадналото“ над Разлог.

Приложен е отчет от Петър Трантеев.

1968 год.
1-15 юли - След сериозна подготовка е организирана първата общостудентска и меж-

дународна експедиция в района на циркусите „Каменитица“ и „Баюви дупки“ от СПК 
„Академик“ София.

Участници: от СПК „Академик“ и клуб „Циклоп“ от Лвов: Цветан Личков, Димитър 
Пеков /Астронома/, Жельо Маринов, Димитър Марков /Мики/, Иван Матеев, Петър 
Делчев, Васил Стоянов, Климент Бурин, Елена Бурин, Лило Лилов, Георги Антонов; От 
Украйна: Мирон Савчин, Людмила Савчина, Валери Василев, Юлия Жидкова, Клавдия 
Стельмащук, Валентин Остянов, Игор Качковский, Алла Ермолова

Изследвани пещери: – Циркуси „Каменитица“ и „Баюви дупки“
Приложен е отчета на Петър Трантеев.
1-10 юли - Провежда паралелна експедиция от ПК „Прилеп“ на ТД „Планинец“ като 

подготовка за експедицията им в „Гуфър Берже“.
Участници: – Николай Генов, Иван Рашков, Антоний Ханджийски, Павлина Василева, 

Ани Иванова, Георги Георгиев, Петър Тодоров, Манол Тодоров, Божидар Илиев.
Изследвани пещери: – Циркуси „Каменитица“ пропасти от №20 до №42 само четни.
Приложен е отчета на ПК „Планинец“ Сф.
7-9 септември: - Есента се провежда и втората проучвателна експедиция в Циркус 

„Каменитица“ за 1968 г. От пропаст №27 се вземат на проби за поленов анализ, които да 
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определят възрастта на снежната тапа.
Участници: – Петър Делчев, Васил Груев, Валери Велков – от СПК „Академик“ Сф., ас. 

ЕЛИСАВЕТА Божилова от СУ „Климент Охридски“.
Изследвани пещери: № К27

1969 год.
15-19 октомври - Първа проучвателна експедиция в Циркус „Бански суходол“.
Район – Циркус „Бански суходол“.
Участници: – Васил Груев – гл. ръководител, Валери Велков – техн. ръководител, Ра-

дослав Рахнев, Петър Делчев, Крсимир Копоев.
Изследвани пещери: Пропасти от № Бс 1 до № Бс 6

След първите експедиции започват да се провеждат ежегодно големи и малки експе-
диции и разузнавателни излизания в различни райони на планината.

1970 год.
8-13 октомври 1970 год.; с.Осиково, гр.Гоце Делчев
Участници: Петър Делчев - главен р-л, Цветан Личков – тех. р-л, Иван Личков, Алек-

сандър Филипов, Джо Филипов, Иван Здравков, Тодор Тодоров.
Изследвани пещери: „Пропадъка“, „Пещерата“, „Цареви порти“

6-10 ноември 1970 год.;  хижа «Бъндерица», Пирин
Участници: Петър Делчев гл. р-л, Александър Филипов, Светлин Димитров, Констан-

тинка Георгиева, Дора Михайлова
Изследвани пещери: „Бъндерица“

     4-12 декември 1970 год.; хижа „Бъндерица», Пирин
     Участници: Петър Делчев гл. р-л, Александър Филипов, Дора Михайлова, + 9 души
Изследвани пещери: „Бъндерица“

1971 год.
6-16 февруари 1971 год.; хижа „Бъндерица“, Пирин
Участници: Петър Трантеев (главен р-л), Петър Делчев, Александър Иванчев, Алек-

сандър Стрезов, Богдана Цонева, Константин Спасов, Румяна Панайотова, Христо Хари-
занов, Цветан Личков,.Дора Ангелова, Александър Филипов

Изследвани пещери: „Бъндерица“

Август 1971 год.; с.Рибново, гр.Гоце Делчев
Участници: Васил Стоицев, Александър Филипов
Изследвани пещери: «Мануиловата пещера»

1972 год.
8-20 август 1972 год.; Бански Суходол, «Бъндерица»
Участници: Петър Делчев (главен р-л) – Бъндерица, Иван Личков – Бански суходол, 

Георги Антонов, Ирен Величкова, Кака Мая ....., англичани от Шефилд (или Лийдс?)
Изследвани пещери: „Бъндерица“, Бански суходол - Картирани №№ 3, 4, 41, уточнени 

карти на №№ 6, 10, 12, 22, 24, 28, 38 и 40, проникване в № 14 до 32м.

Исторически преглед Петър Делчев
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1973 год.
1-8 октомври 1973 год,; м.»Каменитица», Пирин
Участници: Ангел Пенчев, Ив.Шекерев, Петър Делчев, Иван Личков
Изследвани пещери: № К14

1974 год.
септември 1974 год.; хижа «Бъндерица» и Бански суходол, Пирин
Участници: р-н Бъндерица, Петър Делчев – гл. ръководител, Ирен Величкова, Петко 

Съйнов, Владо Попов, Алексей Бендерев, малка група с агличани от Шефилд, р-н Каме-
нитица Петър Трантеев – гл. ръководител

Изследвани пещери: «Бъндерица», Бански суходол – проверка на тапи

1975 год.
24-31 август 1975 год.; Циркус Каменитица
Участници: Петър Трантеев – гл. ръководител, Цвятко Цветков, Андрей Андреев, 

Кунчо Кунчев, Траян Георгиев
Изследвани пещери: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, , 40, 42, 44
Приложен е дневника на Петър Трантеев.

7-15 септември1975 год.; х. Вихрен, гр.Банско
Участници: П. Делчев, Косю Косев, Иван Здравков, Иван Личков, Радослав Рахнев
Изследвани пещери: «Вихрен»

1976 год.
август х. Вихрен, гр.Банско
Участници: 
Изследвани пещери: картирана пропаст „Вихрен“

21 август - 4 септември 1976 год.; -х.»Вихрен», гр.Банско
Участници: (20) Иван Личков (главен р-л) и трима души от «Академик» - Варна
Изследвани пещери: «Вихрен»

1977 год.
15-27 август 1977 год.; м. Бански Суходол, Втори лагер в м. Еленино гюбрище (пропаст 

Вихрен) 
Участници: (25) Иван Личков (главен р-л), Ирен Илиева, Сергей Бостанджиев, 4 ан-

гличани и италианци от клуб «Рибалдоне» - Генуа
Изследвани пещери: (25) Картирани „Вихрен“ и 18 обекта в Бански суходол.

1978 год.
19 август – 3 септември 1978 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: (28) Иван Личков (главен р-л), Петко Съйнов, Иван Личков, Радка Кънче-

ва, Красимир Кънчев, Константин Йотов, Юрий Градинарски, Блага Иванова, Трайчо Ку-
сев, Павел Иванов, Лиляна Мачева, Чавдар Банов, Валентин Костов, Владо Попов, Севда 
Попова, Марина Козарова, Ирен Величкова. Бил, Филип, Роза и Дейвид - от Шефилд

Изследвани пещери: №30 - 20 години Академик до 100м, № 9 до 70м. и пещери около 
Гоце Делчев

Исторически преглед Петър Делчев
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1979 год.
19-27 юли 1979 год.; х.»Вихрен», Пирин
Участници: Иван Личков (Вихрен), 4 украинци от Крим
Изследвани пещери: «пропаст Вихрен»
20 – 31 август 1979 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: П. Нейковски (главен р-л) (БС), Георги Марков, 2 англичани от Шефилд
Изследвани пещери: (20)

1980 год.
9-17 април 1980 год.; с.Пирин, гр.Благоевград
Участници:
Изследвани пещери: Цоньова дупка, Пещерата на Яворов, Змеьови дупки, Кози дол

юли 1980 год.  Пирин
Участници:
Изследвани пещери:

1981 год.
20-23 февруари 1981 год.; гр.Разлог, Пирин
Участници: Владо Попов, Павел Патев, Юрий Градинарски, Петко Съйнов, Алексан-

дър Стрезов, Цветан Личков, Иван Личков
Изследвани пещери: преминат сифона на «Спропадналото»

Август 1981 год.; гр. Разлог, Бански суходол,  Републиканска експедиция
Участници:
Клубове от цялата страна с над 30 участника
Изследвани пещери: Проверени всички пещери във Бански суходол

1982 год.
Юли 1982 г. пл. Славянка
Участници: (7) Иван Личков, Цветан Личков, Юри Градинарски, Севда Попова, Ели 

Цанева, Галя Колева и Цанка Златкова.
Изследвани пещери: „Рупата”, “Янчово лозе”, “Гарваница” и районите на с.Петрово, с. 

Голишово и с. Парил.

12-17 февруари 1982 год.; хижа Бъндерица, Пирин
Участници: (4) Вилиан Ошанов (главен р-л), ...,
Изследвани пещери: Бъндерица

17-21 юли 1982 год.; с.Пирин, гр.Благоевград
Изследвани пещери: "Цоньова дупка", "Пещерата на Яворов", "Змеьови дупки", "Кози 

дол"

24 август – 1 септември 1982 год.; с.Пирин, гр.Благоевград
Участници: (9) Иван Личков (главен р-л), ...
Изследвани пещери: Цоньова дупка, Пещерата на Яворов, Змеьови дупки, Кози дол
8-11 декември 1982 год.; хижа «Бъндерица», Пирин
Участници: (16) Филип Филипов, + двама чехи + ...

Исторически преглед Петър Делчев
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1983 год.
2 януари 1983 год.; с.Петрово, гр.Гоце Делчев
Участници: Галя Колева
Изследвани пещери: ...

18-21 февруари 1983 год.; гр.Разлог, Пирин
Участници: Петко Съйнов, Недялко Делчев
Изследвани пещери: «Спропадналото», «Мечата дупка»

Юли 1983 год. с. Пирин- ???
Участници: Иван Личков, Мария Златкова, и др.
Изследвани пещери: “Дупката” на Църно и др.

14-28 август 1983 год.; м.»Каменитица», Пирин
Участници: (28) Иван Личков (главен р-л), Юрий Градинарски (технически р-л), В.

Шекерджиева, К.Симеонова, Ив.Топчев, В.Ганева, П.Съйнов, Р.Камбурова, М.Атанасова, 
С.Маньова, Ив.Пандурски, М.Стоянов, П.Живков, В.Симеонов, Н.Николов, Ст.Хаджиа-
танасов, И.Барова, Ю.Градинарски, Ю.Атанасов, Там.Георгиева, Кр.Гинчев, Д.Шекерджи-
ев, Р.Пандурска, Г.Калева, Б.Кръстева, В.Попов и Буба, О.Стоянов, Т.Георгиева, Стефан

Изследвани пещери: «Снежна» до -65м.

1984 год.
1-9 септември 1984 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Владо Попов, Алексей Бендерев
Изследвани пещери: неуспешни опити за пробиване на снежни тапи

1985 год.
6-23 октомври 1985 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: (20) Петко Съйнов (главен р-л), Димитър Ангелов (технически р-л), Ан-

дрей Дражев, Цветан Остромски, Тамара Георгиева, Иван Пандурски, Румяна Пандурска, 
Ина Барова, Доналдина Бресковска, Димитър Шекерджиев, Вера Шекерджиева, Петко 
Живков, Евгения Василева, Галя Колева, Златко Горанов, Стефан Хаджиатанасов, Марио 
Стоянов + 2 пещерняци от Русе + чеха Ярда с една девойка от Прага

Изследвани пещери: № БС 9, «Челюстница»

1986 год.
1-5 юли 1986 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Иван Пандурски
Изследвани пещери: № БС 9 - не може да влезе поради високо ниво на снежника на 

входа.

1987 год.
8-13 септември 1987 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: (5) ... 
Изследвани пещери: № БС 9

1989 год.
4-10 септември 1989 год.; м.»Бански Суходол», Пирин

Исторически преглед Петър Делчев
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Участници: (16) Юрий Градинарски, Алексей Бендерев, Ирен Илиева, Константин Ан-
тов, Детелина Петкова, Петър Колев, Матей Пейков, Андрей Дражев, Кристиан Беделев, 
Оливер Павлов, Петър Делчев, Йото Терзиев, Бисер Георгие

Изследвани пещери: (2) № 9, № 34 и заснемане на района

- 1989 г. - експедиция Славянка на спелеоклуба от гр. Сандански

1990 год.
21-22 юли 1990 год. пл. Славянка м. Ливаде
Участници: Мария Златкова, Цветан Остромски, Теди Иванова, Ицо и Камен
Изследвани пещери: (0) – неразрешена от застава „Извора“

3-9 август 1990 год. пл. Славянка с. Голешево
Участници: СПК “Академик”, “Иван Буреш” СК “Планинец” - София. Мария Златкова, 

Цветан Остромски, Ясен Бажинов, Ицо и Камен и 10 човека от Планинец Сф.
Изследвани пещери: (0) – пещерите в района на Ливаде, вр.Егюптен, вр.Севков чукар, 

пещерата при извора Сухомил и разходка по Хамбар дере

1997 год.
Август 1997г. Пирин „Бански суходол“ 7 дни
Участници: ПК “Витоша”: Ана Пенчева Ганчо Славов Аглика Гяурова Веселин Маку-

лев, Росица Радева Деян Димитров, Цветан Паров, Сашо Теодора Пенчева, Ирина Радева, 
Добри Стефанов. 

Изследвани пещери: (1) – Разкопаване и влизане в БС 9-11

1998 год.
Август 1998г. Пирин „Бански суходол“ 7 дни
Участници: ПК “Витоша”: Цветан Паров, Димитър Фотев, Живко Генчев, Николай 

Митев, Мария Сендова
Изследвани пещери: (3) –БС 9-11 и пропастите на Кутело

2000 год.
1-7 октомври 2000 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Юлиан Атанасов (главен р-л), Димитър Стоянов (Братока) (технически 

р-л), Александър Янев, Александър Годулянов, Андрей Дражев (Андро), Борислав Ма-
нов, Борислав ..., Маргарита Атанасова, Петър Колев

Изследвани пещери: БС№№ 6, 9, 11, 32, 33, 42, 43

2001 год.
Юли 2001 год. планина Славянка
Неразрешена от граничните власти.

25 август- 9 септември 2002 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: ПК „Академик“-София: Юлий Пасков, Александър Йорданов, Павката; 

ПК „Хелектит“:Константин Касабов, Константин Стоичков, Живко Петров, Милен Кръ-
стев, Илина Каменова, Нина Илиева, Николай Стоичков, ПК „Витоша“: Виктор Стефа-
нов, Катерина Богачева, Камен Стефчев,

Изследвани пещери: БС№№ 9, 11, 12, 13, 18, 27, 28
Приложен е отчет от Константин Стоичков.

Исторически преглед Петър Делчев



 536

2002 год.
13-19 май 2002 год.; планина “Славянка», с. Парил
Участници: От СПК “Академик” - Стефан Радев, Светослав Сапунджиев, Сашо Янев 

и Юли Пасков; От ПК “Хеликтит” - Константин Стоичков, Веселин Дробенов и Иван 
Петров; От ПК “Витоша” - Цветан Паров и Катерина Богачева; Други участници - Боян 
Тепавичаров.

Изследвани пещери: (6)”Дупката при Марина поляна”, ”Шипките” (“Гюлът”) 1 и 2, 
”Гарваница”, “Сняговата дупка”, “Гоцева дупка”, м. Царев връх и с.Парил

Приложен е отчета на Константин Стоичков.

24 август - 9 септември 2002 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: 
Изследвани пещери: БС№№ 6, 9, 10, 11, 25, 30
Приложен е отчет от Константин Стоичков.
20 август – 10 септември 2002 год.; м.“Каменитица“ и м.“Баюви дупки“, Пирин
Провежда се европейската младежка спелеоекспедиция „Пирин 2002“ с участниши от 

4 страни.
Участници: от България: Александър Динков, Алексей Бендерев, Анна Пенчева, Ан-

тоанета Георгиева, Боян Петров, Боян Шанов, Вени, Веска Шанова, Владимира Гогова, 
Владо Попов, Георги Цветанов, Георги Янакиев, Гергана Личкова, Георги Радев, Дени-
ца Веселинова, Димитър Йовчев, Добри Стефанов, Елена Николова, Иван Личков, Ирен 
Илиева, Ирина Радева, Калин Филипов, Катя Колева, Костас Бонев, Лили Гогова, Максим 
Аврамов, Марина Иванова, Мартин Трантеев, Милен Братанов, Мирослав Йорданов, 
Надежда Недкова, Неда Даскалова, Николай Орлов, Николай Симов, Нина Даалиева, 
Огнян Недков, Павел Лулчев, Павел Бакалов, Павел Радев, Петър Делчев, Петър Берон, 
Правда Радева, Стефан Шанов, Стефан Хаджианастасов, Трифон Даалиев, Цветан Паров, 
Юри Градинарски, Яна Декова

От Белгия: Pierard Manuel, Denis Nicolas, Borshers Nikolas, Sanchezi Pando Nikolas, 
Dujardin Sebastien, Simons Delabi, Serge Delabi, Andre Dawagne; От Франция: Peron Oliver, 
Rossetti Nancy, Vignoles Damien, Condras Emmanuel, Berger Mathieu, Parsy Oliver, Hanim 
Marilyne, Etienne Aurelien;

От Гърция: Zoupius Dimitrius, Zoupius Asterios.
Изследвани пещери: 58. Прегледани са всички пропасти в циркусите и са открити 2 

нови пропасти.
Резултатите от експедицията са отразени в книгата ПИРИН пещери и пропасти – 2002 

г.

Август 2002 год.; Бански суходол
През 2002 г. БС № 9-11 е продължена до –225 м, но отново без да е достигнат сигурен 

край. Направена е нова карта на пещерната система. Проведени са климатични и биоспе-
леологични наблюдения, както и замервания на пукнатините и теренно привързване на 
входовете в нейна близост с помощта на теодолит. Направена е карта и на разположената 
в близост до № 9-11, пещера БС №10-10А, която се използва за щурмови бивак. Открита 
е и нова пропаст, на която и е даден вакантния номер БС № 6. В нея се слиза до -41 м, без 
да е достигнато дъно.

2003 год.
10-19 август 2003 год.; планина «Славянка», с. Парил
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Участници: СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” и ПК “Витоша” София:Александър Янев 
(главен р-л), Стефчо, Павкел Бакалов, Боби Шанов, Андрей, Нели и Киро Смолянски, 
Цецо Остромски, Иво Тачев, от Русе Светльо, Коцето, Елена, Ицо и Диана

Изследвани пещери: „Шипките 1 и 2“, Дф3, „Гарваница“, „Комарница“, „Блокажна“, 
„Куфара“, Е2 три нови дупки

Приложени са отчети от Александър Янев, Константин Стоичков и Иво Тачев.

30 август- 10 септември 2003 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: СПК “Академик”, ПК «Хеликтит» Сф , ПК “Витоша” София, и петима чле-

на на полския клуб “Gawra”.
Изследвани пещери: БС№9-11, БС№№ 5, 6, 13, 45 АБ, 46, 66, 71, 41, Кутело 1 и 2.
Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2004 год.
6-16 2004 год.; планина «Славянка»
Участници: 43 души от 8 клуба От СПК “Академик” - Стефан Радев, Павел Бакалов, 

Юлий Пасков, Димитър Ангелов, Диана Ангелова, Константин Стамов, Неда Даскалова, 
Теодор Бонев, Петър Динев, Красимир Бояджиев, Явор Благоев, Милена Янкова, Милена 
Бакалова.

От ПК “Хеликтит” - Константин Стоичков, Катерина Богачева, Николай Ценов, Весе-
лин Дробенов, Христо Стоянов.

От ПК Искър - Цветан Остромски, Иво Тачев, Георги Стайчев.
От ПК “Витоша” - Явор Цветанов.
Не членуващи в пещерни клубове - Др-Петър Берон-председател на Б.Ф.С, Боян Пе-

тров, Веселин Гяуров, Стоян Петков, Ваня Младенова, Георги Стоянов, Александър Пе-
тров, Иван Илиев, Ивайло, Анелия Гешева.

Пещерняци от Гърция (от градовете; Солун, Волос и Сяр.) ESE Thessaloniki - Markos 
Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Sofia Lemani, Stauros 
Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria 
Spiridaki.

Изследвани пещери: обходени 10 дупки и открити четири нови дупки
Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2-8 септември 2004 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: клуб СПК ”Академик” Сф, «Хеликтит», Сф, Gawra Полша - Веселин Дро-

бенов, Павлин Димитров, Веселин Паскалев, Ани Христова, Константин Стоичков, Жив-
ко Петров, Христо Стоянов, Иван Личков, Стефан Хаджианастасов, Христо Стоянов.

Изследвани пещери: № БС 9.
Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2005 год.
1-11 септември 2005 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: От ПК “Хеликтит”- Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Пе-

тров, Павлин Димитров, Димитър Дишовски и Иван Петров; От СПК “Академик”- Павел 
Бакалов, Иван Личков, Александър Крачунов. Константин Стоилов и Дияна Стефанова; 
От ПК “Витоша” – Аглика Гяурова, Ганчо Славов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова, 
ESE Thessaloniki

Приложен е отчет от Константин Стоичков.
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– Експедиция на планината Славянка (Орвилос) от гръцка страна.

2006 год.
23-24 юни – 2 юли 2006 год.; планина Славянка
Участници: От СПК “Академик” - Павел Бакалов, Александър Янев, Татяна Винали-

ева, Стефан Радев и Иван Личков; От ПК “Хеликтит” - Константин Стоичков, Алексей 
Жалов, Димитър Дишовски, Николай Ценов и Христо Христов; От ПК “Искър” - Цветан 
Остромски; От ПК “Урвич” - Стоян Петков; От ПК “Вертикал” - Мирослава Рударска; 
Не членуващи в пещерни клубове - Др-Петър Берон-председател на Б.Ф.С, Боян Тепа-
вичаров, Иван Петрунов. Пещерняци от Гърция ESE Thessaloniki (от градовете; Солун, 
Волос и Кардица.) - Anastasia Vasileiadou, Vasiliki Kokkala, Markos Vaxevanopoulos, Antonia 
Tsianaka, Miltiadis Myteletsis, Lambros Makrostergios; От Великобритания- Daniel Jackson.

Изследвани пещери: пещера Рупата - дължина (45 м), денивелация (-10 м), с. Парил, 
Куфара, дължина (10м), денивелация (-3.60м), с. Голешево и Пещерата под Царев връх, 
дължина (7м), денивелация (+3.70м), с. Голешево.

Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2007 год.
август 2007 год. - малка клубна експедиция на СПК “Академик” София за подготовка 

на голямата августовска експедиция?????

21 август – 05 септември 2007 год.; м. Бански Суходол, Пирин
Участници: СПК Академк: – Александър Крачунов, Павел Бакалов и Юлий Пасков; ПК 

Хелектит: – Константин Стоичков (главен ръководител), Павлин Димитров (технически 
ръководител), – Борис Хитев, Веселин Паскалев, Веселин Дробенов, Живко Петров, Иво 
Бусерски, Мартина Колева, Милен Кръстев, Михаил Хаджитодоров и Христо Христов, 
ПК “София” – Трифон Василев, ПК “Приста” гр.Русе – Теодор Кисимов, нечленуващи в 
пещерни клубове – Христина Хитева.

Изследвани пещери: БС №9-11, БС №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 
24, 43, 30, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 А-Б, 46, 57, 61, 66, 71, 72, Ледената дупка

Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2008 год.
23 август – 09 септември 2008 год.; м. Бански Суходол, Пирин
Участници: СПК Академк: – Павел Бакалов (главен ръководител) Юлий Пасков (зам. 

главен ръководи-тел), Александър Крачунов, Александър Янев, Васил Марков, Десисла-
ва Василева, Камен Кръстев, Таня Кръстева, Татяна Виналиева, Цветан Личков; ПК Хел-
ктит: – Константин Стоичков (главен ръководител), Веселин Дробенов, Живко Петров, 
Иво Бусерски, Камен Стеф-чев, Кристина Карпачева, Мартина Колева, Стефан Стаменов 
и Трифон Василев; ПК “Приста” гр.Русе – Теодор Кисимов; ПК “Искър” София – Геор-
ги Карагьозов, Георги Стайчeв, Бела Димова, Димитър Димитров и Румяна Йотова; ПК 
“Черни връх”- София – Тодор Каркиев; ПК “София” – Биляна Райкова, Желязко Мечков 
и Любомира Митева; Пещерняци от Гърция – Miltiadis Myteletsis- Hiron-Волос, и Hristos 
Penos ESE-Солун; Нечленуващи в пещерни клубове – Боряна Личкова, Крум Стоянов и 
Борислав Борисла-вов.

Изследвани пещери: БС № 9-11 -235 м., БС №№ 3, 4, 5, 19, 20, 31, 33, 43, 47, 48, 49, 53, 55, 
58 А, Б, В и Г, 62, 63 А и Б, 68

Приложен е отчет от Константин Стоичков.
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2009 год.
21 август – 05 септември 2009 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Павел Бакалов (Главен ръководител), Участие взеха също така и пещерня-

ци от ПК „Витоша”, София, ПК “Под ръбъ”- Церово, както и хора, нечленуващи в пещер-
ни клубове. За периода участие взеха общо 20 души.

Изследвани пещери:  № 9-11, 73

2010 год.
21 август – 05 септември 2010 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Павел Бакалов (Главен ръководител), Александра Василева, Калина Пе-

трова-Шанова, Кристина Домозетова, Лилия Маркова, Милен Кръстев, Стоян Гошев, 
Таня Кръстева и Юлия Атанасова. Участие взеха също така и пещерняци от ПК „Вито-
ша”, София, ПК “Прилеп-1962”, София и ПК “Под ръбъ”- Церово, както и хора, нечлену-
ващи в пещерни клубове. За периода участие взеха общо 20 души.

Изследвани пещери: № БС 9-11

2011 год.
22 август – 06 септември 2011 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Павел Бакалов (Главен ръководител), Александра Василева, Калина Пе-

трова-Шанова, Кристина Домозетова, Лилия Маркова, Милен Кръстев, Стоян Гошев, 
Таня Кръстева и Юлия Атанасова. Участие взеха също така и пещерняци от ПК „Вито-
ша”, София, ПК “Прилеп-1962”, София и ПК “Под ръбъ”- Церово, както и хора, нечлену-
ващи в пещерни клубове. За периода участие взеха общо 20 души.

Изследвани пещери: №№ 9-11, 10, 75, 76

2012 год.
25 август – 09 септември 2012 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Константин Стоичков (ръководител) и пещерняци от клубовете: СПК 

„Академик”, ПК „Хеликтит”, „Черни връх” - София, „ПКСУ София, „Под ръбъ” – Церово. 
За периода участие взеха общо 31 души.

Изследвани пещери:  № БС 9-11, №№ 7, 8, 21, 24, 30, 33, 38, 41,57

2013 год.
24 август – 08 септември 2013 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Константин Стоичков (ръководител) и пещерняци от клубовете: СПК 

„Академик”,  ПК „Хеликтит”, „Черни връх” - София, „ПКСУ София, „Под ръбъ” – Церово. 
За периода участие взеха общо 30 души.

Изследвани пещери:  № 9-11, №№ 25, 30

2014 год.
24 август – 08 септември 2014 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: Константин Стоичков (ръководител) и пещерняци от клубовете: СПК 

„Академик”,  ПК „Хеликтит”, „Черни връх” - София, „ПКСУ София, „Под ръбъ” – Церово. 
За периода участие взеха общо 30 души.

Изследвани пещери: № БС 9-11, БС№№ 25, 30

2015 год.
25 август – 09 септември; м.»Бански Суходол»
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Участници: Константин Стоичков (ръководител) и пещерняци от клубовете: СПК 
„Академик”,  ПК „Хеликтит”, „Черни връх” - София, „ПКСУ София, „Под ръбъ” – Церово. 
Полша, Иран, Гърция и Сърбия. За периода участие взеха общо 30 души.

Изследвани пещери:  № 9-11, БС№№ 23, 30

2016 год.
20 август – 10 септември; м.»Бански Суходол
Участници 15 души: СПК “Академик” София - Павел Бакалов и Боян Шанов; ПК “Хе-

ликтит” София: - Константин Стоичков (ръководител), Христо Христов, Михаил Хаджи-
тодоров и Мирослава Христова; ПК “Под ръбъ” – Церово - Ефросина Христова и Филип 
Енчев; ПКСУ „София“ - Радослав Ненкин, Ивайло Бакалов и Анна Филчева; ПК „При-
ста“ Русе - Теодор Кисимов; ПК „Черни връх“ София - Диана Неева; Klub Wisokogorski 
Krakow-Полша - Tomasz Pawlowski; Нечленуващи в пещерни клубове - Траяна Хаджито-
дорова

Изследвани пещери: № БС 9-11, наблюдение на тапите на БС№№ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 57, 66, 71, 72, 73, 76

Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2017 год.
18-26 август; м.»Бански Суходол
Участници 14 души: ПК “Хеликтит” София - Мирослава Христова; ПК “Под ръбъ” – 

Церово - Ефросина Христова; БПД „София“ - Георги Костадинов, Димитър Генов и Алек-
сандър Зафиров; Израел: Yuval Sobolyev, Reuven Zakai; Югозападен Университет „Неофит 
Рилски” гр. Благоевград - доцент Емил Ганчев, докторант Илия Митков и Мартин Илиев; 
Румъния:  доцент Александру Онаку, докторант Бригите Магори, докторант Флорина 
Арделиан и докторант Флавиус Сорбин – Сърбу; Други участници - Симеон Илиев

Изследвани пещери:  № БС 9-11
Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2018 год.
25 август – 09 септември 2018 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници 5 души: СПК “Академик” София - Диляна Христова (главен р-л); ПК „Хе-

ликтит: София -Милен Кръстев; Николай Коцев; “Българско пещерно дружество”. - Ди-
митър Генов; Симеон Ненков – не членуващ в пещерни клубове (членувал в ПК „Под 
ръба” Церово, ПК „Хеликтит” София и ПКСУ „София”).

Изследвани пещери:  № 9-11
Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2019 год.
24 август – 07 септември 2019 год.; м.»Бански Суходол», Пирин
Участници: 21 души: СПК “Академик” София, ПК „Хеликтит“ София, ПК „Под ръбъ“ 

Церово, Българско пещерно дружество, ПК „Саламандър“ Стара Загора, както и не чле-
нуващи в пещерни клубове: Павел Бакалов – Ръководител, Павлин Димитров, Йорданка 
Донкова, Радостина Цонева, Стамен Димитров, Александър Лазаров, Тодор Ирманов, 
Десислава Канева, Ефросина Христова, Стефан Божанов, Алекси Минев. Константин 
Стоичков, Мирослава Христова, Йордан Йорданов, Хелиана Дундарова и Димитър Ге-
нов, Невена Ланджева, Таньо Марков, Слави Колев, Александър Крачунов и Александър 
Лазаров.
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Изследвани пещери:  № 9-11
Приложен е отчет от Константин Стоичков.

2020 год.
26 август-6 септември; м. Бански Суходол
Участници: 24 души: СПК “Академик” София, ПК „Хеликтит“ София, ПК „Под ръбъ“ 

Церово, Българско пещерно дружество, ПК „Искър“ и Clubul de Speologie Politehnica
Димитър Генов, Филип Енчев, Николай Петров, Милена Ненова, Йорданка Донкова, 

Десислава Канева, Радостина Цонева, Стамен Димитров, Ефросина Христова, Христо 
Христов, Валери Петров, Хелиана Дундарова, Живко Петров, Константин Стоичков, 
Алекс от Румъния, Петър Делчев, Игор Руняшки, Павел Бакалов, Велин Вълчев, Стамен 
Димитров, Радостина Цонева, Александър Лазаров, Тодор Ирманов и Тодор Тодоров

Изследвани пещери:  № БС 9-11 и № 30. Проверени 35 други
Приложен е отчет от Хелиана Дундарова и Константин Стоичков.

 
СЛАВЯНКА

- 1972 г. - експедиция Славянка на СПК “Академик” - София
- 1982 г. - експедиция Славянка на СПК “Академик” - София
- 1983 г. - експедиция Славянка на СПК “Академик” - София
- 1989 г. - експедиция Славянка на спелеоклуба от гр. Сандански
- 1990 г. - съвместна експедиция Славянка на СПК “Академик”, “Иван Буреш” СК “Пла-

нинец”.
- 2002 г. - съвместна експедиция Славянка на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” и ПК 

“Витоша”.
- 2003 г. - съвместна експедиция Славянка на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” и ПК 

“Витоша”.
- 2004 г. - международна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” София и ESE 

Thessaloniki.
- 2005 г. - международна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” София и ESE 

Thessaloniki. 
- 2006 г. - международна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” София и ESE 

Thessaloniki.
- 2007 г. - малка клубна експедиция на СПК “Академик” София.

Забележка:  За тези експедиции са намерени данни
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Физикогеография
Високият карст в Пирин
Петър Г. Пенчев, Христо Д. Пеев
Списание Природа год. 5, бр. 3, май-юни 1956 г.

Местностите, където върху земната повърхнина се разкриват варовикови, мраморни 
или доломитни скали, имат своеобразен изглед. Дъждовните води, които съдържат ма-
кар и малко количество въглена киселина, разтварят тези скали и непрекъснато увели-
чават широчината на техните пукнатини. По този начин върху варовиковите площи се 
образуват множество бразди, разделени от остри гребени, или овални падини – валози, 
понори, отвесни шахти (кладенци) и др. Във вътршността на такива скали се образуват 
пещери с лабиринти от галерии и зали, на много места украсени с драперии от сталакти-
ти и сталагмити. Всички тези своеобразни форми, образувани чрез разяждане на карбо-
натните скали,  се обхващат с общото понятие карст, по името на областта КАРСТ /Kras/ 
в Далмация, където са били най-добре проучени.

Карстови местности в България се намират на много места в Предбалкана, Стара пла-
нина и Родопите. Техните пещери се посещават от все по-голям брой любители на приро-
дата. Има една област обаче, която е почти непозната на нашите учени и туристи, и чиито 
карстови явления са най-импозантни. Това са високите, почти непристъпни части на 
Северен Пирин. Поради голямото количество валежи, снежни маси и резки колебания 
на температурата в тази високопланинска област, карстовите процеси са протекли там 
много по-интензивно и са създали високопланински карстов пейзаж, което значително 
са различава от пейзажа в другите части на страната.

Макар най-високият връх в България да се намира в Рила планина (2925 м), Пирин в 
северната част си част може да се вземе за най-високата българска планина. Още в само-
то начало главното Пиринско било започва с високия 2592 м в.Пирин и запазва своето 
високо положение в югоизточна посока, като върховете, които го маркират, не слизат 
по ниско от 2500 м (Плешки връх – 2545 м, Голяма Джинджирица – 2560 м, Гърбец или 
Даутов връх 2600 м, Каменишки връх – 2533 м, Бутин – 2688 м и в. Разложки суходол – 
2726 м). Дотук главното Пиринско било се издига високо над съседните долини, като на 
североизток то спуска стръмно склонести разклонения. Те ограждат множество циркуси, 
които, макар да са големи и дълбоки, не са от размерите на циркусите, които следват от 
връх Разложки Суходол на юг. От този връх билото се издига още повече и се стеснява 
постепенно, като на места по него не може да се върви с изправено тяло, а трябва да се 
лази по скалата. Върховете там са над 2800 м (в. Баюва дупка – 2821 м, Нански суходол – 
2884 м, Кутело – 2906 м и връх Вихрен – 2915 м).

Долинните форми на планината тук са с такива размери и така дълбоки, че са дали 
имената си на върховете, които ги ограждат (в. Баюва дупка, Бански суходол).

В цялата тази област по земната повърхнина се разкриват мрамори, които са доста 
напукани от тектонските процеси и създават добри условия за окарстяване. През ква-
тернера. През кватернера по тези места, както и останалата част на високопланинския 
регион, се действали мощни ледници, които са преобразували карстовия дял на Пирин. 
Лавините и ледниците са създали големи циркуси и ледниково долини, в които от края 
на вюрма, когато са се оттеглили ледниците, досега се образували интересни карстови 
явления.

В тази част главното Пиринско било спуща стръмни разклонения по посока към Раз-
ложката котловина. Тези разклонения на главното било ограждат шест големи цирку-
са. В тях се намират винаги големи снежни натрупвания, които не могат да се стопят 
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през цялото лято. От циркусите надолу следват големи коритовидни долини, оградени 
от отвесните стени на страничните била. Тези стари ледникови долини сега са абсолютно 
безводни, с каменисти дъна, обсипани със скални късове. Безводието на долините и на 
някои от циркусите се дължи на карстовите пукнатини, понори и кладенци, с каквито 
са осеяни дъната на долините. В тези бездни са загубват всички валежни и снежни води.

Най-северната високопланинска карстова долина е Разложки суходол. Самото име 
подсказва наличието на карстови форми в тази долина. На север тя е оградена от високо, 
стръмносклонесто било, с най-висок връх Окаден, който дели Разложки суходол на север 
от долината на Бяла река. От юг друго разклонение на билото, също така високо, с почти 
отвесна стена, която носи названието Стълбите, отделя Разложки суходол от циркуса Ка-
менитица. Коритовидната долина на Разложки суходол в най-горната си част не достига 
до циркусно разширение. По това тя се различава от останалите ледникови долини, ко-

Фиг.1. Морфографска скица на Пиринската карстова област
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ито водят началото си от големите циркуси. В най-високата част на долината се намира 
малко плитко езеро, от което води началото си река Суходол. По това тя се различава от 
всички останали циркуси на областта, които нямат нито езера, нито реки. При премина-
ването по долината на Разложки суходол не се наблюдават карстови форми. При пролет-
ното топене на снеговете реката е доста пълноводна и тече по долината до вливането сив 
река Изтόк. През късна пролет и в началото на лятото обаче, на височина околоо 2100 
м, реката изчезва без видимо място на загубването, сякаш се попива. На продължение 
няколко километра коритото пресъхва съвсем. През късно лято реката загубва водите си 
още на височина 2300м и суходолът се увеличава.

Причината за „суходола“ е карстовият терен. Въртопи и кладенци по долината дей-
ствителни няма, но мраморите, които ограждат областта, са тук силно напукани. Пук-
натините не могат да погълнат напълно изобилните пролетни води, но през лятото 
намалелите речни води попиват изцяло, за да излязат при буйните карстови извори в 
Разложкото поле. Част от изчезналите води на „суходола“ излизат и по-рано, още на ви-
сочина 1700 метра по стръмния склон на Окаденското било, което дели Разложки су-
ходол от долината на Бяла река. Там клокочи буен карстов извор. Той дава водите си на 
късата, но пълноводна Божурска река, приток на Бяла река. Водата изтича направо по 
стръмния склон и се спуска от голяма височина към долината на Бяла река. Този извор 
увеличава водите си след пресъхването на р. Разложки с суходол.

Зад билото Стълбите, южно от Разложки суходол, е циркусът и ледниковата долина 

Фиг.2. Голямата напуканост на мраморните скали улеснява процесите на окарстяване

Високият карст в Пирин Петър Пенчев



 545

Каменитица. Огромно напречно било, наречено Средонозо, я отделя на юг от следващата 
долина и циркус Баюви дупки. Макар в широкия циркус на Каменитица да се задържа 
сняг през цялото лято, по долината не протича никаква река. Продължителното и интен-
зивно топене на снеговете дава много вода, но тя попива още в най-горната част на цир-
куса, чието дъно е запълнено с големи скални късове. ПО цялата долина няма никакви 
извори и не се чува никакъв шум на течаща вода под скалните късове. Странно впечат-
ление добива човек, когато погледне към обилно топящите се снежни преспи в циркуса 
и след това към сухата, безводна долина под него! Като че ли някакъв скрит огромен 
сюнгер всмуква снежните води. Причина за това странно явление са карстовите форми. 
Това е гъстата мрежа карстови процепи по съното на долината Каменитица.

Циркусът и долината Баюви дупки са оградени на север от билото Средонозо, а на юг 
от високото странично било Дуниното куче, което се пуска към Баюви дупки със стръм-
ни, почти отвесни стени от няколко стотин метра. На запад циркусът е ограден от също 
така стръмните склонове на главното Пиринско било. В никоя друга част на нашите ви-
соки планини свличането на лавини и снегонавяването не са толкова големи, както в 
широкия циркус Баюви дупки. От друга страна, поради северното му изложение, снегът 

Фиг.3. Ледена тапа в една от карстовите фунии
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остава в него през цялото лято и постепенно преминава във фирн. В част от циркуса, под 
връх Бански суходол, се намира единственият лавинно-фирнов ледник в България. Но 
не само с този ледников феномен е забележителен този циркус. В неговият горен край 
се намират най-интересните форми на високопланински карст у нас. Дъното е осеяно с 
големи фуниевидни пропасти. Отворите им са широки 40-50 метра, а в дълбочина те по-
степенно се стесняват. През зимата върху тях се свличат и навяват големи снежни маси. В 
огромните дупки не може да се стопи през лятото, а постепенно се превръща във фирнов 
лед. По този начин във всяка дупка се образува по една ледена тапа, която е запушила 
фунията. Поради по-бързото затопляне на стените на фунията, ледът се стапя и не при-
лепва плътно към тях, като през лятото разстоянието между леда и скалните стени е 
около два метра. Колкото се слиза по-надолу, това разстояние намалява. При измерване 
дълбочината на една от тези фунии се спуснахме 12 метра надолу. От там спуснахме въже 
със завързан камък още 20 метра, но дъното на фунията не достигнахме. Спускането 
по-надолу бе невъзможно, понеже разстоянието между леда и стените е така тясно, че 
човек не може да се провре надолу. В дъното на фунията не се чува шум от никаква вода, 
макар да е явно, че от топенето на тази снежно-фирнова ледена тапа се получават големи 
количества вода.

Малко по-надолу, в началото на следващия праг, се намира входът на една пещера, 
която стръмно се спуска надолу. Хвърлените в пещерата камъни дълго време се чуват да 
се блъскат по стените, без да престане шумът, което би доказало, че дъното е стигнато. 
Измерени по часовник те се чуват около 30 секунди, след което постепенно затихват. 
Това доказва, че тази пещера е много дълбока; тя прилича повече на наклонен кладенец, 
отколкото на пещера.

В съседство с тези големи карстови форми има много други по-малки, някои от които 
са по-плитки, а други имат голяма дълбочина. В никой от тези карстови форми не се чува 
бученето на подземна вода.

Изтичането на водите става навярно заедно с водите на Каменитица към буйните кар-
стови извори в полите на планината в Разложка котловина.

Зад южната ограда на Баюви дупки е обширният циркус на Бански суходол. На север 
той се огражда от билото на Дунино куче, а на юг от също тъй стръмно, почти отвесно 
странично било Църна могила. Този циркус е по-голям от Баюви дупки и тук склонове-
те на главното било се спущат също така стръмно. В южната по-висока част циркусът е 
запълнен с големи  и малки скални късове, а в западната и северна част, под скалистия 
склон на главното било и на билото, което отделя Суходола от Баюви дупки, се намират 
така наречените Суходолски дупки (въртопи), в дъното на които се чува шумът на буйна 
река. Въртопите се открити и не са запълнени със сняг и лед. Широчината на отвора на 
всеки въртоп е около 20-30 метра. Стените им се спускат фуниеобразно надолу и, поради 
голямата дълбочина, дъното не се вижда. Тк топенето на снеговете също дава големи 
количества вода, но по протежение на целия циркус и на долината, която се спуска към 
Разложко поле, няма никакъв извор, нито река.

На юг друго високо разклонение на главното било отделя Бански суходол от южния 
циркус Кутело. В циркуса Кутело няма карстови форми, но под скалните скалните късове 
се чува шумът на водата, която тече надолу.

По самото разклонение на билото се намират множество малки валози и понори. Още 
по на юг е импозантния циркус Казана, който стои точно под връх Вихрен. Това са три 
огромни циркусни дъна, наредени едно под друго във вид на карова стълба. И трите 
гнездови дъна са съвсем безводни, макар в най-горното да се намират дълго задържани 
през лятото снежни преспи.

Високият карст в Пирин Петър Пенчев
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Описаните циркуси и ледникови долини в Северен Пирин със своето безводие и лип-
са на циркусни езера внасят своеобразен дисонанс в облика на високопланинската зона. 
Карстовите форми, от друга страна, са имали механизъм на развитие, който значително 
се различава от механизма на обикновения карст. Проучването на карстовата морфо-
логия и карстовата хидрогеология на тази Пиринска област би могла да бъде една от 
най-интересните задачи на българската физико-география.



 548

ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ ПРЕДПОСТАВКИ 
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПЕЩЕРИ В РАЙОНА

Павел Бакалов, Стефан Шанов, Ирен Илиева, Алексей Бендерев

Релеф
Районът на проведената експедиция е разположен във високите части на Северен Пи-

рин, около и южно от хижа “Яворов” и се отнася към така наречения Вихрен- Синаниш-
ки карстов район (Попов, 1977).

Пирин планина е част от Рило-Родопския масив и представлява високо издигнат ма-
сив, удължен в северозапад-югоизточна посока. От запад се ограничава от река Струма, 
а от изток от долината на река Места. Седловината Предела я отделя на север от Рила, а 
на юг Парилската седловина - от Славянка (Алиботуш). Морфоложки Пирин се разделя 
на 3 дяла - Северен, Среден и Южен (Душков и др., 1988). Северният дял е най-големият 
(между Предела и Тодорова поляна) и в него попадат най-високите части на планината. 
Релефът тук е типично планински, като се оформя едно главно било, по което са раз-
положени върховете с надморска височина над 2500 т. Тук са и най-високите върхове, 
включително и вр. Вихрен (2914 т) - третият по височина връх на Балканския полуостров 
и вторият в страната ни. Релефът на планината се е образувал вследствие на неотектон-
ски процеси. По склоновете и по второстепенните била на планината могат да се отделят 
три заравнени (денудационни) нива (Zagorchev, 1995, 2001) - долномиоценско, дак-дол-
нопонтийско и романско, които са разломени вследствие издигането на Пиринския ма-
сив (хорст). За формирането на релефа значение са имали и заледяванията през риса и 
вюрма в района (ЗанковиЬ, 1903; Георгиев, 195; Ненов, 1970 и др.). Вследствие на тях са се 
оформили типичните трогови долини и циркуси. Всички тези фактори са допринесли за 
алпийски характер на релефа на Северен Пирин - високо издигнати върхове със стръмни 
склонове, остри била, дълбоки долини.

В карстовата част на Северен Пирин, разположена по главното било на планината и се-
верно от него - между хижите “Вихрен” и “Яворов”, релефът е стръмен и труднодостъпен. 
Тук склоновете на върховете и билата са още по-стръмни и на места отвесни, а троговите 
долини са по-дълбоки. В тази част са най-високите върхове на Пирин, разположени по 
било, оформено като скален ръб с почти отвесни склонове в двете посоки. Първият от 
изток на запад е вр. Вихрен, следват Кутело I (2908 ш) и Кутело II (2807 т), Бански сухо-
дол (2284 т), Баюви дупки (2820 т), Каменитица (2726 т), Разложки суходол (2688 т). От 
тях на североизток тръгват няколко почти успоредни била, също със стръмни до поч-
ти отвесни (главно северозападните) склонове. Между тях са се оформили ледниковите 
циркуси, продължаващи надолу в стръмни и дълбоки долини. Поради отсъствието на 
води в тях местното население ги нарича суходоли. От югоизток на северозапад това са 
Казаните, Кутело, Бански суходол, Баюви дупки, Каменитица и Разложки суходол. В гор-
ната част на всеки от тях се оформят относително заравнени участъци, наречени ригели, 
разделени помежду си от по-стръмни участъци. Повечето от по-големите пукнатини са 
окарстени и се забелязват множество негативни форми - предимно въртопи и входове на 
пропасти. Голяма част от тях са запълнени с късове от изветрели мрамори, а на места и 
от снежни тапи. Сравнително заравнените участъци над ригелите, многото пукнатини и 
негативни форми спомагат за оттичането на валежните води в дълбочина и са причина 
за по-интензивното окарстяване в обсега им.

В подножието на отвесните склонове към върховете и билата често се срещат сипеи 
и срутища. Типични V-образни долини се оформят в по-ниската част на циркусите, под 
ригелите, като речните русла са сухи и са покрити с едри чакъли и валуни.
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Релефът на циркусите Каменитица и Баюви дупки, които са обект на експедицията, по 
същество не се различава от останалите.

Климат
Климатът във високите части на Пирин планина, включително в изследвания район, е 

типично планински, а в подножието на планината (Разложката котловина) той е със сре-
диземноморско влияние. Най-съществено влияние за образуването на пещерите в райо-
на имат валежите, снежната покривка и температурата. Поради значителните разлики в 
надморската височина техните стойности бързо се променят (Таблица 1).

Таблица 1. Данни за климатични елементи от станции в района (по Георгиев, 1984; 
Шопов, 1984)

Станция Надморска 
височина, m

Годишна сума на 
валежите, mm

Средногодишна 
температура, оС

Брой дни със снеж-
на покривка |

Предела 1142 824
Разлог 780 677 57
Банско 860 657 9 49
х. Демяница 1894 1156
х.Вихрен 1970 1183 3.5 168

От посочените данни може да се изведе зависимост между надморската височина и 
годишната сума на валежите (Фиг.1).

Пирин - Геология Петър Сакарев

Фиг. 1. Зависимост на годишната сума на валежите от надморската височина

Използвайки тази зависимост, може да се определи приблизителното количество ва-
лежи, падащи в циркусите, където са повечето пещери в района (между 2200 m и 2500 т). 
Получените стойности са приблизително 1300-1400 mm, които повече от 2 пъти преви-
шават средната сума на валежите за страната. Това е една от основните причини за актив-
ните процеси на окарстяване в района и за значителните дебити на карстовите извори.

Количеството на падналите валежи е неравномерно разпределено в годината. Най- 
високи са стойностите в края на есента и началото на зимата, когато във високите части 
преобладава снеговалежът, както и през пролетните месеци март-юни. Най-малко дъжд 
пада през летните месеци — юли-септември (Фиг. 2).
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Фиг. 2. Разпределение на валежите през годината

Температурата също зависи от надморската височина (Таблица 1, Фиг. 3), като с нара-
стване на надморската височина тя намалява значително.

----------  Банско
............. х.Вихрен

Фиг. 3. Средномесечни температури в станции Банско и хижа “Вихрен”

Отрицателни температури при станция Банско се задържат средно 60 дни в годината, 
а при хижа “Вихрен” — около 130 дни.

Значителното количество снеговалеж във високите части на планината и дългият пе-
риод с отрицателни температури спомагат за натрупването на заначителна снежна по-
кривка и бавното и разтапяне през пролетта.

Формираните от нея снежници се запазват до ранна есен и служат като източник на 
силно агресивна вода, която също спомага за интензивно окарстяване.

Хидрология
По главното било на Пирин преминава вододелът на реките Струма и Места. Във ви-

соките части са се образували многобройни ледникови езера, част от които пресъхват 
през лятото. От тях водят началото си редица планински реки, оттичащи се към двете 
основни дренажни артерии.

Карстовата част е разположена главно във водосбора на река Места и в нея почти 
отсъстват повърхностни води. Почти цялото количество валежни води, които падат в 
този район, веднага се губят, за да се появят в основата на планината като извори. Само 
при поройни валежи има временен отток по долините на суходолите. Някои реки, като 
Бъндерица и Бяла река, започващи извън този район, с навлизането си в мраморите гу-
бят част от водите си. Малки поточета и рекички се образуват през лятото и есента от 
снежниците и много бързо се губят в някоя пукнатина или карстова форма. Обикновено 
те са със силно променлив дебит, като някои от тях текат само през деня. Съществуват и 
такива потоци, които текат и се губят под снежниците, без да излизат на повърхността. 
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С разтапянето на снежниците изчезват и тези води. В района на изследванията по време 
на провеждането на експедицията бе установено само едно такова поточе, преминаващо 
впоследствие и през пещера в циркус Баюви дупки. Потоци с постоянен отток се устано-
виха в горната част на циркус Разложки суходол, като се е образувало и малко езеро. Те 
текат по повърхността само в малък участък и след това се губят под земята.

Почви
В Пирин са установени разнообразни видове почви, като преобладават тъмнокафяви-

те и тъмноцветните горски почви. Над 2000 m са разпространени планинско-ливадните 
почви с малка дебелина, а в най-горната част на циркусите почвената покривка почти 
отсъства.

Геоложка характеристика
Геоложкият строеж на Пирин е бил обект на изследвания от редица автори. Първите 

публикувани материали са на А. Воие (1840).
От основно значение са проведените през 60-те години геоложки картировки в М 

1:25000 (Славов и др., 1968; Шабатов и др., 1969). Впоследствие излизат редица публи-
кации, отнасящи се за литологията, стратиграфията, магматизма, тектониката и струк-
турните особености на Пирин и оградните му части, но почти не се обръща внимание на 
районите с мрамори. През последните години Ив. Загорчев е обобщил и допълнил съще-
ствуващите архивни и публикувани материали за геоложкия строеж на Пирин (Загор-
чев, Маринова, 1993; Zagorchev, 1995, 2002). Тези материали до голяма степен послужиха 
и при съставяне на тази геоложка характеристика на района.

Пирин планина е изградена от магмени и метаморфни скали. В северните части на 
планината са представени докамбрийските метаморфни скали на Родопската надгрупа, 
която включва Бойковска, Бачковска, Луковишка, Добростанска свити, и магмените ска-
ли на палеозойските, кредните и палеогенски гранитоиди (Фиг. 4).

Бойковската и Бачковска свити се разкриват в западната част на разглеждания район. 
Те са изградени предимно от лептитоидни гнайси с различно съдържание на биотит и 
мусковит. Лептитоидните гнайси са дребнозърнести, масивни, с аплитоидна структура. 
В целия разрез на свитата се срещат тънки неиздържани прослойки от амфиболити, мра-
мори и биотитови гнайси. Поради проявените процеси на гранитизация и фелдшпатиза-
ция се наблюдават постепенни преходи на лептитоидните гнайси в очни, очноивичести 
и ивичести гнайси. Над тази свита чрез рязка литоложка граница заляга Луковишката 
свита.

Луковишката свита е представена от двуслюдени гнайси и гнайсошисти в основата с 
тънки прослойки от лептитоидни гнайси, мрамори и амфиболити. Следват дребнозър-
нести биотитови гнайси и гнайсошисти, а над тях мрамори и калкошисти, които офор-
мят издържани прослойки. Горната част на свитата е изградена от пъстра алтернация на 
горните разновидности. Скалите на свитата са изменени в резултат на наложени кон-
такт-метасоматични процеси, изразени в образуване на скарни по карбонатните скали и 
амфиболитите и поява на порфиробласти от гранат, диопсид и скаполит. На места кон-
тактите са тектонски усложнени, а част от скалите са асимилирани при внедряването на 
гранитите. Горната граница на свитата, както и долната е рязка литоложка.

Свитата се разкрива на няколко места в района. Една тясна ивица от нея започва от 
местност Калугерица, преминава източно от вр. Бутин и продължава на югоизток до вр. 
Вихрен. В източната част от Златина могила на север започва друго разкритие на свитата, 
което продължава на юг и през Яловарника достига долината на река Бъндерица при Бъ-
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Фиг. 4  Геоложка карта на карстовата част от Северен Пирин: 1-Кватернер; 2-Палео-
генски гранитоиди; З-Горнокредни гранитоиди; 4-Добростанска свита- мрамори; 5-Лу-
ковишка свита - гнайси; 6-Бойковска и Бачковска свити - гнайси; 7-Геоложка граница; 
8-Разломно нарушение; 9-Навлачна линия; 10-Дайки; 11-Гнайсови прослойки; 12-Линия 
на описан геоложки профил; 13-Планинско било; 14-Пещера “Спропадналото”; 15-Из-
вор “Кьошка”; 16-Хижа “Яворов”
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ндеришка поляна. По-голямо площно разкритие на свитата се наблюдава в околностите 
на хижа “Яворов”. Дебелината на свитата е от 0-250 т.

Геоложки профил (обозначенията са както на фиг. 4)
Карстовият дял на Пирин е изграден от мраморите на Цобростанската свита. В ос-

новата си те са масивни или ивичести, среднозърнести, на места прослоени от муско-
вит-биотитови и биотитови гнайси, шисти и амфиболити. Прослойките са с дебелина от 
3-5 до 50 т. Нагоре в разреза мраморите са масивни, дебелослойни, дребно- до среднозър-
нести с гранобластична структура. Състоят се от калцит с включения от мусковит, кварц 
и графит. В приконтактните им части с гранитите се наблюдава прекристализация или 
скарниране, което е резултат от контакт-метасоматични процеси. На запад границата 
на свитата се проследява между вр. Окаден и хижа “Яворов”, преминава източно от вр. 
Бутин, южно от главното било на планината на юг до вр. Вихрен, след което завива на 
североизток, пресича долината на реките Бъндерица и Демяница и продължава към град 
Банско. Северната граница е тектонска и преминава в основата на по-стръмната част на 
планинските склонове. Дебелината на свитата достига 1000 т.

По степен на метаморфизъм скалите на Родопската надгрупа принадлежат на амфи-
болитовия и ставролит-алмандиновия фациеси. Наложеният контактен метаморфизъм, 
свързан с внедряването на гранитните интрузии, усложнява фациалната характеристи-
ка. В гнайсите се наблюдава гранитизация и мигматизация, а в мраморите — скарнира-
не и прекристализация. В условията на интензивна деформация върху скалите от Ро-
допската надгрупа е проявен регресивен метаморфизъм — променени са текстурата и 
структурата, проявени са хлоритизация на биотита, серицитизация и албитизация на 
плагиоклаза, образувани са бластомилонити.

От направената корелация с типовата област за скалите от Бойковска, Бачковска и 
Луковишка свити може да се приеме долнопротерозойска възраст, а за тези от Добро-
станската свита — долно-среднорифейска.

В югоизточната част на района в метаморфитите на Родопската надгрупа са внедрени 
гранитите на Безбожкия плутон, който е изграден от порфироидни биотитови гранити 
до левкогранити. Възрастта на този плутон най-вероятно е горнокредна (турон—долен 
сенон).

В южната част на района се разкриват скалите на Централнопиринския плутон. Пред-
ставени са от средно- до дребнозърнести биотитови или амфибол-биотитови гранити с 
тънки аплитови жили. Тези гранити са най-млади — те пресичат както метаморфитите 
от Родопската надгрупа, така и гранитите на Безбожкия плутон. Възрастта на този плу-
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тон е най-вероятно долноолигоценска.
В структурно-тектонско отношение Пиринският блок е част от Родопския масив (За-

горчев, Маринова, 1993). В района са развити няколко структурни комплекса и редица 
разновъзрастови гънкови структури. Първичните структури в докамбрийския цокъл 
са чувствително преработени. В резултат на проявената интензивна руптурна дейност 
пликативните структури са неколкократно фрагментирано разкъсани. Главните гънкови 
структури са с посока ССИ-ЮЮЗ. През втората или третата гънкообразурателна фаза на 
доалпийските движения, в резултат на интерференция на ССИ-ЮЮЗ и СЗ-ЮИ гънки е 
образувана Яворовската антиклинала, разположена напречно на останалите структури с 
посока СЗ-ЮИ. В ядката на антиклиналата се разкриват скалите от Луковишката свита, а 
в бедрата е представена Добростанската свита. Късноалпийският строеж на областта се 
характеризира с разломно-блокови движения.

За морфоструктурното изграждане на района определящи са предимно Маришката 
(100-120°) и меридионалната (350-360° -е-10-20°) разломни системи (Бояджиев, 1971). С 
направленията на Маришката система е Пределската разломна зона, която е с ширина от 
0.5 до 3 km. Тя се състои от близкостоящи или взаимнозастъпващи се разседи, по които 
е станало стъпаловидно пропадане на метаморфния цокъл. Към нея се отнася и северно 
разположеният субпаралелен разлом, покрит от кватернерни отложения. Пределската 
разломна зона отделя Пиринския хорст от Разложкия грабен.

В източната част на изследвания район — по долините на реките Бъндерица и Демя-
ница, са установени разломи с меридионално направление. Те се характеризират с се-
вер-североизточно направление и стръмно затъване на северозапад. По тях се наблюда-
ват отсядания до 300-400 m и ултрамилонитна обработка на скалите.

Геоложките предпоставки са условие за формиране на карст в участъка от главно-
то било и североизточните склонове на планината между хижите ’’Вихрен” и “Яворов”. 
Там се разкриват мраморите на Добростанската свита, които са със значителна дебелина 
около 1000 т. Активните неотектонски движения са довели до издигането на Пиринския 
хорст и мраморите се разкриват от най-високите части на планината (с височини над 
2600-2900 т) до Разложката котловина. Най-ниските коти на разкритие на мраморите 
са около 950-1000 т, т.е. мраморите са разпространени в един диапазон до около 2000 т. 
Тектонската обработка спомага за проникването на повърхностни и валежни води в кар-
бонатните скали и съответно до окарстяването им. Образувани са предимно вертикални 
пещери. Това е районът, където може да бъде открита най- дълбоката пропаст в страната 
ни (над 1000 т) и поради това представлява интерес за българските и чужди спелеолози. 
Откриването на такава пропаст е свързано с добро познаване на геоложкия строеж на 
оформилия се карстов район. За съжаление на фона на сравнително подробните и пъ-
лни изследвания на Пирин, локалните геолого- тектонски особености на мраморите не 
са достатъчни изяснени. В тази връзка по време на експедицията група от геолози, хи-
дрогеолози и спелеолози (П. Бакалов, Я. Декова, Ст. Шанов, Ир. Илиева, А. Бендерев, Н. 
Даскалова, Д. Йовчев) в продължение на една седмица проведе няколко маршрута, за да 
изясни основните геоложки особености на района и планира бъдещи дейности. Основ-
ните цели, които си постави групата, са:

- запознаване с геолого-тектонския стореж на карстовия район;
- изясняване на характера на контактите между мраморите и останалите скали;
- замерване на установени тектонски нарушения и пукнатини в локални участъци 

и изясняване на тяхната роля за окарстяването.
Основните маршрути бяха проведени в циркусите Разложки суходол и Каменитица. 

Всички точки (установени контакти, разломни нарушения, пунктове на измерване на 
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пукнатини) бяха привързани с помощта на GPS към топографска основа (М 1:10000). По 
време на проведените маршрути бяха установени на няколко места разкрития на дайко-
ви скали, които бяха нанесени на геоложка карта. Описан е един опорен профил, преми-
наващ напречно на главните структури. Той започва от южните склонове на вр. Бутин, 
преминава през хижа “Яворов” и завършва при чешмата Върбовец в подножието на пла-
нината. По него са установени следните характерни точки и зони:

- Контакт между гнайсите на Луковишката свита и мраморите на Добростанската 
свита. Разположен е в южния склон, непосредствено под билото. Контакътът е норма-
лен, рязък с посока около 160° и наклон на североизток 25° В мраморите над контакта, в 
продължение на около 100 m се установяват прослойки от гнайси и калкошисти.

- Следват масивните мрамори на Добростанската свита, на места прослоени от 
гнайси с дебелина до около Im.

- В района около “Стъпалата”, в продължение на около 100-150 m мраморите са 
процепени от сноп дайки, с кисел до средно кисел състав. Посоката им е приблизително 
изток-запад, а дебелините - от 3 до 20 т. Такива се наблюдават и в долната част на рида 
Средоноза, разделящ циркусите Каменитица и Баюви дупки.

- Под “Стъпалата”, прибилизтелно до над хижа “Яворов” се разкриват сравнително 
чисти мрамори, напукани и частично разломени.

- В района на хижа “Яворов” мраморите са покрити от съвременни глациални и 
пролувиални грубокъсови отложения. Вероятно под тях се намира и контактът на мра-
морите с гнайсите на Луковишката свита.

- На около 700 m северно от хижа “Яворов” се наблюдава контакт между гнайси и 
мрамори. Той е ясен, рязък. Същият контакт се установява и на премката северно под вр. 
Погледец.

- До основата на склоновете на планината се разкриват масивни мрамори. В средата на 
участъка има сноп от 3 гранитови дайки в границите на около 50 m с дебелина от 3 до 6 т. 
Те са грусирали, натрошени и частично нашистени, като линейностаим съвпада с тази на 
вместващите скали. Вероятно са по-стари от тези, разкриващи се при “Стъпалата”.

- Северният контакт на мраморите е тектонски и е с кватернерните пролувиални 
материали. Това е разлом от Предел ската разломна зона, отделяща Пиринския хорст от 
Разложката котловина.

- Кватернерните материали са изградени от несортирани валуни, чакъли, пясъци. 
Късовете са главно от мрамори, гнайси и гранити.

Извършени бяха и някои локални структурни изследвания и наблюдения, включващи 
установяване на главните оси на тектонското силово поле в района и анализ на пукнати-
ни в отделни участъци.

1. Реконструкция на полетата на тектонските напрежения по тектонската напука-
ност.

Изследването е извършено по методика на П. Н. Николаев (1977), коментирана в 
по-ранни публикации (Шанов, Стоянов, 1986) и използвана в редица други райони (Ша-
нов и др., 1988). Тя се базира на един основен принцип, а именно, че всяка двойка систе-
ми пукнатини на срязване, възникнала при определено тектонско силово поле, показва 
разсейване от страна на максималното към минималното главно напрежение. Специ-
фична и съществена част от методиката е представянето на данните от измерванията във 
вид на правоъгълна диаграма на плътността на пукнатините. В декартова координатна 
система по едната ос се нанасят наклоните на пукнатините, а по другата - азимуталните 
ъгли (страната) на потъването. Анализ и обосновка на предимствата на това представяне 
при методиката на Николаев се прави от Шанов, Стоянов (1986).
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В резултатите от статистическата обработка на масови измервания на елементите на 
пукнатини на дадено разкритие, обикновено се получават по няколко максимума с изра-
зени шлейфове. Оттук, на практика сравнително лесно и еднозначно, могат да се разпо-
знаят главните оси на тектонското силово поле, ако са разпознати двойките спрегнати 
пукнатини на срязване и се определят посоките на разсейването им. Практиката показва, 
че шлейфовете са по посока на минималното тектонско напрежение σ3.

2. Реконструкция на полетата на тектонските напрежения по щрихи върху тектон-
ски огледала.

Тези изследвания отговарят на мезо-ниво на разривните структури и при тях се из-
ползват кинематични характеристики на движенията между скални блокове. Методи-
ката, която се използва (Caputo, 1989), изисква строго отделяне на елементите на дви-
жението по повърхността на триене. В програмата FAULT на д-р Р. Капуто, създадена 
през 1989 г., се прилагат 3 метода за реконструкции на главните оси на напреженията по 
измервания на пространствената ориентировка на щрихи, по тектонски огледала и типа 
на движението по тях.

Метод на правоъгълните диедри (RDM)
Методът на правоъгълните диедри (Right Dihedron Method - по Angelier, Mechler, 1977) 

използва основната хипотеза, че материалът е предварително напукан и размерът на 
движението по всяка единична повърхност е много по-малък от размерите на изследва-
ното скално тяло. Равнината, ортогонална на щрихите върху разривната повърхност, се 
дефинира като допълнителна равнина. Тези две повърхнини разделят пространството 
около разривната повърхност на 4 правоъгълни диедри (сектори). Всеки два спрегнати 
диедра съдържат осите Oj и о3, които могат да се представят в стереографска проекция. 
При група измервания секторите се дефинират като зони на действие на осите σ, и σ3.

Метод на Р и Т осите (Р/Т)
Основава се на положението, че в хомогенен и изотропен материал оста на максимал-

на екстензия е под ъгъл 45° спрямо разривната плоскост и направлението на движение. 
Съответно оста на максимална компресия е на 90° спрямо нея.

Метод на най-малките квадрати
Този метод допълва процедурите за оценка на пространственото положение на глав-

ните оси на полето на напреженията и чрез него се оформя крайният резултат от обра-
ботката на данните. Реконструираните главни оси на тектонското напрежение трябва да 
са ортогонални помежду си, но от данните те могат да се получат разсеяни около опреде-
лен център. Именно чрез метода на най-малките квадрати се определя мястото на този 
център за всяка главна ос при спазване на условието за пространствена ортогоналност 
между тях (Caputo, Caputo, 1989).

Главният проблем, който възниква при работа с щрихи по тектонски огледала, е, че 
регистрираните движения по различни повърхности, даже и съвсем близки (в рамките 
на едно разкритие), могат и да не отразяват синфазни премествания. Ако в скалния обем 
е имало повече от едно тектонско въздействие, довели до движения по пукнатини и раз-
ломи, задължително е да се разбере още при полевите измервания последователността на 
наслагването на тези въздействия.

3. Измерване и анализ на окарстени пукнатини
Измерването на пукнатините се извършва в зони на интензивно, видимо окарстява-

не - при входове на пропасти и негативни форми. Избрани са тези от тях, които явно са 
свързани с образуването на карстовите форми. С помощта на геоложки компас са опре-
делени страната (азимутът на посоката на загъване на пукнатините) и ъгълът на наклона 
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им.
Обработката на получените данни се извършва по стандартна методика, описана от 

Антонов (1982), като се използва стереографска равноплощна мрежа на Schmit и всяка 
пукнатина е представена като полюс (прободи на пукнатини в долна полусфера). Анали-
зират се зоните с концентрация на пукнатини.

Щрихи от тектонски движения бяха намерени и измерени по редица пукнатини в точ-
ки 306 и 307, намиращи се в обхвата на разломна зона в Разложки суходол, южно от 
хижа “Яворов”. Още при полевите работи бяха отделени две генерации движения в точка 
307. При анализа на данните се изходи от предположението, че пукнатините на срязване, 
по които са регистрирани тектонските щрихи, са възникнали от напрежения, действали 
преди тези, довели до движенията по вече готовите повърхности на пукнатините. Т.е., 
в точки 306 и 307 в Разложки суходол могат да се отделят три полета на напреженията, 
вероятно действали в доста широк времеви интервал.

1. Реконструкция на полето на тектонските напрежения по тектонската напуканост.
Първото тектонско силово поле се реконструира само по елементите на пукнатинните 

повърхности. Използвани са всички измервания от точка 306 и точка 307. Резултатите са 
показани на Фиг. 5.

Според тази реконструкция за тектонското силово поле, образувало пукнатините на 
срязване, е характерен максимален натиск с направление почти север-юг и наклон от 26° 
спрямо хоризонта, а минималнто тектонско напрежение е субхоризонтално и с направ-
ление изток-запад. Подобно силово поле може да генерира субвертикални пукнатини на 
опън с наравление север-юг и много слаб наклон на изток. С подобни характеристики 
е и разломът, при който са измерени пукнатините. По направените измервания това е 
най-старото поле на напреженията, което се реконструира в Разложки суходол. То не 
отговаря на нито една от гьнковите генерации в Северен Пирин (Zagorchev, 2001) и ве-
роятно отразява крехките деформации от по-късните алпийски етапи в развитието на 
Пиринския хорст.

Фиг. 5. Реконструкция на тектонското поле на напреженията в точки 306 и 307 по елемен-
тите на пукнатините на срязване (диаграма в долно полупространство).

2. Реконструкция на полетата на тектонските напрежения по щрихи върху тектонски 
огледала.

Поради своята близост, измерванията от точки 306 и 307 бяха групирани. В получения 
запис от данни ясно се открояват две групи - с дясно и с ляво движение по пукнатините. 
Данните от лявоотседните движения бяха само в точка 307. Двете групи бяха обработени 
и анализирани поотделно.
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Пукнатини с щрихи за дясно движение дадоха едно решение (Фиг. 6), което до голяма 
степен отговаря на описани деформации и навлачни процеси в близки райони от Пирин-
ския хорст, където са регистрирани гънки с направление СЗ-ЮИ (Zagorchev, 2001). При 
това поле на напреженията като удобни за окарстяване са пукнатините на опън с направ-
ление средно около N 40°. Предполага се, че това поле е действало от средата на кредния 
период до палеогена включително.

 Фиг. 6. Реконструкция на тектонското поле на напреженията по тектонски шрихи - групирани 
данни от пукнатини с дясноотседни движения от точки 306 и 307

Второто поле (Фиг. 7), което се реконструира по този метод, е свързано с пукнатините с ля-
воотседните движения по тях, регистрирани в точка 307. Директрисите на главните нормални 
напрежения Oj (натиск) и о3 (тектонски опън) имат разменени места спрямо предното горно-
кредно-палеогенско поле.

RDM
38, 8(.4)
271, 76
130, 11 (.29)

р&т
222, 2 (.39)
325, 82
132, 7 (.59)

RDM
136. 43 ( .85)
305, 46
41. 5(.5)

P&T
130, 65 ( .84) 
319, 25 228, 3 
(.38)

Фиг. 7. Реконструкция на тектонското поле на напреженията по тектонски шрихи - 
данни от пукнатини с лявоотседни движения от точка 307

Най-маладото съвременно поле на тектонските напрежения, изведено по механизми 
на земетресения, в тази част на Балканския полуостров се характеризира с подчертан тек-
тонски опън в направление почти север-юг (Shanov, Boykova, 1996). Оста на максималния 
натиск е от субвертикална до субхоризонтална по направление изток- запад. Това поле не 
може да се регистрира в деформациите на скалните комплекси, тъй като те са достатъч-
но напукани и разломени от предишни тектонски въздействия. Следователно, неговото 
влияние върху процеса на окарстяване може да се изрази с отваряне на пукнатините с 
близко до направление изток-запад и благоприятстване на водната циркулация по тях, а 
оттук - и тяхното окарстяване.



 559

3. Анализ на окарстените пукнатини.
В периода 25-27 август 2002 г. в циркуса Каменитица бяха измерени 90 броя окарстени 

пукнати около входовете на пропастите. Обработката им е дадена на Фиг. 8.

Фиг. 8. Полярна диаграма на окарстени пукнатини в циркус Каменитица (с цифри са 
означени максимумите на основните пукнатинни групи)

Получените резултати потвърждават направените изводи при изследването на тек-
тонските полета на напреженията за възможните направления на развитие на карета и 
пещерите. Максималната концентрация на окарстени пукнатини (близки до вертикални 
пукнатини с посока изток-запад) е свързана с най-младото поле на напреженията (мак-
симум № 3). Неотектонското поле на напреженията, при което са се формирали основни-
те рамкови структури на Пиринския хорст, е благоприятствало отварянето на пукнатини 
и окарстяването им с посока северозапад-югоизток (максимум № 2). В по-малка степен 
се открояват окарстени пукнати с направление североизток- югозапад, отговарящи на 
по-старото (вероятно палеогенско) поле на напрежения - максимум № 1.

В резултат на проведените геоложки изследвания и наблюдения могат да се направят 
някои предварителни изводи:

- Мраморният масив не е еднороден. В него са установени, особено в основата на 
Добростанската свита, гнайсови прослойки и дайки.

- Окарстяващите се скали са интензивно напукани и разломени, което се устано-
вява при няколко системи пукнатини с различна възраст. Всичко това благоприятства 
проникването на води в дълбочина и образуването на пещери и пропасти.

- Установиха се предпочитаните посоки на окарстяване в района, като на първо 
място е посоката изток-запад и в по-малка степен северозапад-югоизток.

Получените резултати са предварителни по отношение на целия карстов район, за-
щото са въз основа само на отделни маршрути в два от циркусите му. В бъдеще е же-
лателно провеждането на систематични геоложки маршрути, при които да се обърне 
основно внимание на точното проследяване на контактите между мрамори и гнайси, 
пространственото положение на дайките и гнайсовите прослойки, които са важен фак-
тор за окарстяването в района. Необходимо е нанасянето на топографска основа на всич-
ки по-съществени разломи и големи пукнатини, особено в района на разпространение 
на пропастите и дайките. Трябва да се продължи анализът на тектонските силови полета 
и тектонската напуканост в други пунктове и зони на карстовия район. Интерес пред-
ставлява и обвръзката на морфологията на карстовите форми с петрографския състав 
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на мраморите и структурните им характеристики.

Хидрогеология
Изследваният карстов район в хидрогеоложко отношение се отнася към така нарече-

ния от Антонов, Данчев (1980) Разложки карстов басейн. Той е сравнително слабо изу-
чен, като се изключат големите извори, които го дренират. Те са включени в национал-
ната мрежа за наблюдение на режима на подземните води в страната и се наблюдават от 
Института по хидрология и метеорология при БАН. Измерванията на дебитите и темпе-
ратурите в тях се извършват ежедневно. Получените данни са обработвани от Dimitrov 
et al. (2002 - in press); Orehova, Bojilova (2001); Orehova (2002).

Съгласно Антонов, Данчев (1980), басейнът е от моноклинален тип със средна над-
морска височина около 1900 т. Подземните води са формирани в мраморите на Добро-
станската свита, които са блоково разломени и значително окарстени. Долен водоупор са 
гнайсите на Луковишката свита. На юг и югоизток мраморите са в контакт с интрузивни 
скали с горнокредна и палеогенска възраст с пукнатинни води в тях. В северна посока 
мраморите са покрити от пролувиалните наслага в основата на Пирин планина, а под 
тях в участъка при изворите, дрениращи басейна, е тектонският контакт на мраморите с 
относително водоупорните плиоценски материали, запълващи Разложкия грабен.

Подхранването на карстовите подземни води се осъществява от валежите в зоната на 
разкритие на мраморите. Стойностите на валежите, поради високопланинския характер 
на релефа, тук са доста високи. Ниските температури и отсъствието на растителност в 
алпийския пояс предполагат ниски стойности на евапотранспирацията - под 30%. Висо-
ката степен на окарстеност на мраморите предопределя липсата на повърхностен отток 
в района, т.е. почти цялото количество от остатъка на валежите - около 800-1000 mm 
във високите части, отива за формиране на подземен отток. Освен от валежи карсто-
вите подземни води получават подхранване и от речния отток, формиран в обсега на 
некарбонатните скали. Това се осъществява в периферните участъци на басейна. В за-
падната част това са водите главно на Бяла река, а в източната - тези на река Бъндерица. 
Ненапорният карстов поток, формиран в басейна, се движи от юг на север-северозапад 
към Разложката котловина, като излиза на повърхността по няколко паралелни разло-
ма, отделящи мраморите от плиоцена, или през пролувия. Непроницаемата преграда от 
плиоценски материали предопределя подпор на карстовите подземни води и наличие на 
наситена (фреатична) зона в басейна. Горната и граница се променя съобразно сезона. 
Най-големите карстови извори, дрениращи басейна, са: извор “Язо”, извор “Кьошка” и 
“Калугерица”. След ВЕЦ “Разлог” водите на първите два извора формират река Изток, 
приток на Бяла река. В района съществуват и по-малки извори с дебит 0.5 до 1.5 1/s, както 
и единични по-големи извори с дебит до 10 и повече 1/s, чийто среден сумарен дебит, 
според Антонов, Данчев (1980), не превишава 1001/s. Тези извори са разположени обик-
новено на контакта на мраморите и пролувиалните материали и дренират горната част 
на наситената зона и зоната на сезонно колебание. Местоположението им се определя от 
наличие на глинести прослойки в пролувия. Сумарните водни количества, извиращи от 
тях, вероятно са по- високи от посочените от Антонов, Данчев (1980), за което свидетел-
ства високото количество подхранваща басейна вода, данни от режимни наблюдения на 
реките в района, както и найш наблюдения по време на експедицията. Вероятно посоче-
ните данни са за летен период, при ниски дебити.

Многогодишните измервания на дебита в наблюдаваните големите извори в района 
показват, че той се променя в широки граници (Таблица 2). Максималните водни ко-
личества са в началото на летния период (юни-юли), когато има интензивно топене на 
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снежната покривка във високите части на планината, а също е и дъждовния период на 
годината. Минималните водни количества са през периода февруари-април и най- често 
през април, когато съществена част от водосбора на извора е замръзнала и снежната 
покривка е неразтопена, поради което подхранването на подземните води е практически 
прекратено.

Таблица 2. Минимални, максимални и средни стойности на водните количества и те-
мепратурите в най-големите извори от Разложкия карстов басейн

Извор "Язо” "Кьошка” "Калугерица"
Период на наблюдение 1959-1997 1962-1997 1964-1991

Максимален 27525 2770 386
Дебит, l/s Среден 1096 380 98.5

Минимален 440 15 43
Температура Максимална 10.5 8.4 7.1

Минимална 6.2 4.2 4.3

При сравнение на границите на колебание на дебитите и температурите на извори-
те “Язо” и “Кьошка” се вижда, че двата извора са с приблизително еднакъв максимален 
дебит, но по-високо разположения извор “Кьошка” се характеризира с по-нисък среден 
и минимален дебит, т.е. при него колебанията на водните количества са много по- висо-
ки. Той се отличава и с относително по-ниски температури. Може да се направи извод, 
че този извор дренира горната част на наситена зона и зоната на колебание на водно-
то ниво, а “Язо” характеризира относително по-ниската част от тези зони. Независимо 
от посочените разлики двата извора дренират едни и същи води, макар и на различно 
хипсометрично ниво. Това се потвърждава от сходния им химичен състав (Таблица 3). 
Те са хидрокарбонатни, калциеви, магнезиеви, с минерализация 0.2-0.4 g/1. Разликите в 
средния състав на отделните компоненти са незначителни. Относително малко по-ни-
ската минерализация в “Кьошка” се дължи на по-активния водобмен в горната част на 
наситената зона.

Таблица 3. Среден химичен състав на основните извори от Разложкия карстов басейн 
в mg/l (по данни от режимни изследвания на ИХМ)

Извор pH НСО3 so4 Cl NO3 NO2 РО4 Са Mg Na+K NH4 M

Язо 7.3 167.6 17.6 5.93 1.67 0.016 0.05 37.68 11.13 11.8 0.08 253.

Кьошка 7.4 155.2 16.3 5.74 1.47 0.015 0.05 38.07 10.56 7.27 0.09 235

Освен сезонни колебания на водните количества, в двата наблюдавани извора се уста-
новяват и изменения в дългосрочен план (Фиг. 9).
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- Язо      ------ Кьошка
Фиг. 9. Изменение на средногодишните дебити на основните извори в Разложкия кар-

стов басейн и тенденция на тяхното изменение

От Фиг. 9. се вижда, че има явна тенденция за намаляване на основните водни коли-
чества, дрениращи Разложкия карстов басейн. Това се дължи на общото намаление на 
валежите, особено на снеговалежа през последните години, и общото затопляне, дове-
ждащо до по-бързо разтапяне на снежната покривка, включително и на многогодишните 
снежници, характерни за високите части на Пирин. Това се потвърждава и от наблюде-
нията ни за състоянието на снежните тапи в пропастите. По време на последната експе-
диция се установи, че те са значително намалели и като брой, и като обеми.

По време на експедицията се направиха и други изводи, отнасящи се за хидрогеоло-
гията на района. Основният от тях е, че карстовият масив не е еднороден. Установените 
дайки в обсега на циркусите Разложки суходол, Каменитица и отчасти в Баюви дупки се 
явяват непроницаема преграда при движението на подземните води на север. В района 
на Разложки суходол те са причина за появата на карстов извор (под “Стъпалата”) с де-
бит от порядъка на 10-15 1/s, водата на който образува малка река, която се губи по-надо-
лу. В района на Каменитица и Баюви дупки тези дайки вероятно пренасочват движещите 
се на север води на изток към долната част на Бански суходол.

Възможно е в дайките да има и хидрогеоложки прозорци, образувани по разкъсващи 
ги тектонски нарушения, но за установяването им е небхидомо провеждането на допъл-
нителни геоложки маршрути.

В горната част на Разложки суходол, където се разкрива основата на Добростанската 
свита, се установява зона със специфични хидрогеоложки условия. Тук има прослойки от 
водоупорни гнайси, които нарушават еднородността на мраморите. Към тях са привър-
зани няколко извора, един от които образува единственото езеро в този карстов дял на 
Пирин. В края на м. август 2002 г. дебитът на този извор бе около 4-61/s. На около 300 m 
източно от него има друг извор, чийто дебит бе около 2 1/s. Образувалите се потоци и от 
двата извора текат по повърхността в продължение на 200-300 m и се губят в мраморите. 
По-надолу водата им се появаява в описания извор при дайките. Освен посочените изво-
ри, по прослойките от гнайси има и други по-малки извори с дебити до 0.11/s, чиято вода 
се губи още в първите метри след появата им.

В горните части на циркусите Каменитица и Баюви дупки съществуващите хидроге-
оложки условия са сходни. Тук мраморите са еднородни. Съществуващите прослойки и 
дайки са малки, без съществено заначение. Положението на водното ниво е дълбоко, под 
1800-2000 т, защото на контакта на дайките при пресичането на долините на циркусите 
няма никакви извори. В тези части, както се отбеляза, няма повърхностен отток. Разтопе-
ната вода от снежниците веднага се губи под земята. Само в пропаст № 5 в циркус Баюви 
дупки навлиза малък поток от снежна вода, чийто дебит достига до 1 l/s.
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Извършените наблюдения и анализ на съществуващата информация досега дават 
основание да се направи райониране на карета в Пирин, съобразно геолого- хидроге-
оложките условия, което ще спомогне за изясняване различните възможностите за об-
разуването на големи пещери. Това ще бъде обект на бъдещите експедиции в същия и 
съседните райони.

По време на експедицията се проведе частично хидрохимично опробване на някои 
водоизточници. Бяха взети 5 проби, като резултатите са дадени в Таблица 4.

Таблица 4. Резултати от хидрохимично опробване

Водоизточник Езеро в
Разложки 
Суходол

извор
"Стъпалата"

извор "Кьошка" Чешма
"Върбовец"

вода в Баюви
дупки

Електропро 
водност,      
pS/crn

143.6 252 296 115.5 131.7

pH
Na+K, ma/l

6.56
5.36

8.04
7.45

7.16
4.36

6.72
6.95

7.71
5.89

Са, mg/l
Mg, mg/l
Cl. mct/l

22.04
1.07
3.67

32.06
5.33
3.88

38.08
9.17
4.29

10.02
3.2

3.47

16.03
3.2

3.67
SOd, mg/l
HCOa.ma/l

4.94
74.11

4.53
116.99

4.94
159.86

4.53
53.29

2.47
71.05

COa, mg/l Ми-
нерализация,
mg/l 111

7.23

177 220 81 102

Във водите не са установени Cr, Pb, Zn, Ni, Cd, Cr, Mn, а желязо е открито само във во-
дата в Баюви дупки. От получените резултати се вижда, че по тип водите са хидрокарбо-
натно-калциеви и калциево-магнезиеви, с изключение на пробата от чешма “Върбовец”, 
където има и повишено съдържание на натрий. Това се дъллжи на вероятно смесване на 
води с калций и магнезий от мраморите, с богати на натрий води от гнайсите. Относи-
телно по-високо съдържание на натрий има и в пробата от езерото в Разложки суходол, 
което е вследствие на гнайсовите прослойки там. С навлизането си под земята тази вода 
се обогатява на калций, магнезий и хидрокарбонати, вследствие разтваряне на мрамори-
те, увеличава минерализацията си и променя своя състав (проба от извор “Стъпалата”). 
С най-висока минерализация от взетите проби е тази от извор “Кьошка”, което е обясни-
мо, защото той дренира водите от горната част на наситената зона. Водата от пещерата 
в Баюви дупки е с ниска минерализация поради краткия и път в мраморите, но незави-
симо от това тя вече е променила състава си и е хидрокарбонатно-калциева с повишено 
съдържание на натрий и магнезий.

Резултатите от взетите проби са само началото на едно по-пълно опробване (сезонно 
и площно), което ще спомогне за бъдещи оценки на активността на карстовите процеси 
в района.
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Карстови явления в Северен Пирин
Васил Груев

Съдържанието на CaCo3 в мраморите и агресивността на снежната вода благопри-
ятват развитието на карстовия процес. Той се спъва обаче, от неблагоприятнитеклима-
тични условия (ниска средногодишна температура, голям брой снежни дни и краткотрай-
но действие на водата).

По характер на карстовите явления района може да се раздели на четири вертикални 
зани:

Първа зона (2260-2350м)
Характерното за нея е изобилието на негативни форми (над 30), но всички са запъл-

нени с наносен материал поради близостта им до местния ерозионен базис и зоната на 
пролувия. Временното езеро, образуващо се в долния край на циркуса при топенето на 
снеговете, дренира по окарстени пукнатини;

Втора зона (2350-2500м)
Карстът е развит по ниските части на склоновете, които имат наклон 30о-50о. Пре-

обладават делувиалните материали марзовити блокажи, но запълването на пропастите е 
по-слабо от това в I зона и последните имат дълбочина 12 метра;

Трета зона (2500-2700м)
Тя е най-перспективната. Всички пропасти се намират в нея. Съвпада с билните зарав-

нености на циркусното възвишение и горните части на склоновете.

Снежни тапи
Така се наричат снежните маси по дъната на пропастите. По начина на образуването 

си те биват наложени и вложени. Първите са снежни маси, наложени върху блокажни 
материали, а вторите – вложени чрез навяване в сечението на пропастите (фиг. 1). Сре-
щат се много често и комбинирани. В зависимост от снебните дни през дадена година, 
температурата на въздуха през лятото, профила на пропастта, дълбочината на залягане и 
др., снежните тапи претърпяват редица промени в структурния си строеж и в обемните 
си показатели.

Съставът на изграждащия снежните тапи материал е следният:
а) сняг – предимно в негативните форми от втора зона. Бива навят, директно паднал и 

навлечен от снежни лавини. Под въздействие на указаните по-горе фактори преминава 
във фирн;

б) фирн – от рекристализацията на снега. (По наши наблюдения пълния процес се из-
вършвав продълженние на 8 несеца.) Има диаметър на зърната 2-4 мм;

в) фирнов лед – конгломерат от ледени кристали, споени със стъклоподобна ледена 
маса;

г) лед – образува се от по-нататъшната прекристализация на фирновия лед (пропаст 
№2 и №3) или от замръзването поради ниските температура на идващи повърхностни 
води.

Наслаги
В изследваните пропасти има следните видове наслаги:
а) блокажи от мразово изветряне – блоковете са сравнителноеднородни по размери 



 566

(с диаметър 0,40-0,80м). Това обуславя специфичното сводово заклиняване, което често 
пъти (пропаст №3 и №4) е лабилно и прави проникването твърде рисковано. Най-голяма-
та установена мощност на блокажите е 30м (пропас №3), но не е изключено на места тя 
да е по-голяма;

б) гравитачни блокове – единични в пропаст №4;
в) глина – утаена от пониращата вода (пропаст №3, №4 и негативните форми I и II 

зона);
г) сняг и лед;
д) еолов прах – припокрива годишните снежни наслаги, което ше даде въможност да 

бъде приложен поленовия анализ при изследване възрастта на снежните тапи.
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ПРЕГЛЕД НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА БЕЗГРЪБНАЧНА ПЕЩЕРНА ФАУНА
НА СЕВЕРЕН ПИРИН
Боян П. Петров, Петър Берон

Пирин е втората по височина планина у нас и трета на Балканския полуостров. Кар-
стът и карстовите явления в България достигат своята най-голяма височина у нас именно 
в Пирин. Те са и най-високите в Европа между Алпите и Кавказ. Десетките познати пе-
щери в северния дял на планината достигат различна дълбочина, като започват от плитки 
цепки, в които снегът се разтапя през лятото, средно дълбоки, където снегът в зависимост 
от годината се задържа или разтапя, и дълбоки пещери, в които сняг/фирн се задържа 
целогодишно.

Поради различни причини в България досега не са намерени подземни организми, ко-
ито да живеят в пещери над 2000 m н.м.в. и да се отнасят към групата на облигатните тро-
глофили и троглобионти. Една от причините са суровите абиотични фактори на средата в 
пиринските пещери. От лимитиращите фактори с най-висока значимост са ниската тем-
пература (средно около и под 2°С) и липсата на достатъчно органична материя (прилепно 
гуано, глина, шума и др.), в която обикновено живеят или са асоциирани голяма част от 
видовете сапрофити и хищници. У нас сравнително малко видове животни е известно да 
се приспособяват за живот при температура на средата близка до нулата. Друга вероятна 
причина за бедността на подземната фауна в Пирин е географското му положение (срав-
нително по-вътрешно континентално), поради което долната границата на заледяванията 
през плейстоцена е била между 2100 m и 2200 ш (Власков, 1997). От друга страна, акти-
вен видообразователен процес е протекъл именно в периода олигоцен-плейстоцен, когато 
се е формирал обликът на съвременната фауна у нас (Попов, Делчев, 1997).

Малкото намерени видове в пещерите над 2000 m обитават изключително малка площ 
(понякога едва няколко десетки квадратни сантиметра) в близост до случайно попаднала 
органична материя (изпражнения или трупове на гризачи, хищници и по- рядко прилепи; 
разлагаща се дървесина и др.). В такава среда открихме една интересна бяла колембола 
без фурка (Collembola: fam., gen. et spec, indet.), която вероятно е нов за науката вид и е 
потенциален кандидат за първото у нас типично подземно животно в пещера над 2000 т. 
Ние събрахме 6 екземпляра от този вид в пропаст № 33 (циркус Баюви дупки), а още 2 
екземпляра, събрани в пропаст № 9 (циркус Бански Суходол), ни бяха предоставени от 
Катя Богачева (пещерен клуб “Витоша”- София).

Друго местообитание за безгръбначни животни са стените на пещерите, по които 
обикновено живеят видове, наричани с общото име “париетална фауна”. Типични такива 
са ручейниците (Trichoptera) и пеперудите (Lepidoptera). Някои видове от тези групи са 
редовни троглоксени или субтроглофили, които навлизат в пещерите с цел зимуване или 
прекарване на летните горещини. От пещери в циркус Каменитица (пропасти № 32, 33) 
и от Вихренската пропаст е известен ручейникът Micropterna caesareica (Kumanski, 1975; 
Beron, 1994). Събраният от нас през 2002 г. обилен материал от ручейници от пещери в 
циркус Баюви дупки ще бъде научно определян тепърва, поради което засега не знаем 
дали това е единственият вид, обитаващ пиринските високи пещери.

В повечето дълбоки пирински пещери се е образувал многогодишен фирново- снежен 
пласт, който формира подходяща среда за наличието на един специфичен комплекс от 
животински видове, наречен “крионивална фауна”. Видовете от този комплекс живеят 
по повърхността на снежния слой, а също и в контактната зона между фирна и стените 
на пещерите. У нас типична подземна крионивална фауна не е известна, но в една про-
паст в Алпите на 2445 m височина беше открит забележителен нов род и вид стоножка 
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Niphatrogleuma wildbergeri Maurins, а в друга пропаст в Пиренеите на 2990 m - друг нов 
род и вид, пак от клас Diplopoda - Marboreuma brouquissei Maurins. И в двата случая се 
касае за много добре изследвани области.

В заключение можем да обобщим, че оскъдните засега познания върху високопла-
нинската подземна фауна на Пирин се дължат преди всичко на недостатъчните теренни 
изследвания и малкия брой активни биоспелеолози. Интересните находки в тази област 
все още очакват своите откриватели!

Списък на пещерите в Северен Пирин, от които са известни безгръбначни животни 
Номерацията на пещерите следва Вегоп (1994).

Бл 5. Бъндерица - пропаст до хижа “ Бъндерица”.  Н.м.в. 1778 м, Дълбочина -125 м. 
Дължина 243 м.

Araneae: Antrohyphantes rhodopensis - Вегоп, 1973 (Hr. Deltshev det.)
Бл 6. Вихренската пропаст - пропаст под връх Вихрен. Н.м.в. 2650 т. Дълбочина - 202 

м, дължина 396 м.
Opiliones: Paranemastoma radewi
Trichoptera: Micropterna caesareica - Kumanski, 1975
Chiroptera: Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus
Бл 7. Мурата - пещера близо до село Илинденци. Beron, 09.09.1972
Collembola: Pseudosinella duodecimocellata
Trichoptera: Stenophylax meridiorientalis
Бл 8. Рупата - пещера близо до с. Парил. Дължина 74 м. Дълбочина -43 м. Посетена от 

П.Берон
Araneae: Palliduphantes spelaeorum (syn. Lepthyphantes gueorguievi), Metellina merianae, 

Zelotes apricorum, Lepthyphantes leprosus
Chilopoda: Lithobius crassipes (преместен в Бл 13!!!)
Diplopoda: Anamastigona delcevi
Coleoptera: Carabidae: Laemostenus cimmerius weiratheri (преместен в Бл 13!!!)
Бл 9. Каменитица 32 - пропаст в циркус Каменитица. Дълбочина - 65 т.
Trichoptera: Micropterna caesareica, Посетена от П.Берон - Kumanski, 1975
Бл 10. Баюви дупки 33 (Голямата яма) - пропаст в циркус Баюви дупки. Н.м.в. 2220 т. 

Дълбочина - 33 ш. На дъното кости от Artiodactyla, мечка (Ursus arctos) и прилепи. Посе-
тена от Б.Петров и П.Берон на 24.08.2002

Collembola: Onychiuroides sp.
Trichoptera: Micropterna caesareica-Kumanski, 1975
Diptera, Trichoptera
Бл 11. Стършелица - пещера до с. Голешево.. Н.м.в. 1040 м. Дължина 42 м. Фауната, 

изследвана на 16.05.1993 г. (П.Стоев), 17.04.1992; 02.05.1994 (Б.Петров), 17.05.2004 (П. 
Берон и Б. Петров).

Isopoda: Alpioniscus (Illyrionethes) sp.
Araneae: Centromerus cavermarum, S. acutidentatus, Tegenaria domestica, Lepthyphantes 

leprosus, Liocranum rupicola
Chilopoda: Lithobius lakatnicensis, Lithobius cf. micropodus
Diplopoda: Trachysphaera sp., Brachydesmus sp. Anamastigona aff. delcevi, Balkanopetalum 

bulgaricum
Coleoptera: Leodidae: Platypsyllinae: Leptinus testaceus
Lepidoptera: Alucita cymmatodactyla, Inachis io, Hypena rostralis, Scoliopteryx libatrix
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Chiroptera, Rhinolophus hispposideros
Carnivora: Vuloes vulpes
Бл 12. Шаралийската пещера - пещера близо до с. Илинденци. Н.м.в. 1648 м. Дължина 

470 м., Дълбочина 52 м (-10 +40). Посетена 20.12.1999, 07.04.2002 (Б.Петров), П.Берон, 
Б.Георгиев), 19.12.2002 (Б.Петров и Т.Иванова).

Araneae: Palliduphantes spelaeorum, Antrohyphantes rhodopensis
Opiliones: Paranemastoma sp.
Acari: Ixodes vespertilionis
Coleoptera: Carabidae: Laemostenus sp., Duvalius pirinensis
Coleoptera: Staphylinidae: Quedius sp.
Diptera: Triphleba anticola
Trichoptera: Micropterna nycterobia
Chiroptera: Rhinolopus hipposideros, Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, Myotis bechsteini, 

M. myotis, M. daubentoni
Бл 13. Рупата - пещера близо до с. Петрово. Н.м.в. 500 м. Дължина 11 м. Посетена на 

30.04.1992 от (Б.Петров и П.Берон)
Chilopoda: Lithobius crassipes
Coleoptera: Carabidae: Laemostenus cimmerius weiratheri
Orthoptera: Troglophilus neglectus
Бл 14. Баюви дупки 29 - пропаст в циркус Баюви дупки. Н.м.в. 2346 т, хоризонтална 

галерия от 60 ш. Дълбочина -80 т. Фауната, изследвана на 24.08.2002 г. (П. Берон и Б. 
Петров).

Trichoptera: Microptera nyctorobia, M. caesarica, M. hatathitla, Stenophylax meridiorientalis
Chiroptera: Myotis natterei
Opilionida, Collembola, Diptera, Trichoptera
Бл 17. Пропаст 9-11 - пропаст в циркус Бански Суходол. Н.м.в. 2505 m. Дълбочина  415 

m.  Посетена (П.Берон и Б.Петров)
Collembola: Onychiuoroides
Бл 18. Алеко - пропаст в десния бряг на р. Разколска в района на Синаница. Н.м.в. 1100 

м. Дължина 547 м, Дълбочина -132 м. Два входа. Посетена на 26.06.2002 г. (Б.Петров и 
П.Берон).

Trichoptera: Microptema nycterobia, Stenophylax meridiorientalis
Chiroptera: Myotis blythi

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

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

stenophylax speluncarum (ручейник)
Пещера №6 и въртоп до №9 в Бански суходол - lepthyphantes rhodopensis (паяци)

Установени са 8 вида прилепи от семейството на гладконосите (Vespertilionidae). Това 
са Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blytii), Нощник на Нате-
рер (Myotis nattereri) Трицветен нощник (Myoti emarginatus), Мустакат нощник (Myotis 
mystacinus) Мустак нощник на Давиди (Myotis davidii), Бехщайнов нощник (Myotis 
bechsteinii) и Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus). През годините Боян Петров (НПМ) 
беше проучвал прилепите на БС №30 и установил няколко височини рекорда за Бехщай-
новият нощник, нощника на Натерер, Трицветения нощник и Мустакатите нощници. 
Нощникът на Натерер и Трицветения нощник бяха установени за първи път през 2019 
година от мен. Това което е интересно да се отбележи, че пещерата е най-високопланин-
ското място в Европа за среща и размножаване на тези осем вида прилепи. Характерното 
за Кафявият дългоух прилеп е, че се среща на висока надморска височина, но Бехщайно-
вия нощник, нощника на Натерер, Трицветения нощник и Мустакатите нощници правят 
вертикална миграция за достигане на пещерата всяка нощ през есенните месеци. Другият 
рекорд беше установяването на Остроух нощник в пещерата.

Климатология
За сега на практика липсва сериозно климатично проучване на пещерите и пропастите 

в района. Измерените температури в пещерите и пропастите с височена над 1600м. са 
0.8 – 2.5 градуса.


