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Това е СПРАВОЧНИК на събраните данни в Главната картотеката на БФСп в района 
на Разградска област по общини и селища към датата на публикуване.

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

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

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

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

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

 Област Разгрaд е разположена в североизточната част на Дунавската равни-
на, в равнинен и полупланински район. Тя граничи с областите Русе, Силистра, 
Шумен и Търговище.

В границите на Разградска област влизат 7 общини - Разград, Исперих, Кубрат, 
Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян и 104 населени места, от които 6 града и 
98 села. 

По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В южната част 
то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските 
полета.

Районът е беден на водни ресурси. Единствената по-значима в хидрографско 
и стопанско отношение е река Бели Лом, която разделя областта на две части - 
северна и южна.
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Геолого-географска характеристика на района

Изследваният район се намира, в структурно отношение, в обсега на Мизий-
ската платформа, която по морфоструктурни белези до голяма степен се при-
покрива с геоморфоложката област Дунавска равнина. Районът е разположен в 
централната платовидна част от западната половина на Лудогорско (Делиорман-
ското) плато. Платото е развито върху северния полегат склон на Севернобъл-
гарското сводово издигане. Дължината на платото от запад на изток е около 80 
– 85 km, а ширината му от север на юг 35 – 40 km. Надморската височина варира 
от 200 m на север до 300 m на юг. На изток, по течението на Суха река, граничи с 
Добруджанското плато, на юг е отделено с Разградско - Поповските и Самуилски-
те височини, на запад достига до долината на Русенски Лом.

Проучваният участък е прорязан от дълбоките каньоновидни долини на реките 
Чаирлък (Teкедере), Война (Лудня), Царацар (Демир баба, Крапинец). Царацар 
(или Демир баба, Крапинец) води началото си под името Карапанча от северната 
част на Самуиловските височини. Долината в обсега на проучването е всечена 
във варовковия масив. Царацар е с основно дъждовно-снежно подхранване, но 
се подхранва и от множество карстови извори, които са частично каптирани. Към 
нея, отляво, се вливат два основни притока: Война (Лудня) и Чаирлък (Текедере). 
Война тече в дълбока (до 20-30 м) каньоновидна долина, също всечена в аптски 
варовици. Влива се при село Малък Поровец. В долното си течение реката про-
тича през източната част на ловно стопанство "Воден".

Вторият приток на Царацар е р. Чаирлък. Води началото си от Самуиловските 
височини тече в северна посока, като до бившето село Воден долината е широка, 
а след това става каньоновидна, дълбоко всечена в аптските варовици и льосо-
вата покривка на Лудогорието. Югоизточно от град Завет завива на изток и служи 
за граница между общините Завет и Исперих и се влива в Царацар на 154 м н.в., 
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северно от мюсюлманското светилище "Демир Баба Теке".
В изследваната територия преобладават мезозойските долнокредни седимен-

ти от Русенската свита – „официална лито-стратиграфска единица изградено от 
разнообразни органогенни и органогенно-оолитни варовици с хотрив-аптска въз-
разст.

Те се разкриват по дълбоко всечените долини на западната и южна част на 
района „Скалите са изключително богати на вкаменелости, чрез които възрастта 
им е определена като хотриф - апт (110-120 Ма) (Иванов, Пимпирев, 2005). Дебе-
лината им от 50 до 300 м. Варовиковите пластове са почти хоризонтални, с лек 
наклон на север. В района на Завет, част от тях са припокрити от льос. Пещерите 
са образувани именно в тази скална формация.

Проникването на дъждовни и снежни води в дълбочина отчасти се затруднява 
от покриващите варовиците наслаги. Независимо от това в заравнените части 
между долините почти отсъства постоянен повърхностен отток. Под речното ниво 
варовиците са водонаситени. Съществуващата физикогеографска и геоложка 
обстановка е причина карстът тук да е долинен. Пещерите в района са хоризон-
тални, като входовете им са разположени в склоновете на долините, на различни 
относителни височини над речните легла. В скалните откоси на каньоновидните 
долини се наблюдават ниши и други ерозионно-корозионни форми образувани от 
речните води.

По линията Кубрат-Завет–Исперих-Тервел, в обсега на Разград-Русенска сви-
та, са формирани пукнатинно-карстови до карстови по тип, ненапорни по харак-
тер подземни води.

Движението им се осъществява по отделни водотоци, за долен водоупор на 
които все още служат по-глинестите или по-плътни карбонатни седименти в ос-
новата на комплекса (условната граница между Разградската и Русенска свита).

Те се подхранват от инфилтрация на валежни и кватернерни (подльосови) 
води, а се дренират от речно-овражната система (формират по-голямата част от 
речния отток) и от низходящи извори с различен дебит. По същество в тази част 
се намират най-големите извори от барем-аптските седименти (Воден – 45-130 l/; 
М.Поровец – 45-50 l/. Подхранването на подземните води се извършва от инфил-
трация на валежни и повърхностни води. Дренирането му е от речно-овражната 
система от различни по дебит извори и от многобройни вододобивни съоръже-
ния (шахтови и тръбни кладенци), като само в района на Демир Баба Теке има 
най-малко 4 шахтови кладенеца.

Според районирането на карста и пещерите в България (по Вл.Попов, 1970) 
районът попада в 104 Аспаруховско-Дуловски район.
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Списък на населените места в Разградска област - 130

   В Силистренска област има 7 общини: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Раз-
град, Самуил и Цар Калоян.

Община Завет - 7 населени места
Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево

Община Исперих - 24 населени места
Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, спе-
рих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци, Лъвино, Малко Йон-
ково, Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, 
Старо селище, Тодорово, Яким Груево

Община Кубрат - 17
Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, 
Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер

Община Лозница - 16
Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Градина, Каменар, Крояч, Ловско, Лозница, Ма-
настирско, Манастирци, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудо-
мир

Община Разград - 22
Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортаго-
ново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радин-
град, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец

Община Самуил - 14
Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма вода, Голям извор, Желязковец, 
Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово

Община Цар Калоян - 3
Езерче, Костанденец, Цар Калоян

   В картотеката има карти на 50 пещери в землищата на 11 селища от пет об-
щини: Завет, Исперих, Кубрат, Разград, и Цар Калоян.
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   В границите на Разградска област влизат 7 общини - Завет, Исперих, Кубрат, 
Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян и 104 населени места, от които 6 града 
и 98 села
   До 2020г. в картотеката има карти на 60 пещери в землищата на 7 селища от 4 
общини: 

Разградска област
Район 104 Аспаруховско-Дуловски

Община Селище Име № Код
Завет с. Завет Шарап маара

Шаран маара 
Винарска изба

3521 104003

Завет с. Завет Бухалова дупка
Пещера №11

3903 104004

Завет с. Завет Кърлежова дупка 3904 104005
Исперих с. Вазово "Коджа пещера 

Голямата пещера"
5559 104064

Исперих с. Конево Волновска дупка 1903 104038
Исперих с. Свещари Демир Баба Теке №1 1032 104017
Исперих с. Свещари "Узун маара 

Затвора 
Демир баба теке №2"

1033 104018

Исперих с. Свещари "Коюн сайълър Овчи навес 
Кошарата 
Пещера №3"

1034 104019

Исперих с. Свещари "Деликташ маара 
Дяланата пещера 
Пещера №4"

1035 104020

Исперих с. Свещари "Туз маарасъ 
Солната пещера 
Пещера №5"

1036 104021

Исперих с. Свещари Мейшането Клозета 1046 104022
Исперих с. Свещари "Хамама маара 

Банята на светеца"
1037 104023

Исперих с. Свещари "Караул маарасъ 
Караулницата 
Пазач пещера, Пещера №8"

1038 104024

Исперих с. Свещари "Давуллу махарасъ, Даулъ маара 
Тъпан пещера, Пещера №9"

1039 104025

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Опис на пещерите по общини и селища



Атлас на пещерите в България

 10

Община Селище Име № Код
Исперих с. Свещари Яркупет маарасъ 1040 104026
Исперих с. Свещари "Коджа чаир маарасъ 

Пещера №11"
1041 104027

Исперих с. Свещари Кеди маарасъ, Котешката пещера, 
Пещера №12

1042 104028

Исперих с. Свещари "Кьопек маарасъ 
Кучешката пещер 
Пещера №13"

1043 104029

Исперих с. Свещари Дели Сюлейман маара
Пещерата на лудия Сюлейман

1044 104030

Исперих с. Свещари "Шал дермен маара 
Пещерата при воденицата, №15"

1045 104031

Исперих с. Свещари Малката маара
Пещера №1

5411 104058

Исперих с. Малък поровец Калинкината пещера
Иманярската

6100 104069

Исперих с. Малък поровец Кръстатата пещера 6099 104068

Исперих с. Свещари Двувходната пещера 6112 104083
Исперих с. Свещари Пещерата Птичите корита

Каменните корита
6113 104084

Исперих с. Свещари ДБТ Безименна 1 6104 104073
Исперих с. Свещари ДБТ Безименна 2 6105 104074
Исперих с. Свещари Пещера нишата 6106 104075
Исперих с. Свещари Тунелчето 6107 104078
Исперих с. Свещари Вертикалната цепка 6108 104079
Исперих с. Свещари Заветски мост 1

Дере кулак
6109 104080

Исперих с. Свещари Заветски мост 2
Дере кулак

6110 104081

Исперих с. Свещари Заветски мост 3
Дере кулак

6111 104082

Исперих с. Свещари Двувходовата пещера 6112 104083
Исперих с. Свещари Птичите корита

Каменните корита
6113 104084

Исперих с. Свещари Голямата ниша 6114 104085
Исперих с. Свещари Разклонената 6115 104086
Исперих с. Свещари Куминчето 6116 104087
Исперих с. Свещари Триъгълната пещера 6117 104088
Исперих с. Свещари Тясната 6118 104089
Кубрат с. Каменово Долното таванче 966 104006
Кубрат с. Каменово Чаирлъка 968 104008
Кубрат с. Каменово Кремъчната пещера, Пещера №5 969 104009
Кубрат с. Каменово Стрелите, Пещера №3 970 104010
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Община Селище Име № Код
Кубрат с. Каменово Араба пещера

Каруцарската пещера
979 104016

Кубрат с. Каменово Иманярската пещера 3949 104032
Кубрат с. Сеслав Каца пещера, Каса пещера, Катица 1364 104035
Кубрат с. Сеслав Атебин делик, На ходжата дупето 1492 104036
Кубрат с. Сеслав Пещерата при счупения камък, 

Голямата пещера
1366 104037

Кубрат с. Сеслав Курт канара 5742 104042
Кубрат с. Сеслав Тотовската ниша 5391 104059
Кубрат с. Сеслав Каца пещера, Каса пещера, Катица 1364 104035
Кубрат с. Сеслав Атебин делик, На ходжата дупето 1492 104036
Кубрат с. Сеслав Пещерата при счупения камък, 

Голямата пещера
1366 104037

Кубрат с. Сеслав Курт канара 5742 104042
Кубрат с. Тертер Кошарището 3340 104013
Кубрат с. Тертер Орляк ниша 3339 104047
Кубрат с. Тертер Тертер №3 5738 104065
Кубрат с. Тертер Кошарището 3340 104013
Кубрат с. Тертер Орляк ниша 3339 104047
Кубрат с. Тертер Тертер №3 5738 104065
Разград с. Топчии Дочоулите пещери 967 104007
Разград с. Топчии "Горното маргели 

Пещера №3"
972 104011

Разград с. Топчии "Маргели 
Мар-дели /Малко злато"

973 104012

Разград с. Топчии Араба пещера, Пещера №1, Дум-
челката №1 /дублаж на 973/

6041 104067

Разград с. Топчии "Малката думчелка 
Пещера №2"

975 104014

Разград с. Топчии Думчелката №3 976 104015
Разград с. Топчии "Юртлука 

Пещера №1"
977 104033

Разград с. Топчии Герековата пещера, Б-02 978 104034
Разград с. Топчии Драгановата дупка 971 104039
Разград с. Топчии Араба пещера, Пещера №1, Дум-

челката №1 /дублаж на 973/
6041 104067

Разград с. Топчии Дочоулите пещери 967 104007
Разград с. Топчии "Горното маргели 

Пещера №3"
972 104011

Разград с. Топчии "Маргели 
Мар-дели/Малко злато"

973 104012

Разград с. Топчии "Малката думчелка 
Пещера №2"

975 104014

Разград с. Топчии Думчелката №3 976 104015
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Биоспелеология от Разградска област
по пещерната фауна на България от П.Берон 2015 г.

Razgrad - Rz

Rz 1. Sveta Marina - pot hole near Poroishte Village. 
Trichoptera: Micropterna nycterobia

Rz 2. Mokrata peshtera - pot hole near Topchii Village. 
Visit: 24.08.1961 (P. Beron & V. Beshkov). 
Collembola: Heteromurus nitidus 

Rz 3. Kulina (Bozhkova) dupka - cave near Krivnya Village. Length 326 m. 
Visits: 25.08.1961 (P. Beron), 28.06.1997 (B. Petrov); 22.01.2000 (B. Petrov & T. Ivanova). 
Araneae: *Porrhomma microps, Pachygnatha degeeri, Diplocephalus cristatus, Oedothorax 
apicatus 
Pseudoscorpiones: Chthonius sp.
Diplopoda: Polydesmus denticulatus 
Coleoptera: Carabidae: Laemostenus sp.
Coleoptera: Staphylinidae: Atheta sp.
Chiroptera: Rhinolophus euryale, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros, Myotis bechsteini, M. 
capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus schreibersi 

Rz 4. Katsa peshtera - cave near Seslav Village. Length 90 m. 
Visit: 23.08.1961 (P. Beron).
Isopoda: Trachelipus rathkei 
Araneae: Lepthyphantes istranus, L. leprosus, Meta menardi, Nesticus cellulanus 
Coleoptera: Carabidae: Laemostenus (Pristonychus) cimmerius

Община Селище Име № Код
Разград с. Топчии "Юртлука 

Пещера №1"
977 104033

Разград с. Топчии Герековата пещера, Б-02 978 104034
Разград с. Топчии Драгановата дупка 971 104039
Разград с. Топчии Араба пещера, Пещера №1, Дум-

челката №1 /дублаж на 973/
6041 104067

Исперих с. Малък поровец Кръстата пещера 6099 104068
Исперих с. Малък поровец Калинкината пещера

Иманярската
6100 104069

Исперих с. Свещари Демир Баба теке № 1 6101 104070
Исперих с. Свещари Демир Баба теке № 5 6102 104071
Исперих с. Свещари Мейшането, 

Клозета
Пещера № 6

6103 104072

Цар Калоян с. Костанденец Голямата яма 3338 103161
Цар Калоян гр. Цар Калоян Торлашки манастир 4609 103274
Цар Калоян гр. Цар Калоян Исток чешма 1902 103095
Цар Калоян гр. Цар Калоян Пчелина 1900 103093
Цар Калоян гр. Цар Калоян Кара пещера 1899 103092
Цар Калоян гр. Цар Калоян Църквата 1898 103091
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община Завет

КАРТИ

Аспаруховскоо-Дуловски райно104

гр. Завет

Разградска област
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Име Селище № Код L H Карта Опи-
са-
ние

GPS Забележка

Шарап маара
Шаран маара
Винарска изба

Завет 3521 104003 225 -29 +

Бухалова дупка
Пещера №11

Завет 3903 104004 14 +5 +

Кърлежова дупка Завет 3904 104005 24 +4 +

Район 104 Аспаруховско-Дуловски 
Разградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Завет
гр. Завет
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Карта 1982 г.  Е Запрянов, К. Здравков, А. Тотева
Открита 1982 г., ПК „Приста“-Русе

Шарап маара
Шаран-маран  (Винарска изба)

L 225  H -29                                     .

Входът на Шарап Маара

гр. Завет
№ 3521 - 104003
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Карта 1982 г.  Е Запрянов, К. Здравков, А. Тотева
Открита 1982 г., ПК „Приста“-Русе

Шарап маара
Шаран-маран  (Винарска изба)

L 225  H -29                                     .
гр. Завет
№ 3521 - 104003
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Карта 1982 г.  К.Димчев, А.Тошева, Р.Здравкова
Открита 1982 г., ПК „Приста“-Русе

Бухалова дупка 
(Пещера №11)

L 14  H +5  Площ 26 м2                   .  
гр. Завет

Когато се тръгне от гр.Завет по пъ-тя за хижа Ахинора, веднага след града, се 
стига до голяма низина, в най-низката и точка се тръгва наго-ре по реката (Това е 
долът , в който е разположена пещерата „Шарап Маара“). След 1 км. се достига 
до каптаж ограден с телена мрежа. Продължава се още 500 срещу те-чението 
и там, където долината завива наляво, пещерата е в про-дължението на права-
та част. Раз-положена е в горната част на голям сипей. Входът има неправилна 
форма. Вляво е разположена пло-щадка, на която личат няколко жле-ба и гнезда 
за греди. Била е обита-вана, но разкопки не са правени. Образувана е в силно 
мергелен варовик на границата на две пукна-тини . Вероятно, част от материала 
на сипея е получен от разчистването на пещерата, когато е била пригодена на 
живеене. Входът на пещерата е с широчина 6 и височина 5.20 м. Гледа на юго-
запад . Пещерата се състои от една обширна галерия висок комин в крайната и 
част. В края вдясно, стена-та се руши и галерията се разширява. Необходимо е 
коминът да бъде изкачен, и да се провери да-ли пещерата продължава. ез коя-
то протича р.Чаирлъка.Тръгва се нагоре по реката,след 1 км.се дос-тига до кап-
таж,продължава се още 500 м.и там където долината завива на ляво,пещерата е 
продъл-жението на правата част. Проучена и картирана от К.Димчев, А.Тошева, 
Р.Здравкова от пещерен клуб „Приста“-Русе през 1982 г.

№ 3903 - 104004
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Карта 1982 г.  К. Димчев, Р. Здравкова
Открита 1982 г., ПК „Приста“-Русе

Кърлежова дупка 
(Пещера №12)

L 24  H +4  Площ 74 м2                   .
гр. Завет

Пещерата се намира на левия бряг на реката, която минава през Демир Баба 
Теке под хижа „Ахинора“, на един час път (5 км.) надолу по течението, след вли-
ването на второто дере на 400 м. Срещу нея има мост и кладенец на 50 м по-на-
долу по течението. Кладенецът е на срещупо-ложния бряг. От него се вижда и 
плитката ниша вдясно от пещерата .Скалния венец, в който се намира пещерата 
се достига след преминаването на пояс от дървета с широчина 20 м. До пеще-ра-
та се достига след преминаването на наклонен загладен улей, който преминава 
в камина. Вхо-дът е широк 5 м, а височината му е 2.30 . Гледа на запад . След 
входната тераса, се влиза в га-лерия с две уширения вляво, от която тече вода 
и има зачатъци на образувания. В края, след праг от +2 м има тесняк, в който не 
е прониквано поради наличието на бълхи и кърлежи. Пещерата вероятно е била 
обитавана. Проучена и картирана от Камен Димчев и Р. Здравкова от пещерен 
клуб „Приста“-Русе през 1982.

№ 3904 - 104005
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община Исперих

КАРТИ

Аспаруховскоо-Дуловски райно104

с. Вазово
с. Конево

Разградска област
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Име Селище № Код L H Карта Опи-
са-
ние

GPS Забележ-
ка

Коджа пещера Вазово 5559 104064 13, 
40

0 + харт

Волновска дупка Конево 1903 104038 27 +2 + харт

Район 104 Аспаруховско-Дуловски 
Разградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Исперих
с. Вазово
с. Конево
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Карта 1977 г.  Петър Трантеев
Открита 1977 г., Републиканска експедиция

Коджа пещера
Голямата пещера

L 40  H -29                                    .
с. Вазово
№ 5559 - 104064

Намира се намира север-северозападно от с. Вазово, по левия бряг на суходо-
лието Фучикулак, на +5 м. над МЕБ. Представлява суха, по пода покрита с пръст 
и тор голяма ниша с 40 м. широк вход и дълбочина максимално 12.5 м. в лявата 
част. Общата площ на двете половини, от които лявата е по-голямата, е около 
180 м2.

В тази голяма ниша няма нищо забележително, освен правилните форми – по-
луелипси на двете нееднакви части. По формите може да се съди, че пещерата е 
бившо латерално ниво на ляв завой на някога теклите потоци по долината. Срав-
нително неголямото състояние на МЕБ дава основание да се съди за неголямата 
възраст /кватернерна/ на образуване.

Плитките наслаги от пръст и тор, както и липсата на видими знаци за обитава-
не, дават основание да се съди, че тя е служила само в най-ново време за частна 
кошара.
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Карта 1977 г.  Петър Трантеев
Открита 1977 г., Републиканска експедиция

Волновска дупка
Волновска пещера

L 40  H -29                                    .
с. Конево
№ 1903 - 104038

Намира се североизточно от с. Конево, а по-точно северно от бившето с. Вол-
но, по десния бряг на суходолието Волновски кулак, в границите на някогашната 
Дядо Дянкова нива. Разстоянието от бившето с. Волно да пещерата е 1,5 км. 
Входът на пещерата се откроява като почти кръгъл отвор в малък скален венец, 
всред млада широколистна гора, на +5 м от МЕБ и на десетина метра от ръба на 
суходолието, с размери: 4м. ширина и 2 м. височина. В ляво от входа има малка 
скална площадка. На около 3,5 м. вляво на входа има слабо изразена, обра-
ботвана от човек площадка за сядане.

Пещерата има обща дължина 27 м. при денивелация около +0.7 м., като край-
ната част предствлява непроходим тесен канал, излизащ на повърхността. Стра-
нични галерии няма, на няколко места има напречни уширения по кръстосващи 
се пукнатини. Личат сводови еворзионни кубета, които показват напорния харак-
тер на потоците, които са влизали през входа и са излизали през тесния проход 
накрая. Този проход е допълнително затрупан с пръст /земя/ идваща от склона. 
На 6-ия м. от входа има тесен отвор по свода, водещ също към повърхността.

Подът на пещерата почти до половината /малко след реперна точка 3/ е по-
крит с пръст /земя/, а след това и с неголеми камъни и ръбест чакъл от мразово 
изветряне. На три места има иманярски изкопи. Пещерата заварихме съвсем 
суха на 11.10.1977 г.
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Температура след т.3 – 12.1о С.
Събраната фауна е пъстри комари от вида Limonia nubeculosa  и един екзем-

пляр Myotis  capachini.
Името на пещерата идва от името на бившето с. Волно.
Бяха отбелязани няколко малки фрагмента от славянска керамика.

Петър Трантеев

Троглоксени: да
Троглофили: да
Троглобионти: н.д.
Защитени биологични видове: да
Новоткрити биологични видове: н.д.
Намерени биологични видове: 
Limonia nubeculosa, Myotis capachini

Карта 1977 г.  Петър Трантеев
Открита 1977 г., Републиканска експедиция

Волновска дупка
Волновска пещера

L 40  H -29                                    .
с. Конево
№ 1903 - 104038
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община Исперих

КАРТИ

Аспаруховскоо-Дуловски райно104

с. Свещари
с. Малък поровец

Разградска област
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Административно положение на района
Изследваните пещери попадат в западните предели на община Исперих, ре-

спективно източните на община Завет и по-конкретно землищата на гр.Завет, 
с.Свещари и с.Иван Шишманово.

Зони „Натура 2000“
Районът попада в две защитени зони: по Директива 79/409/EEC за опазване на 

дивите птици Лудогорие BG0002062 и Лудогорие BG0000168 по Директива 92/43/
ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Пещерна фауна
В абсолютните граници на разглежданият район няма пещери, които да са 

официално регистрирани като природно местообитание (*8310 неблагоустроени 
пещери) на прилепи. Чрез използването на утразвукови детектори, в границите 
на археологическия резерват, на платото над Демир Баба Теке (Кмен рид) е реги-
стрирано присъствието на Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), чиито хабитат са 
горите, а не пещерите. В някои пещери в граничните територии са регистрира-
ни като местообитания на прилепи както следва: Малък подковонос (Rinolophus 
hipposiderus) в комплекс от пещери на северозапната част от територията на ДЛС 
„Ири Хесар-Воден“, пещерни системи в м.Герджика , както и пещерата Дипсиза. 
Отделни екземпляри Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) са регистрирани чрез 
дететктор и в горите пещерата Шарап маара в югоизточната част от територията 
на споменатото ловно стопанство. В наличната литература няма данни за нали-
чие на безгръбначната пещерна фауна в пещерите намиращи се в района.
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Пещери: „Махара“ от тур. Magara = пещера. По скалите край текето Демир 
баба има множество пещери, за предназначението на всяка от които съществува 
предание – отразено в имената им: ДАВУЛЛУ МАХАРАСЪ (тур. karaul = наблю-
дателен пост: „Там стояла стражата на светеца“); КЕДИ МААРАСЪ (тур. kedi = 
котка: „Там светецът държал котката си“.); КЬОПЕК МААРАСЪ (тур. köpek = куче: 
„Там живеело кучето на светеца.“); ТУЗ МААРАСЪ (тур. tuz = сол: „Там слагали 
солта.“); УЗУН МААРА (тур. uzun = дълъг: „Там затварял пленниците.“); ХАМАМА 
МААРА (тур. hamam = баня: „Там била банята на светеца.“); КОЮН САЙЪЛАРЪ 
(тур. koyun = овца и saye = навес: „Пещера, в която държали овцете.“); ДЕЛИК 
ТАШ (тур. delik = дупка и taş = камък: „Там живеел светецът.“).

Явашов също съобщава за наличието на много пещери по скалите над текето 
Демир баба. Според него те са „изкуствени“ и при входовете им тогава още ли-
чали местата, където били закрепени врати, а някои се свързвали с коридори. 
Макар и трудно достъпните се посещавали от поклонници.

На въпроса дали пещерите представляват култово съоръжение от типа на 
скалните манастири или помещения със стопанско и битово предназначение, ще 
може да се отговори едва след внимателното им проучване.

Освен при текето Демир баба отделни пещери се срещат и на други места в 
района на Исперихско: ШАРАП МААРА (тур. şarap saraphane = винарска изба) 
- с.Завет; МААРА ДОЛАЙ (тур. dolay = околност) – с.Шишманово и ПЕЩЕРАТА – 
с.Конево…“

Историята на спелеоложките проучвания в района са описани в книгата на 
Алексей Жалов 2020 - Пещерите в историко-археологическия резерват „Сборя-
ново“ и наоколо, изд. Българско пещерно дружество, София

Алексей Жалов
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЛОКАЛИЗИРАНИТЕ ПЕЩЕРИ
КЪМ 30 АПРИЛ 2020 в района на с. Свещари

Алексей Жалов
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Име Селище № Код L H Кар-
та

Опис GPS Забе-
лежка

Демир Баба теке № 1 с. Свещари 6101 104070 5,5 0 + + + Нов №
Узун маара, 
Затвора 
Демир баба теке №2

с. Свещари 1033 104018 10 0 + +

Коюн сайълър 
Кошарата, 
Пещера №3

с. Свещари 1034 104019 31 0 + +

Деликташ маара 
Дяланата пещера 
Пещера №4

с. Свещари 1035 104020 56 9 + +

Туз маарасъ
Солната пещера
Пещера №5

с. Свещари 1036 104021 10 0 + +

Мейшането
Клозета

с. Свещари 1046 104022 4 0 +

Хамама маара 
Банята на светеца

с. Свещари 1037 104023 11 0 + +

Караул маарасъ 
Караулницата 
Пазач пещера
Пещера №8

с. Свещари 1038 104024 11 0 +

Давуллу махарасъ
Даулъ маара
Тъпан пещера 
Пещера №9

с. Свещари 1039 104025 32 0 +

Яркупет маарасъ
Поровата пещера
Пещера №10

с. Свещари 1040 104026 14 0 + +

Коджа чаир маарасъ 
Пещера №11

с. Свещари 1041 104027 28 0 + +

Кеди маарасъ, 
Котешката пещера №12

с. Свещари 1042 104028 44 -5 + +

Кьопек маарасъ 
Кучешката пещера 
Пещера №13

с. Свещари 1043 104029 14 0 + +

Район 104 Аспаруховско-Дуловски 
Разградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Исперих
с. Свещари

с. Малък поровец
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Име Селище № Код L H Кар-
та

Опис GPS Забе-
лежка

Дели Сюлейман маара 
Пещерата на лудия 
Сюлейман

с. Свещари 1044 104030 28 + +

Шал дермен маара 
Пещерата при водени-
цата 
Пещера №15

с. Свещари 1045 104031 31 0 + +

Демир Баба Теке № 5 с. Свещари 6102 104071 5,5 -0,8 +
Малката маара 
Пещера №1

с. Свещари 5411 104058 9 +1 +

Мейшането
Клозета на Светеца

с. Свещари 6103 104072 4 0 +

Кръстатата пещера с. Свещари 6099 104068 33 +7 + + нова
Калинкината пещера с. Свещари 6100 104069 17,2 -8,3 + + + нова
ДБТ Безименна 1 с. Свещари 6104 104073 7,5 +3,5 + + + нова
ДБТ Безименна 2 с. Свещари 6105 104074 16,3 0 + + + нова
Пещера нишата с. Свещари 6106 104075 4 0 + + + нова
Тунелчето с. Свещари 6107 104078 8,6 0 + + + нова
Вертикалната цепка с. Свещари 6108 104079 6 0 + + нова
Заветски мост 1
Дере кулак 1

с. Свещари 6109 104080 8 0 + + нова

Заветски мост 2
Дере кулак 2

с. Свещари 6110 104081 11 +2,3 + + нова

Заветски мост 3
Дере кулак 3

с. Свещари 6111 104082 8 0 + + нова

Двувходовата пещера с. Свещари 6112 104083 11 +2,5 + + + нова
Птичите корита
Каменните корита

с. Свещари 6113 104084 7,5 -1 + + + нова

Голямата ниша с. Свещари 6114 104085 8,9 0 + + + нова
Разклонената с. Свещари 6115 104086 17,5 +5,8 + + + нова
Куминчето с. Свещари 6116 104087 14,6 +7 + + + нова
Триъгълната пещера с. Свещари 6117 104088 7,7 +1 + + + нова
Тясната с. Свещари 6118 104089 10 +1,3 + + + нова
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Карта 1972 г.  Цв. Личков, Ал. Стрезов
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Демир Баба теке 1
L 5,5 H 0  Площ 4.5 м2   N 43,738050  Е 26.752367№ 6101 - 104070

с. Свещари



Атлас на пещерите в България

 34

Карта 1972 г.  Цв. Личков, Ал. Стрезов
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Демир Баба теке 1

L 5,5 H 0  Площ 4.5 м2   N 43,738050  Е 26.752367№ 6101 - 104070

Намира се на левият географски бряг на р. Царацар, южно от Демир Баба 
Теке /азимут 160о/, на 10 метра по-ниско от върха на венеца. Входът е с разме-
ри: широчина 0.65 и височина 1.20 м. Гледа на Север.

Пещерата е образувана по пукнатина с посока С-Ю. Широчината на галери-
ята варира м/у 0.55 и 0.80 м. Височината и е в диапазон 0.90 - 0.45 м. Подът е 
настлан с клина. Не е подходяща за обитаване.

Ал.Жалов

с. Свещари

Входът на пещера Демир Баба Теке 1                   Сн. Ал.Жалов
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Карта 1972 г.  Ал. Стрезов
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Узун маара
Демир Баба теке 2

L 12  H 0  Площ 22 м2                .№ 1033 - 104018

Намира се западно от №1 на около 20 м. по-високо от нея, на 4-5 метра под 
пътя минаващ по платото над Демир Баба Теке. Входа е с неправилна форма, 
клоняща до правоъгълник и размери широчина 4 метра и височина 3.90 м. По 
хода на галерията широчината постепенно нама-лява до 1.20 м. Височината по-
степенно намалява, на 7-мия метър е около 1.10 м. Следва комин (+ 2 м), след 
това рязко намалява за да достигне 0.30 м и нов комин от 2 м. Подът е настлан 
с пръст и глина. В началната част има ръбести камъни. Пещерата е суха и е 
възможно да е била обитавана.

Алексей Жалов

с. Свещари
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Входа на Узун маара           Сн. Алексей Жалов 2020

Узун маара
Демир Баба теке 2

L 12  H 0  Площ 22 м2                .№ 1033 - 104018
с. Свещари
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Карта 1972 г.  Ал. Стрезов
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Коюн сайълър 
/Кошарата/ Демир Баба теке 3

L 31  H 0   Площ 43 м2                .№ 1034 - 104019

Намира се западно от Демир Баба Теке /азимут 270о/, на 20 м. по-ниско от 
пътя над венеца. Входът е широк с височина 1.80 и има СИ изложение. Следва 
широ-ка до 2 м галерия с дължина 8 м.. В последствие пещера-та се разклонява 
вляво и вдясно, като по-дълго е дясното разклонение 7 м, (широчина м/у 1.40-
1.60), което завършва с малка про-дълговата заличка 2х3 м. Лявото разклоне-
ние е дълго 5 м, а широчината на галери-ята е около 1.60. Удобна е за обитава-
не – суха и сравнително просторна. Подът е застлан на места с овча тор.

Алексей Жалов

с. Свещари
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Карта 1972 г.  Ал. Стрезов, П. Делчев
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Това е една от най-интересните пещери в района. Намира се на левият ге-
ографски бряг на р. Царацар, западно от Демир Баба Теке. Има 4 входа. Три 
хоризонтални и един вертикален, като един от тях е видим откъм гробницата (Те-
кето) на Демир Баба. Той има дъговидна форма, широчина 6.50 и височина 2.70 
- гледа на И-СИ, въвежда в светла зала с посока ЮЗ. Тя има правоъгълна форма 
с дължина от 11.50 м и широчина 6.70 и площ около 75 м2. В дъното, вляво има 
стеснение (1 м) и през малко тунелче се преминава във втората островна част 
на пещерата, напред в посоката на развитие на входната зала, има апендикс, чи-
ято дължина е 5 м. Веднага след стеснението, вляво следва галерия с дължина 
около 5 м, която въвежда във втората напълно светла зала на пещерата. Тя е с 
неправилна форма и максимална дължина 10.20 и широчина достигаща до 4 м. В 
сводът и зее отвор (прозорец, окно), който фактически са явява вертикален вход 
на пещерата – разстоянието до повърхността е 10 м.

Използвана е и е обитавана от човека през дълъг исторически период /ве-
роятно на няколко пъти/. Има интересни следи от допълнителна обработка по 
стените, някои от които са с внушителни размери. Пред един от входовете, през 
1972 г., когато пещерата е проучена и картиратана е имало следи от зазидване. 
Тогава, а и при огледа извършен от А. Жалов и Ст. Стойчев през 2018-та година 
бяха намерени фрагменти от разновременни керамични съдове, включително и 
обработен кремък.

Алексей Жалов

Деликташ маара - № 4
L 54  H +10  Площ 111 м2   N 43,739778  E 26,750167

N 43.44'23.2" Е 26.45'00.6"
№ 1035 - 104020
с. Свещари
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Входа на Куюн Сайларъ           Сн. Алексей Жалов 2020

Коюн сайълър 
/Кошарата/ Демир Баба теке 3

L 31  H 0   Площ 43 м2                .№ 1034 - 104019
с. Свещари
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Деликташ маара - № 4
L 54  H +10  Площ 111 м2   N 43,739778  E 26,750167

N 43.44'23.2"  Е 26.45'00.6"
№ 1035 - 104020
с. Свещари

Основният вход на Деликташ маера гледан отвън. Сн.Драгомир Богомилов

Входът на Деликташ маара гледан отвътре.          Сн.Драгомир Богомилов
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Карта 1972 г.  Ал. Стрезов, П. Делчев
Открита 1972 г., СПК "Академик"

Туз маара
Солната пещера - № 5

L 10  H +1  Площ 24.9 м2   N 43,740028 E 26,750278
N 43о44'24.1" Е 26о45'01"

№ 1036 - 104021

Намира се на левият географски бряг на р. Царацар, на 40 м. западно от Де-
ликташ маара на същото ниво. Входът има формата на полуелипса и размери 
широчина 1.94 м и височина 2.00 м. Има изложение на ЮИ. От входът навътре 
постепенно увеличава широчината си до около 5 м, където образува своеобразна 
заличка, следва стеснение. Височината да този участък е променлива. До към 
4-тия метър варира между 2 – 2.5 метра, след което рязко се увеличава до 4 м – 
всъщност това е комин. Следва постепенно снижаване до 1- 1.20 и втори комин 
с височина до 3 м. Пещерата е суха, сравнително удобна за обитаване. На пода 
има следи от оборски тор и фрагменти от керамични съдове.

Алексей Жалов

с. Свещари
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Входът на пещерата Туз маара гледан отвън и отвътре.     Сн. Д. Богомилов

Туз маара
Солната пещера - № 5

L 10  H +1  Площ 24.9 м2   N 43,740028 E 26,750278
N 43о44'24.1" Е 26о45'01"

№ 1036 - 104021
с. Свещари
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Карта 1972 г.  Цв. Личков
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Мейшането
Клозета - № 6

L 4 H +0.7   N 43,740028  Е 26,750278№ 6103 - 104072

Намира се на левият географски бряг на р. Царацар, на 8 м. от Туз маара, на 
същото ниво. Тя е малка, килиеобразна пещера – ниша, със следи от жлебове 
на входа /вероятно за врата/ и допълнително обработени стени и под. Входът е 
елиптичен и е с размери 1.10 широчина и 2.13 височина. Гледа на изток. Висо-
чината на нишата е постепенно намалява до 1 м в краят и. Максималната и ши-
рочина е 2.5 м. В таванът на обособената малка зала и има тесен отвор, който 
представлява неин втори малък вход. Според легендата, това е били отходното 
място на Демир Баба.

Алексей Жалов

с. Свещари

Снимка 
Драгомир Богомилов

Входът на пещера 
“Мейшането”
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Мейшането
Клозета - № 6

L 4 H +0.7   N 43,740028  Е 26,750278№ 1020 - 104022
с. Свещари

Жлебовете на входа на пещера “Мейшането”    Сн. Драгомир Богомилов
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Карта 1972 г.  Цв. Личков
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Хамам маара
Банята № 7

L 11 H +1,7   Площ 18 м2   N 43,740139     Е 26.750333
N 43о44'24.5" Е 26о45'01.2"

№ 1017 - 104017

Намира се на левия географски бряг на р. Царацар, на 20 м западно от Мей-
шането на същото ниво. Входът и наподобява арка е с размери 1.60 широчина и 
височина 5 м. Гледа на И-ЮИ. През първите 7 метра от пещерата широчината на 
галерията е в диапазона 1.7 – 1.9 м, а височината е около 2 м. След това, гале-
рията рязко се стеснява до 0.9 м, а височината и става 0.7 м. В крайната си част, 
височината е около 1.30. Има явни белези от социализиране. Още на 2 метра от 
входа подът е обработван (заравнен). Иначе, подът на пещерата покрит с пръст 
и глина. Още по-навътре (на 3.10 м) на лявата и дясна стена, срещуположно един 
от друг има изкуствено изкопани жлебове с широчина 0.20 m. Предполага се, че 
са служили за поставянето на врата. Според легендата, пещерата е служела за 
баня на Демир Баба.

Ал.Жалов

с. Свещари
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Хамам маара
Банята № 7

L 11 H +1,7   Площ 18 м2   N 43о44'24.5" Е 
26о45'01.2"

№ 1017 - 104017
с. Свещари

Входът на пещерата “Хамама” (Банята) гледан отвън и отвътре.    
Сн. Драгомир Богомилов
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Карта 1972 г.  К. Спасов, Цв. Личков
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Караул маара
Пазач маара - № 8

L 11  H 0  Площ 5.5 м2                   .№ 1038 - 104024

Намира се на на левият географски бряг на р. Царацар, на 30 м. от Хамама и е 
на 5 м. от основата на венеца, на левият географски бряг на р. Царацар

Входът е разположен на добре очертан естествен корниз на скалата и следа 
на изток.

Има размери 1.60 х 1.60 м.
Представлява една галерия с широчина варираща от 0.50 до 1.10 м и височина 

0.50 – 0.60 м, с изключение на височината в самия край на пещерата (1.10). Там 
подът е застлан с ръбести камъни. Въпреки, че пещерата е сравнително удобна 
за обитаване, не са открити подобни следи.

Ал.Жалов

с. Свещари
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Карта 1972 г.  Ив. Личков, Цв. Личков
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Даулъ маара - № 9
(Даваллу махарасъ - Тъпан пещера)

L 32 H  1,6 (-0,5 +1,1) Пл 85 м2  N 43,74116     Е 26,759472 .
N 43о44'28.2" Е 26о45'01.7"

№ 1039 - 104025

Намира се на ле-вия географски бряг на р. Царацар югоза-падно от Демир 
Баба Теке в горната част на скалния откос над реката, който всъщност овенча-
ва източната периферия на Камен рид. Входът е с разме-ри широчина 3.70 и 
височина 0.90 м и има източно изложение. Пещерата се развива на ЮЗ. Входна 
галери-я с дължина 2.90, широчина 2.80 и висо-чина около 1 м, въвежда в зала 
с максимална дължина 11 м. широчина дости-гаща 3.80 и височина 2.90 м. В 
тази се част пещерата е настлана с дебел глинен нанос. В пода на залата зеят 3 
иманярски изкопа. В южната част на входната зала и малко по-високо има втора, 
по-малка зала. Двете зали са разделени една от друга чрез скална колона, чи-
ято дължина е около 3 м, и праг с височина + 1.10 м. Втората зала е с дължина 
6.80, широчина 2.80 и височина около 1.10 м. В средата и има комин с височина 
3 м. В иманярските изкопи, през 1972 г., когато пещерата е проучени за първи 
път, а и картирана са намерени фрагменти от керамика, различни по начин на 
изработка. Картирана е от по време на експедиция проведена от СПК“Академик“ 
София от Иван Личков и Цветан Личков. През септември 2019 г., е регистрирана 
прилепна колония от около 50 екземпляра от вид: Голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum) ? – определен по снимки!

Ал.Жалов

с. Свещари
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Даулъ маара - № 9
Даваллу махарасъ - Тъпан пещера

L 32 H  1,6 (-0,5 +1,1) Пл 85 м2  N 43,74116     Е 26,759472 .
N 43о44'28.2" Е 26о45'01.7" .

№ 1039 - 104025
с. Свещари

Петър Делчев пред входа.                                                  Снимка Алексей Жалов
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Карта 1972 г.  Ал. Стрезов, П. Делчев
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Яркюпет маара - № 10
Поровата пещера

L 12  H 0  Площ 16 м2                 .№ 1040 - 104026

Намира се вляво (южно) от Даулъ маара, на около 10 м. под ръба на платото 
(Камен рид) /азимут 346о/. До нея се достига чрез изкачване по скална пукнати-
на наречена от местното население Ара маара, която се вижда от манастира. 
Входът е с размери 2.20 х 2.54 м. и гледа на ЮГ. Следва галерия, която постепен-
но се стеснява за да достигне в края си 0.30 м. Пещерата има средна височина 1 
м., без образувания. Подът е покрит със земя. Пещерата е удобна за обитаване. 
Намират се фрагменти от керамика. Има следи от иманярска дейност.

Алексей Жалов

с. Свещари
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Карта 1972 г.  Цв. Личков, Ив. Личков
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Коджа чаир маара - № 11

L 28 H 0 Площ 33 м2  N 43.44'28.2"  Е 26.45'01.7"№ 1041 - 104027

Пещерата се намира се на противопложния край на тракийското селище, на 
венеца, издигащ се над съседния дол.

Пещера с два входа (проходна). Те отстоят на 5 м (в хоризонтална посока) един 
от друг (като ги разделя голяма скална колона), а и на различна височина, като 
обозначеният на картата й вход В е по-ниско разположен, за сметка на по-високо 
разположеният вход А. Двата входа въвеждат в светла галерия с дължина около 
15 м и развитие СЗ–ЮИ. Същата е широка около 2 м и има сред-на височина 
1.50. По средата на въпросната галерия, тя приема разклонение в западна по-
сока с дължина около 10 м, широчина варираща от 1.3 до около 4 м. Височината 
на галерията достига до около 4 м. Има наслаги от глина и ръбести камъни. По 
време на проучванията и са намерени фрагменти от керамика. В самият край на 
пещерата се виждат иманярски изкопи.

Алексей Жалов

с. Свещари
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Кеди маарасъ - № 12
(Котешката пещера)

L 44  H -6  Площ 41 м2   N 43.7400  Е 26.7546№ 1042 - 104028
с. Свещари

Това е най-дългата пещера в района и има три входа. Намира се на север от 
Демир Баба Теке по десния коларски 1ерен път, на 410 крачки от портала при Де-
мир баба теке. На 30 м в дясно от пътя, на 10 м. над нивото на реката в началото 
на венеца. Развита е в южна посока. Има три входа. По-голям е обозначеният 
на картата вход „А“ той е широк почти 2 м и има височина 2.40 и гледа на север. 
Втори, по големина, е вх.“Г“ – широчина 0.60 м и височина 1.99 м., той и разпо-
ложеният вдясно (южно) от него най-малък вход (шир. 0.40 м) на пещерата имат 
западно изложение. Пещерата е със сравнително тесни и ниски галерии, чийто 
под е покрит с глина. Гледано от вх А. започва с галерия с дължина около 11 м с 
широчина около 1 м, като изключим едно стеснение от 0.5 м. Височината на този 
участък варира от 2.30 до 3 м. Веднага след това пещерата приема единственото 
си разклонение вдясно (запад). То е с дължина 5 м и води до вх.Г. В началото, 
широчината му е една 0.5 м, но към входа постепенни се увеличава за да до-
стигне малко преди него 1.80 м. Височината на „изходната“ галерия е около 2 м. 
От разклонението напред (8 м). пещерата става по-тясна и ниска. Широчината е 
около 1 м, а височината варира от 0.80 до 1.60 м. На някои места има иманярски 
изкопи. Около входовете се откриват керамични фрагменти. 

Проучена и картирана от Цв.Личков и Ив.Личков от СПК“Академик“ София 
през 1972.

Алексей Жалов
Карта 1972 г.  Цв. Личков, Ив. Личков
Открита 1972 г. , СПК "Академик"
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Кеди маарасъ - № 12
(Котешката пещера)

L 44  H -6  Площ 41 м2   N 43.7400  Е 26.7546№ 1042 - 104028
с. Свещари

Вход А Вход Б

Промъкването на Котката
Снимки Петър Делчев
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Карта 1972 г.  Цв. Личков, Ив. Личков
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Кюпек маара
(Кучешката пещера), Пещера № 13

L 28 H 0 Площ 33 м2  N 43.7402  Е 26.7552№ 1043 - 104029

Намира се непосредствено до Котешката пещера. Представлява възходяща 
пещера с тесен вход и под, покрит със земя. Входът е ромбовиден. Висок е 1 м, 
а широчината му е едва 0.40 м. Гледа на запад. Веднага след него има малък 
низхо-дящ праг (- 0.40 м) след, който галерията става с височина човешки бой 
(ок.1.50) и широчина 1.30. На около 3.5 м от входа височината рязко намалява за 
да стигне до 0.30 м, ши-рочината достига 0.60 м. В последствие, галерията става 
възходяща широчи-ната и е около 0.70-0.85, а височината в диапазона 0.40 – 0.80 
м. Завършва с нападали каменни блокове (блокаж). Близко до входа се откриват 
фрагменти от керамика.

Алексей Жалов

с. Свещари

Снимка Петър Делчев
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Карта 1972 г.  Ал. Стрезов, П. Делчев
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Дели Сюлейман маарасъ - № 14
(Пещерата на лудия Сюлейман)

L 28 H 0 Площ 24 м2               .№ 1044 - 104030
с. Свещари
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Карта 1972 г.  Ал. Стрезов, П. Делчев
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Дели Сюлейман маарасъ - № 14
(Пещерата на лудия Сюлейман)

L 28 H 0 Площ 24 м2                        .№ 1044 - 104030

Разположена е на север от Демир Баба Теке /азимут 20о/ в местността Дан-
нааула. Образувана е по две перпендикулярни една на друга пукнатини с посока 
C-Ю и СИ-ЮЗ. Входът и е триъгълен и има размери 1.15 х 1.15 м от нето води 
началото галерия с дължина 12.5 м. Първите 3-4 метра от нея тя е широка око-
ло 1 м, но в последствие става тясна между 0.30 и 0.40 м. За сметка на това, 
височината е между 0.70–1 м. Входната галерия въвежда в перпендикулярна на 
нея продълговата зала, чиято дължина е 14 м. Широчината и е между 1 и 2 м , 
максималната и височина достига почти 3 м. Пещерата е с пръстен под, по който 
по време на първото и проучване са намерени керамични фрагменти. През три-
десетте години на двайсети век е обитавана от лудия Сюлейман, който прекарал 
няколко години в нея.

с. Свещари
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Карта 1972 г.  Цв. Личков, Ив. Личков
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Шал дермен (дереси) маара
(Пещерата до воденицата) № 15

L 31 H 0 Площ 115 м2               .№ 1045 - 104031

Намира се при бившата воденица, североизточно от помпената станция. Има 
два входа. По-голям от тях е обозначеният на картата вход „ А“. Той има пещо-
образна форма и размери 2.73 х 1.17 и гледа на ЮГ. По-малкият или източният 
вход (А’) e широк 1.40 и висок едва 0.50 м и има ЮИ изложение. И двата входа 
въвеждат с дълга почти 15 м и широка до 8 м зала. Височината и варира от 1 до 2 
метра, като в северният й край се снижава до 0.74 – 0-60 м. Подът е глинест. Ве-
роятно там е държан добитък. При прииждане на реката се наводнява, тъй като 
входът е малко над нивото на реката. Има зачатъци на образувания – завеси и 
повлеци.

с. Свещари
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Шал дермен (дереси) маара
(Пещерата до воденицата) № 15

L 31 H 0 Площ 115 м2               .№ 1045 - 104031
с. Свещари



Атлас на пещерите в България

 59

Входа на Шал дермен     Снимки Алексей Жалов 2020

Шал дермен (дереси) маара
(Пещерата до воденицата) № 15

L 31 H 0 Площ 115 м2               .№ 1045 - 104031
с. Свещари



Атлас на пещерите в България

 60

Карта 1972 г.  Ал. Стрезов
Открита 1972 г. , СПК "Академик"

Демир Баба теке № 5
L 5,5  H 0  Площ 9,3 м2                     .№ 6102 - 104071

Намира се близко да пещера №15.
Входът е пещообразен и е с размери 3.60 на 1.30 м. Гледа на югозапад.
Единствената галерия е широка 1.60. Висо-чината и варира от 1 до 1.90 м в 

самия и край. Подът е настлан с глина. Завършва с глинен сифон.

с. Свещари
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Карта 2019 г.  А.Жалов, Латинка Стойчева, Веселин Величков
Открита 2018 г., БПД

Двувходната пещера

L 10,8 H +2,5 Площ 9,3 м2  43,748056   26,755833      
N 43о44'52.7"  Е 26o45'20.6"

Намира се 1.174 м Североизточно от гробницата на Демир Баба Теке на дес-
ния географски бряг на р. Царацар (Крапинец), в малка скаличка разположена в 
склона (в склона е обрасъл с рядка гора) подножието на скален венец оформящ 
борда (периферията) на масива. Пещерата има два входа. По-големият от тях, 
който е и видим, е със западно изложение.Той има пещообраз-на форма и разме-
ри широчина 2.45 и височина 0.97 m. Вторият вход е разположен над първия и не 
се вижда откъм реката. Гледа на Юг . Размерите му са 1.06 х 0.40 m. От големия 
вход следва застлана с пръст възходяща галерия с наклон 45-50 о . Дължината 
и е около 4.50 m като широчи-ната в краят намалява до 1.60 м. Височината там 
намалява за достигне 0.60 м. Достига се до уши-рение, своеобразна малка за-
личка с диаметър около 2.30 m. Височината там е 1.20. На това мяс-то пещерата 
приема от дясно галерията идваща от втория вход (дължина 3 м), която е леко 
нак-лонена , ниска и застлана с ръбати камъни и шума. Вляво пещерата продъл-
жава с ниска (0.60 m) и тясна хоризонтална галерия настлана с глина. Пещерата 
е суха, проветрива и бедна образувания. Открита е от А.Жалов при теренен об-
ход през 2018 г.

Алексей Жалов

с. Свещари
№ 6112 - 104083
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Карта 2019 г.  А.Жалов, Латинка Стойчева, Веселин Величков
Открита 2018 г. , БПД

Двувходната пещера

L 10,8 H +2,5 Площ 9,3 м2  43,748056   26,755833      
N 43о44'52.7"  Е 26o45'20.6"с. Свещари

Големият (горе) и малкият вход (долу) на двувходовата пещера           
Сн. Ал. Жалов

№ 6112 - 104083
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Карта 2019 г.  С. Попов, Ст. Стойчев и Св.Веселинова
Открита 2018 г. , БПД

Пещера "Птичите корита"
(Каменните корита)

L 7,4 H -0,8 Площ 35,73 м2  43,737222   26,765000      
N 43о44'13.7"  Е 26o45'54.3"

Намира се на 2 км (източно) вдясно от пътя от археологическата база „Камен 
рид“ към с.Свещари. Но това, място, от асфалтовия път вдясно се отклонява 
черен път към м.Бювен касабъ. Пе-щерата отстои на 150 м от разклона вляво 
в подножието на скално образувание наречено от местните Каменните корита 
(Таш ялак). Входът има неправилна форма и размери шир.3.38 и височина 1.94 
m. Той въвежда в единствената зала с площ 35 м2. Същата е полусветла . Мак-
сималната и широчина в края и достига 7 м. Височината и в първите 4 метра ,по 
оста на развитие, е около 2 m, а нататък намалява до 1.60. Подът, в по-голямата 

с. Свещари
№ 6113 - 104084
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Входът на пещерата - Птичите (каменните) корита        Сн. Драгомир Богомилов

Пещера "Птичите корита"
(Каменните корита)

L 7,4 H -0,8 Площ 35,73 м2  43,737222   26,765000      
N 43о44'13.7"  Е 26o45'54.3"с. Свещари

№ 6113 - 104084

си част е основна скала, е края е с глинени насла-ги, като се има предвид, че в 
пещерата са правени археологически разкопки и наслагите изцяло са изринати 
и изнесени навън. Образувания няма. По време на разкопките, е било разкрито 
„каменно легло“, което е добре забележимо веднага след предверието и чиято 
дълбочина е 0.30 m. По стените и множество графити, подписи на хора с дати, 
а и най-различни знаци. Пещерата е била проучвана през м.август 1990 г. от 
проф. Я́ков Абра́мович Шер от Кемеровския университет (Русия) и от Р.Радев от 
Историческия музей в Исперих. По време на разкопките, в източната част на пе-
щерата , на дълбочина 15-40 см са били открити животински зъби и кости. Изсле-
дова-телят Явор Иванов (Иванов, Я. 2005-Едно свято скално място в «Сборяно-
во».- В: Хелис ІV.Изд.БАН,2005,София) счита, че м.Каменните корита, в която се 
вписва пещерата, «може да се определи свято скално място, съществувало като 
скално светилище – храмов комплекс за изпо-вядване на обредност“. Открита е 
по данни на местен жител от А.Жалов и Ст.Стойчев при теренен обход през 2018 
г. Картирана е от С.Попов, Ст.Стойчев и Св.Веселинова на 21 септември 2019 по 
време на експедиция на БПД „Сборяново’2019».

Алексей Жалов 
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Карта 2019 г.  П.Делчев, Цв. Личков, Ст. Стойчев
Открита 2018 г. , БПД

Калинкината пещера
Иманярската

L 17,2 H -8,3 Площ 44,8 м2  N 43,747577  Е 26,753744
N 43о44'51.3"  Е 26o45'13.5"

№ 6100 104069
с. Свещари
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Намира се на 1.100 м СИ от гробницата на ДБТ на левия географски бряг на р. 
Царацар в подножието на платовидния масив „Камен рид“ и на 5 м над речното 
ниво. Състои се от една естествена галерия и изкуствено прокопана пропаст с 
дълбочина 7.90 м в нейния край.

Входът е с трапецовидна форма и размери :широчина 4.60 м и височина 4.14 
и има с южно изложение. Първоначално галерията се развива на север като в 
този участък широчината и, спрямо входът, постепенно намалява. В последствие, 
променя посоката си на СЗ. Височината, по целия надлъжен раз-рез на пещера-
та, с изключение на входа, е около 2 – 2.20. Споменатата пропаст е в самия край. 
Тя,изцяло, е дело на иманяри. Отворът е с диаметър 1.80, а дълбочината е 7.90 
м. Да дъното е прокопана хоризонтална галерия с дължина 2 м. Дъното, по целия 
ход на пещерата е покрито с инертния материал, изваден при изкопа-ването на 
пропастта (късове , с различни размери, от варовиковата скала (ръбест чакъл) и 
глина). На много места сводът е опушен. Наблюдават се силно изветрели образу-
вания. Пещерата е на защитено място и е удобна за обитаване. Безгръбначна 
фауна не е установена. По време на посещението, респективно картировката, е 
забелязан 1 екз. прилеп (неидентифициран) и 1 екз. сънливец (Glis glis). Пе-ще-
рата е открита по време на 21 .09. при теренен обход в рамките на експедиция 
„Сборяново’2000“, организирана от БПД.

Картирана е на 22.09.2019 г. от Петър Делчев, Цветан Личков и Стойчо Стой-
чев. По сведение на местни хора, които пожелаха да останат анонимни, пеще-
рата носи името на някоя си „Калинка“, с която бил осъществен полов акт от 
няколко души.

Алексей Жалов

Фауна: 
прилеп от неустановен вид – 1 екз., 
Обикновен сънливец (Myoxus glis или Glis glis) – 1 екз.

Калинкината пещера
Иманярската

L 17,2 H -8,3 Площ 44,8 м2  N 43,747577  Е 26,753744
N 43о44'51.3"  Е 26o45'13.5"

№ 6100 104069
с. Свещари

Входът на Калинкината пещера гледан отвън и отвътре                 Сн. А. Жалов
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Карта 22.09.2019 г.  П.Делчев, Цв. Личков, Ст. Стойчев
Открита 2018 г. , БПД

Демир Баба Теке 
Безименна 1

L 7,5 H +3,5  Площ 16 м2  N 43,747556   E 26,755250      
N 43о44'51.2"  Е 26o45'18.9"

№ 6104  104073
с. Свещари

Намира се на 1 км С-СИ от гробницата Демир Баба Теке в склоновия скален 
венец на десния географски бряг на р.Царацар. Входът е на около 8 м над реч-
ното ниво, има полукръгла форма и размери : широчина 4.75, височина 4.80 m. 
Изложението му е на СЗ.

Пещерата е едногалерийна и възходяща, като галерията е с наклон 36о. Счи-
тано от входа широчината и постепенно намалява, за да стигне в края и 0.30 m. 
На 2 входът галерията достига максималната си височина от 4.35 m, която по 
оста на пещерата постепенно намалява, за да достигне до 0.30 m. 

Алексей Жалов
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Карта 2019 г.  П.Делчев, Цв. Личков, Ст. Стойчев
Открита 2018 г. , БПД

Демир Баба Теке 
Безименна 2

L 16,3 H 0  Площ 30 м2  N 43,745556  E 26,754722      
N 43о44'44.1"  Е 26o45'16.7"

№ 6104  104073
с. Свещари

Намира се на 878 м СИ от ДБТ на десния бряг на река Цара-цар , в подножието 
на първия скален венец. На 8 метра над реката. Има характерен входен свод от 
север. Вляво от него е същинската пещера. Пред която има характерна тераса 
7 на 5 м, завършваща с отвес в западната част. Самата пещера е дълга 13 м и 
широка от 2 до 5 м., запълне-на със сухи глинести наслаги. Пещерата е удобна 
за обитава-не, тъй като е на защитено място, и явно е била обитавана защото на 
стената в дясно пред нея има издраскано сграфито 10 см в диаметър. Картирана 
е на 22.09.2019 г. от Петър Делчев Цв.Личков по време на експеди-ция на БПД 
"Сборяново’2019".

Алексей Жалов
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Демир Баба Теке 
Безименна 2

L 16,3 H 0  Площ 30 м2  N 43о44'44.1"  Е 26o45'16.7"
N 43,745556  E 26,754722      

№ 6105  104074
с. Свещари

Входовете на Безименна 2                                  Сн.Петър Делчев

Сграфито 10 см в диаметър              Сн. Петър Делчев
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Карта 2019 г.  С. Попов, Ст. Стойчев, Ев. Георгиев, Св.Веселинова
Открита 2019 г. , БПД

Нишата

L 4  H 0  Площ 23,6 м2   N 43,7398  Е 26,7827№ 6106  104075
с. Свещари

Намира се на 2 352 m СЗ от с.Свещари в основата на скален венец на десния 
географски бряг на р.Царацар и на около 20 m ЮИ от пещерата „Тунелчето“. 
Входът има формата на полуелипса и широчина 7.92 , респективно височина 
1.60. Гледа на ЮИ. Височината в края на нишата достига 1 м. Картирана е от С. 
Попов, Ст. Стойчев и Св.Веселинова на 21 септември 2019 по време на експеди-
ция на БПД „Сборяново’2019"

Алексей Жалов
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Карта 2019 г.  С. Попов, Ст. Стойчев, Е.Георгиева Св.Веселинова
Открита 2019 г. , БПД

Тунелчето

L 8,6 H 0  Площ 9,5 м2  N 43,7402  Е 26,7629
с. Свещари

Намира се на 2 352 m СЗ от с.Свещари в основата на скален венец на десния 
географски бряг на р.Царацар. На 21 m СЗ от нея се намира „Голямата ниша“. 
Входът има формата на полуелипса и размери 1.21 m широчина и 1.34 m висо-
чина. Той има СИ изложение. Пещерата е хоризонтална , едногалерийна и са 
развива в югозападна посока. Широчината на галерията е 1.2, при входа, а в 
малката заличка, непосредствено преди краят на пещерата, достига 2.60 м. През 
следващите 2.5 m, галерията се стеснява до 0.30 m и става непреодолимо тясна 
Средната височина на галерията е 1.30 м. Подът е покрит с глина. Картирана е от 
С. Попов, Ст. Стойчев и Св.Веселинова на 21 септември 2019 по време на експе-
диция на БПД „Сборяново’2019"

№ 6107  104076



Атлас на пещерите в България

 72

Карта 2019 г.  С. Попов, Ст. Стойчев, Е.Георгиева Св.Веселинова
Открита 2019 г. , БПД

Тунелчето
L 8,6 H 0  Площ 9,5 м2  N 43,7402  Е 26,7629

с. Свещари
Намира се на 2 352 m СЗ от с.Свещари в основата на скален венец на десния 

географски бряг на р.Царацар. На 21 m СЗ от нея се намира „Голямата ниша“. 
Входът има формата на полуелипса и размери 1.21 m широчина и 1.34 m висо-
чина. Той има СИ изложение. Пещерата е хоризонтална , едногалерийна и са 
развива в югозападна посока. Широчината на галерията е 1.2, при входа, а в 
малката заличка, непосредствено преди краят на пещерата, достига 2.60 м. През 
следващите 2.5 m, галерията се стеснява до 0.30 m и става непреодолимо тясна 
Средната височина на галерията е 1.30 м. Подът е покрит с глина. Картирана е от 
С. Попов, Ст. Стойчев и Св.Веселинова на 21 септември 2019 по време на експе-
диция на БПД „Сборяново’2019"

Входът на пещерата Тунелчето                                                      Сн. Сашо Попов

№ 6107  104076
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Карта 2019 г.  С. Попов, Ст. Стойчев, Е.Георгиева Св.Веселинова
Открита 2019 г. , БПД

Вертикалната цепка
L 6 H 0  Площ 5,8 м2  N 43,7401  Е 26,7630

с. Свещари

Намира се на 2 352 m СЗ от с.Свещари в основата на скален венец на десния 
географски бряг на р. Царацар. Входът има триъгълна форма и размери 1.44 m 
широчина и 4.60 m височина. Изложението му е СИ-чно. Представлява галерия 
развита по две пукнатини едната с посока ЮЗ-СИ и втората СЗ-ЮИ. От входа 
тръгва галерия с дължина 3.70 м и средна широчина 1 м. Височината е в диапа-
зон 4.60 – 3.99 м. В краят си, галерията приема перпендикулярно (напречно) с 
обща дължина 3.73 м, респективно вдясно 1.88, вляво 1.76 , средната широчина 
на този участък е 0.50 m. Картирана е от С. Попов, Ст. Стойчев и Св.Веселинова 
на 21 септември 2019 по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019".

№ 6108  104079
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Карта 2019 г.  С. Попов, Ст. Стойчев, Е.Георгиева Св.Веселинова
Открита 2019 г. , БПД

Вертикалната цепка
L 6 H 0  Площ 5,8 м2  N 43,7401  Е 26,7630

с. Свещари

Входът на пещерата Вертикална цепка                                         Сн. Сашо Попов

№ 6108  104079
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Карта 2019 г.  П.Делчев
Открита 2019 г. , БПД

Заветски мост 1    (Дере кулак)
L 8  H 0  Площ 6 м2                         .  

с. Свещари

Пещерата “Заветски мост 1” се намира в местността „Заветски мост“, в края 
на дерето срещу него на десния бряг на р.Царацар и на 5 метра над нея. Входът 
и е с размери 1.15 х 1.22. Развива се по една диаклазна пукнатина, с проходима 
дължина от 8 м. Широчината, респективно височината на по хода на галерията 
постепенно намаляват и в краят й достигат до размери 30х30 след, което пеще-
рата завършва с непреодолимо стеснение. Картирана е на 22.09.2019 г. от Петър 
Делчев по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019".

Алексей Жалов

№ 6109  104080
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Карта 2019 г.  П.Делчев
Открита 2019 г. , БПД

Заветски мост 1    (Дере кулак)
L 8  H 0  Площ 6 м2                         .  

с. Свещари

Входът на "Заветски мост 1"                                           Сн. Петър Делчев

№ 6109  104080



Атлас на пещерите в България

 77

Карта 2019 г.  П.Делчев, Цв. Личков, Ст. Стойчев
Открита 2019 г. , БПД

Заветски мост 2   (Дере кулак)
L 11  H +2.3  Площ 62 м2                 .

с. Свещари

Намира се на 50 метра от Заветския мост в основата на малък скален венец 
и в непосредствена близост до пещера „Заветски мост-3“. Представлява ниска 
брахиклазна пещера. Входът е има формата на пещ (фурна) и размери 6 м ши-
рочина и 1.66 м височина. Гледа на С-СИ. От него започва широка , достигаща 
почти до 7 м галерия с постепенно намаляваща се и достигаща в края си 0.30 м 
височина. На това място широчината вече е 0.50 м. Нататък следва непреодо-
лимо стеснение. Картирана е на 22.09.2019 г. от Петър Делчев, Цветан Личков и 
Стойчо Стойчев по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019".

Алексей Жалов

№ 6110  104081
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Карта 2019 г.  П.Делчев, Цв. Личков, Ст. Стойчев
Открита 2019 г., БПД

Заветски мост 2
(Дере кулак 2)

L 11  H +2.3  Площ 62 м2                .
с. Свещари

Входът на "Заветски мост 2"                                         Сн. Петър Делчев

№ 6110  104081
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Карта 2019 г.  П.Делчев, Цв. Личков, Ст. Стойчев
Открита 2019 г., БПД

Заветски мост 3
(Дере кулак 3)

L 8  H 0  Площ 23 м2                     .
с. Свещари

Пещерата се намира в района на т.н. „Заветски мост“, който пресича река Ца-
рацар. Входът и има формата „сплескана“ гръцка буква „омега“. Широчината му е 
6.50 м, а височината 1.62 м. Гледа на С-СИ. Представлява хоризонтална галерия 
с дължина от 8 м. Широчината и варира като при входът е 6.50 , по средата на-
малява до 3.90 , като постепенно се стеснява достигайки накрая 1 м. Височината 
също намалява, като галерията е най-ниска на 5 м от входа 0.92, а най-висока в 
самия и край (1.92 м), където във височина се наблюдава тясна пукнатина. От-
крита и картирана е от П.Делчев и Цв.Личков на 21 септември 2019 по време на 
експедиция на БПД „Сборяново’2019"

Алексей Жалов

№ 6111  104082
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Карта 2019 г.  П.Делчев, Цв. Личков, Ст. Стойчев
Открита 2019 г., БПД

Входът на пещера "Заветски мост 3"                                            Сн. Петър Делчев

Заветски мост 3
(Дере кулак 3)

L 8  H 0  Площ 23 м2                     .
с. Свещари
№ 6111  104082
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Карта 19.. г.  П.Петров, Здр.Димитрова
Открита 19.. г., ПК „Академик“ - Варна

Малката маара 
(Пещера №1)

L 9  H +1                                   .  
с. Свещари
№ 5411 - 104058
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Карта 2020 г.  П.Делчев, А.Жалов, Ст.Стойчев
Открита 2019 г., Българско пещерно дружество

Кръстатата пещера

L 33  H +7 N 43,747972N,  E 26,755722
с. Свещари
№ 6084 - 104068
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Карта 2020 г.  П.Делчев, А.Жалов, Ст.Стойчев
Открита 2019 г., Българско пещерно дружество

Кръстатата пещера

L 33  H +7 N 43,747972N,  E 26,755722
с. Свещари
№ 6084 - 104068

Намира се на 1 164 m север-североизточно от Демир Баба Теке  и на 1000 
крачки (измерени с крачкомер )  от портата на вододайната зона до текето. Пър-
воначално се тръгва по еко пътеката към Царската гробница. След преминаване 
на мостчето над река Царацар, се тръгва по асфалтовия път към  Заветския мост 
. Пещерата се намира в  десния скат на склона , на отстояние  около 600 крачки 
от втория  портал на вододайната зона в подножието на венеца, разположен на  
10 м над пътя . Входа има триъгълна форма и размери  2,8 х 2,4 m. и е със запад-
но  изложение. Развива се по две кръстосани пукнатини, като основополагащата  
е с посока И-ЮИ. Тя е възходяща с наклон вариращ от 20о , в началото, до 42о в 
горната и част, където достига почти до повърхността.  Широчината на галерията 
варира от 1 до 2 m, а височината и в началото и е над 6 m. В последствие височи-
ната прогресивно намалява, но в самия край на този участък, където има комин 
е почти 3 m.  На 2 метра от входът пещерата има две разклонения , развити по 
пресечната пукнатина. Галерията вдясно има формата на фурна, широка  от око-
ло 2 m (в началото) до около 0.80 m  в края  и височина варираща  от 0.4 до 0.8 m

Лявото разклонение е ниско и тясно.  Пещерата, по целият ход на галериите 
и е настлана с пръст и глина. Седиментите в привходната част са дебели – има 
възможности да се направи сондаж! Локализирани са няколко екземпляра при-
лепи – неопределен вид!
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Кръстатата пещера

L 33  H +7 N 43,747972N,  E 26,755722
с. Свещари
№ 6084 - 104068

Входът на Кръстатата пещера.                                              Снимка: Петър Делчев

Наречена е „Кръстата“  пещера заради развитието ѝ по 2 кръстосани, почти под 
прав ъгъл пукнатини. Открита е от А. Жалов през  месец септември 2018 по вре-
ме на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана на 23.10.2020 
в рамките на експедиция Сборояново’2020” – есеннна.

Алексей Жалов
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Карта 24.10.2020 г.  А.Жалов
Открита 2020 г., ПК "Хелектит" София, БПД

Голямата ниша

L 8,9  H 0   НВ 142   N 43.75609,  E 26.75709
с. Свещари
№ 6114 - 104085

Дължина: 8.90  m ;     Площ: 35.5 m2

Намира се на десния географски бряг на р.Царацар в местността  Бербер кая, 
отстояща, 2.144 западно км от центъра на с.Свещари и на 2 км северно от Демир 
Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, 
респективно входът и има западно изложение.  Представлява част от комплекс 
от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Входът, 
гледан отвътре – навън, е правоъгълен и  има  широчина 5.70 m и височина 
средно 1.75 m. По ходът на единствената галерия широчината прогресивно на-
малява. Височината на пещерата  постепенно намалява до 0.6 m  м в краят . 
Подът е настлан със суха, напукана глина и изсъхнали овчи изпражнения – явен 
белег, че през лятото се използва за пладнене на добитък.  Открита е през м.май 
2020 по време на експедиция на Българското пещерно дружество.  Картирана 
на 24 октомври 2020, в рамките на експедиция „Сборояново’2020” – есеннна.
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Карта 24.10.2020 г.  Диан Георгиев, Славена Цокева, Алексей Жалов
Открита 2020 г., БПД

Разклонената

L 17,5  H +5,8   НВ 146   N 43.75632,  E 26.7575719
с. Свещари
№ 6115 - 104086

Дължина:  17.47  m  ; Денивелация: + 5.80 m  
Намира се на десния географски бряг на р.Царацар в местността  Бербер кая, 

отстояща  , 2.144 км западно от центъра на с.Свещари и на 2 км северно от Демир 
Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, 
респективно входът и има западно изложение.  Представлява част от комплекс от  
6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Входът се 
намира на височина 5.38 m спрямо основата на скалния венец и е достижим чрез 
изкатерване. От образувалата се на тази височина малка площадка започват две 
разклонения, поради които пещерата е наименувана.  Дясното (ЮИ) представ-
лява тясна м/у 0.45 и 0.60 m и висока около 2 m пукнатина. Лявото разклонение е 
значително по-широко (~1 m) и с варираща височина, която в средата на пасажа 
достига 4 m. Пещерата е суха и проветрива. Открита е през м.май 2020 по време 
на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана от  Диан Георгиев 
, Славена Цокева  (СК“Приста“, Русе) и Алексей Жалов  от пещерен клуб „Хелик-
тит“ ( БПД ) на 24.10.2020 в рамките на експедиция “Сборояново’2020” – есеннна.

Алексей Жалов
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Карта 24.10.2020 г.  Диан Георгиев, Славена Цокева, Алексей Жалов
Открита 2020 г., БПД

Куминчето

L 14,6  H +7   НВ 151   N 43.75568,  E 26.75758
с. Свещари
№ 6116 - 104087
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Дължина: 14.60 m;  Денивелация: + 7 m
Намира се на десния географски бряг на р.Царацар в местността  Бербер кая, 

отстояща, 2.144 задападно км от центъра на с.Свещари и на 2 км северно от Де-
мир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на 
запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от ком-
плекс от  6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. 
Разположена е на малка скална площадка, вдясно от Голямата ниша (когато си 
с лице към входът и). Входът има специфична форма, който може да се прирав-
ни, условно, към триъгълник с основа 1 m и височина 3.80 m. В предверието има 
голямо дърво. Още в самото начало, вляво има елипсовиден отвор даваш нача-
лото на дълга ок.2.5 m, сравнително тясно и леко наклонена галерийка, с камъни 
по дъното. На това място има звукова и светлинна връзка с лявото разклонение 
на пещерата. При евентуално разчистване, връзката би могла да стане прохо-
дима. На 3 m от входът, височината на галерията започва рязко да намалява, а 
широчината и достига ~0.70 m.  Следващите метри  пещерата става ниска и тяс-
на - преодоляват  лежешком. Достига се до почти перпенкикулярна,  на входната, 
галерия. Вляво (СИ), тя завършва с „кладенче“ дълбоко ок. 1 m, с дъно покрито с 
скални късове – там е и връзката с входното разклонение. Вдясно  галерията има 
профил на фурна – широчината е около 1 м, а височината 0.40 – 0.50 m. Почти 
в самото начало на разклонението, има комин с дължина около 1 m и широчина 
0.40 m и височина 7 m, който се съобщава в повърхността. Тази връзка създава 
въздушно течение. Пещерата е суха и настлана с пръст. Пещерна фауна не е 
забелязана. Открита е през м.май 2020 по време на експедиция на Българското 
пещерно дружество. Картирана от Диан Георгиев, Славена Цокева (СК“Приста“, 
Русе) и Алексей Жалов от пещерен клуб „Хеликтит“ (БПД) на 24.10.2020 в рамки-
те на експедиция „Сборояново’2020” – есеннна.

Алексей Жалов

Куминчето

L 14,6  H +7   НВ 151   N 43.75568,  E 26.75758
с. Свещари
№ 6116 - 104087

Карта 24.10.2020 г.  Диан Георгиев, Славена Цокева, Алексей Жалов
Открита 2020 г., БПД
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Карта 24.10.2020 г.  Диан Георгиев, Славена Цокева, Алексей Жалов
Открита 2020 г., БПД

Триъгълната пещера

L 7,7  H +1   НВ 142   N 43.75566,  E 26.75755
с. Свещари
№ 6117 - 104088
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Карта 24.10.2020 г.  Диан Георгиев, Славена Цокева, Алексей Жалов
Открита 2020 г., БПД

Триъгълната пещера

L 7,7  H +1   НВ 142   N 43.75566,  E 26.75755
с. Свещари
№ 6117 - 104088

Дължина: 7.70 m;  Денивелация: + 1 m
Намира се на десния географски бряг на р.Царацар в местността  Бербер кая, 

отстояща, 2.144 км западно от центъра на с.Свещари и на 2 км северно от Демир 
Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, 
респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 
6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Развита е по 
вертикална пукнатина с посока И-3. Входът има триъгълен профил, какъвто про-
фил, всъщност, има единствената галерия на пещерата. Височината му е 3.60 m, 
като при основата си е широк 1 m. Широчината на галерията до края и не надхвър-
ля 0.60 m, а височината и постепенно намалява, за да достигне 1 m, а в послед-
ствие да премине в непреодолима пукнатина. Подът е настлан с пръст и дребни 
камъни. Пещерата е суха и без образувания. Открита е през м.май 2020 по време 
на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана от Диан Георгиев, 
Славена Цокева (СК“Приста“, Русе) и Алексей Жалов от пещерен клуб „Хелик-
тит“ (БПД) на 24.10.2020 в рамките на експедиция „Сборояново’2020” – есеннна.

Алексей Жалов



Атлас на пещерите в България

 91

Карта 24.10.2020 г.  Славена Цокева, Алексей Жалов
Открита 2020 г., БПД

Тясната

L 10  H +1,3   НВ 151   N 43.75563,  E 26.75754
с. Свещари
№ 6118 - 104089
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Карта 24.10.2020 г.  Славена Цокева, Алексей Жалов
Открита 2020 г., БПД

Тясната

L 10  H +1,3   НВ 151   N 43.75563,  E 26.75754
с. Свещари
№ 6118 - 104089

Дължина: 9.94 m;  Денивелация: + 1.30 m
Намира се на десния географски бряг на р.Царацар в местността Бербер кая, 

отстояща, 2.144 км западно от центъра на с.Свещари и на 2 км северно от Демир 
Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, 
респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 
6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Развита е 
по вертикална пукнатина с посока И-3. Входът е с триъгълен профил. Широк, при 
основата 0.30 m и с максимална височина 2.70 m. До 3-тия метър навътре сводът 
запазва височината си, след което постепенно се снижава, за да достигне на 
5-тия метър 0.60 м. Широчината в този участък е ~0.70 m . Галерията продължава 
още около 4 m, все така тясна, като височината достига 0.30 m, след което пре-
минава в непреодолима пукнатина. Пещерата е настлана с пръст, като има следи 
от обитаване на дребни хишници. Суха и без образувания. Открита е през м.май 
2020 по време на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана от  
Славена Цокева  (СК“Приста“, Русе) и Алексей Жалов  от пещерен клуб „Хелик-
тит“ (БПД) на 24.10.2020 в рамките на експедиция „Сборояново’2020” – есеннна.

Алексей Жалов
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Участници в експедиция “Сборяново’ 2019”               снимка Ал. Жалов

Участници в експедиция “Сборяново’ 2020”               снимка П. Делчев
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община Кубрат

КАРТИ

Аспаруховскоо-Дуловски райно104

гр. Каменово

Разградска област



Атлас на пещерите в България

 96

Код Име Селище № L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS Забе-
лежка

104006 Долното таванче с. Каменово 966 128 +12 +
104008 Чаирлъка с. Каменово 968 12 0 +
104009 Кремъчната пещера, 

Пещера №5
с. Каменово 969 30 0 +

104010 Стрелите, 
Пещера №3

с. Каменово 970 21 0 +

104016 Араба пещера, 
Каруцарската пещера

с. Каменово 979 77 +

104032 Иманярската пещера с. Каменово 3949 77 +

Район 104 Аспаруховско-Дуловски 
Разградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Кубрат
гр. Каменово
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Карта 1973 г. П.Делчев
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Долното таванче
Пещера №1 

L 128  H +12                            .
с. Каменово
№ 966 - 104006

Надморска височина 95 м.,  МЕБ 10 м.
Намира се на 10 м в дясно от Таванчето, 10 м. над реката.
Входът е широк 11х3,5 м. и се забелязва от далече. Представлява лабиринт-

на многоетажна пещера с 2 основни етажа и 2 подетажа, които са свързани от 
огромния блокаж от срутване в задната част на пещерата.

Горнорто таванче е по ниво равно на горния етаж на Долното таванче, но не е 
картирано.
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Карта 1973 г. П.Делчев
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Долното таванче
Пещера №1 

L 128  H +12                                   .
с. Каменово
№ 966 - 104006
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Карта 1973 г. Ал.Филипов
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Чаирлъка
Пещера №1 

L 12  H 0                                        .
с. Каменово
№ 968 - 104008
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Карта 1973 г. Ал.Филипов
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Кремъчната пещера
Пещера №5 

L 30  H 0                                     .
с. Каменово
№ 969 - 104009
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Карта 1973 г. Ал.Филипов
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Стрелите
Пещера №3 

L 21  H 0                                    .
с. Каменово
№ 970 - 104010
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Карта 1973 г. П.Делчев
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Араба пещера
Каруцарската пещера 

L 77  H 0                                   .
с. Каменово
№ 979 - 104016
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Карта 1975 г. Петър Трантеев, Иван Рашков и Здравко Илиев
Открита 1975 г., Реп.експедиция

Араба пещера
Каруцарската пещера 

L 77  H 0                                    .
с. Каменово
№ 979 - 104016

Надморска височина 95 м.,  МЕБ    м.
Носи си името от местния чорбаджия Арабаджията, който през османско вре-

ме е използвал пещерата за кошара на овцете си.
Намира се на 25-30 м над реката, към източния край на с. Каменово по левия 

бряг пред селото в местността Курт канара, Тотовските ливади.
Входовете и се виждат от далече – 7 на брой.
Привходната част, ако може да се говори за такава, представлява една зала 

подпряна на  колони. Има 2 разклонения, второто от които има 3 входа въвежда-
щи в ниска фурнообразна зала, която се свързва чрез блокаж с още една такава, 
където блокажа създава лабиринтни условия.

От втората зала в източна посока започва една тясна галерия, излизаща на 
12 м. западно от привходната зала на склона, по средата между Араба пещера и 
Голямата ниша.

Пред дясната долна част има голяма зала 10х5 м с 7 входа.
Голямата ниша е била свързана с Араба пещера, чрез двете зали, но сега тази 

връзка е запълнена с пръст и наносни материали.
Привходната част на Араба пещера е била обитавана от край време, та чак 

до 30те години, но следи от керамика не бяха открити. Самата тя е основно пре-
ровена от иманяри. ПОпода на Голямата ниша има дебел слой наноси пръст, но 
керамика и следи от живот не бяха открити. Затова са необходими разкопки.

Пещерата е картирана на 15.09.1975 г.
Гл. картировач Петър Трантеев, картировачи Иван Рашков и Здравко Илиев.

Пещера Топилата се намира на 1 км. южна посока от с. Каменово. Носи си име-
то от местото където селяните са топели коноп в застоелите в подножието води.
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Карта 1976 г. Ив. Георгиев
Открита 1976 г. ПК Търговище

Иманярската пещера
Пещера №3 

L 77  H 0                                    .
с. Каменово
№ 3949 - 104032
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община Кубрат

КАРТИ

Аспаруховскоо-Дуловски райно104

с. Сеслав

Разградска област
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Име Селище Код № L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS Забе-
лежка

Каца пещера, Каса пе-
щера, Катица

с. Сеслав 104035 1364 170 -8 + +

Атебин делик, На ходжа-
та дупето

с. Сеслав 104036 1492 29 0 + +

Пещерата при счупения 
камък, Голямата пещера

с. Сеслав 104037 1366 33 -1 + +

Курт канара с. Сеслав 104042 5742 24 +1 +?
Тотовската ниша с. Сеслав 104059 5391 8 + +

Биоспелеология

Rz 4. Katsa peshtera - cave near Seslav Village. Length 90 m. 
Visit: 23.08.1961 (P. Beron).
Isopoda: Trachelipus rathkei 
Araneae: Lepthyphantes istranus, L. leprosus, Meta menardi, Nesticus cellulanus 
Coleoptera: Carabidae: Laemostenus (Pristonychus) cimmerius

Район 104 Аспаруховско-Дуловски 
Разградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

Община Кубрат
с. Сеслав
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Карта 1976 г. Петър Трантеев, Ив. Рашков, Зд. Илиев
Открита 15.09.1976 г. Републиканска експедиция

Каца пещера
Каса пещера, Катица

L 170  H -8    N 43.511835  Е 26.202582
с. Сеслав
№ 1364 - 104035



Атлас на пещерите в България

 108

Карта 1976 г. Петър Трантеев, Ив. Рашков, Зд. Илиев
Открита 15.09.1976 г. Републиканска експедиция

Каца пещера
Каса пещера, Катица

L 170  H -8    N 43.511835  Е 26.202582
с. Сеслав
№ 1364 - 104035

Местност Курт канара Махала, Населено място с. Сеслав Код на ЕКАТТЕ 66295 
Община Кубрат Област Разградска област 

Пещера, Влажна, Едноетажна , Разклонена, Скала - Вароик, Диаклазна,  Обща 
дължина 170м, Денивелация -8м, НМВ 71м.

Намира се на 5 км югозападно от с. Сеслав в местността Курт канара (Тотов-
ските ливади). Височина над МЕБ 22 м. Влажна, Едноетажна , Разклонена, Варо-
вик, Диаклазна

Картирали Петър Трантеев, Ив. Рашков, Зд. Илиев Експедиция Републиканска 
експедиция 1976 Мащаб 1: 200

Последна карта 1976г.
История на откриването Картирана на 15/09/1976г.
Специфични особености: Едноетажна, разклонена с три входа

Биология:
Isopoda: Trachelipus rathkei 
Araneae: Lepthyphantes istranus, L. leprosus, Meta menardi, Nesticus cellulanus 
Coleoptera: Carabidae: Laemostenus (Pristonychus) cimmerius
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Карта 1975 г. Петър Трантеев, Иван Рашков, Здравко Илиев
Открита 16.09.1975 г. Републиканска експедиция

Атебин делик
На ходжата дупето 

L 29  H -1                                  .
с. Сеслав
№ 1492 - 104036
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Пещерата „Атебин камък“ се намира на запад – 290 гр. По права линия от 
центъра на с. Сеслав, около 2200 м., в суходолие на име Сеир Чаирлик. исочина 
над МЕБ 8м., НМВ 80м. Пътят, освен пеша, е достъпен за кола с повишена прохо-
димост и минава покрай м. Счупения камък, връща обратно по посока към Каца 
пещера и при малка млада тополова горичка отбива в ляво. На 320  крачки от 
горичката по левия географски бряг на суходолието, в основата на малък скален 
венец се намира входът на малка пещера, забулен от гъсти храсти.

Долнокредните варовици са почти хоризонтални, жълтеникави на цвят.
Входът е на около 7.5 м. от центъра на долината и е с височина 1.3 м. Над-

морската му височина е 80 м. Общата дължина на пещерата е 29 м. с много слаб 
наклон навътре към масива /-1.2 м./. Само привходната част е широка – макси-
мално 2м. Пещерата има предимно северно направление. За привходната част 
са характерни невисоки площадки, покрит с шума сух род. Намерихме интересни 
висящи от свода гъби, които не могат да се запазят при условията на експедици-
ята. Наличието на гъбна флора в тази привходна част се дължи на кондензаци-
онната влага, която покрива част от свода. Разликите в температурите на входа 
и т.6 е  доста чуствителна.

16.09.1976 г. 11.00 часа при входа 19.5о С. 11.30 ч. при т.6 – 11.2о С.
Стените и свода на пещерата са изпъстрени с корозионни дупчици дребни 

кари. Характерни са малките, добре оформени кубета по надлъжния профил. 
Сухи „глинени йероглифи“ /леопардова кожа/ има почти из цялата пещера. Око-
ло точка 2 на хоризонталния план по лявата стена личи груб калцитов повлек – 
единствено образувание в пещерата.

Около точка 7 личат от двете страни някогашните малки губилища на времен-
ния поток, сега затлачени с почвен глинест материал. Това както и наклонът на 
пещерата навътре към масива, показва, че тя е била губилище на някогашния 
поток в долината.

Хладината е дала възможност на хиляди комари от вида Лимония да се крият 
в почти цялата пещера. Археологически материали няма.

Карта 1976 г. Петър Трантеев, Иван Рашков, Здравко Илиев
Открита 16.09.1976 г. Републиканска експедиция

Атебин делик
На ходжата дупето 

L 29  H -1                                         .
с. Сеслав
№ 1492 - 104036
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Карта 1976 г. Петър Трантеев, Иван Рашков, Здравко Илиев
Открита 16.09.1976 г. Републиканска експедиция

Пещерата при счупения камък
Голямата пещера 

L 33  H -1                                         .
с. Сеслав
№ 1366 - 104037
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Карта 1976 г. Петър Трантеев, Иван Рашков, Здравко Илиев
Открита 16.09.1976 г. Републиканска експедиция

Пещерата при счупения камък
Голямата пещера 

L 33  H -1                               .
с. Сеслав
№ 1366 - 104037

Тя се намира западно от с. Сеслав в местността Чаирлъка (Шайтанлък). Висо-
чина над МЕБ 8м., на около 3 км. по права линия от центъра на селото и недалеч 
от мястото, което според местното население носи името Счупения камък. На мя-
стото на Счупения камък /на около 3 км. от селото/ трябва да се спре, ако до там 
е стигнала кола с повишена проходимост. Необходимо е да се изминат около 160 
крачки обратно на движението при стигане на Счупения камък, в дясно и по ле-
вия географски бряг на суходолието, на около 8 м. над центъра на долината да се 
достигне отвора на пещерата. Малко преди нейния отвор има няколко площадки, 
които могат да заблудят посетителя. Трябва да се внимава з разстоянието, което 
отделя пещерата от Счупения камък.

Пещерата е хоризонтална, едноетажна, едноканална, влажна, диаклазна. Ва-
ровик, с малки цепнатовидни разклонения.

Входът на пещерата се намира на 100 м. надморска височина и на 7,5 – 8 м.
над МЕБ, в основата на малък скален венец. Входът е забулен от малки храсти 
– почти не се забелязва всред буйната растителност. Около входа има два гра-
витачни блока, паднали от малкия скален венец, в който е изработена пещерата.

Пещерата при „Счупения камък“ е старо губилище на водите, които поняко-
га са текли по долината. Освен формите, които се срещат като остатък от тази 
дейност на потока, фактор за доказателство е низходящата галерия от входа на-
вътре, макар и с денивелация само 1.20 м. При обща дължина 33 метра, пеще-
рата е едноканална, с малки цепнитовидни разклонения вляво и вдясно до 1-2 м. 
Още на третия метър от входа се забелязват три скални мостчета в куполовидно 
уширение, нещо, което е рядкост за този район. След това уширение пещерата 
продължава като ниска и тясна галерия до края. Подът е покрит с пръст, рядко 
дребни камъни от мразово изветряне. В горната част на куполното уширение има 
добре споени брекчо-конгломерати. ПОчти цялата повърхност на стените и сво-
да е покрита с дребни, загладени корозионни дупчици, пълни с глина. Дупчиците 
са съпроводени с „глинени йероглифи“ /леопардова кожа/, от които идва и глина-
та. Между т.4 и т.5 глината по пода е влажна. Пещерата е опушена от факли по 
свода почти до половината.

Температурите, измерени в 18.30 ч  на 16.09.1976 г. :
При входа 17.1о С, При т.4 – 10.4о С,
На десетия метър на намерихме пещеролюбива пеперуда Trifosa dubitata – 

един екземпляр.
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Карта 1976 г. Здравко Илиев, Иван Рашков
Открита 1976 г. Републиканска експедиция

Курт канара

L 24  H +1   N 43.09752  Е 23.60547
с. Сеслав
№ 5472 - 104042

Височина над МЕБ 95 м.
Влажна хоризонтална пещера, едноетажна , неазклонена, варовик, Диаклазна
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Карта 1976 г.  Иван Рашков, Здравко Илиев
Открита 16.09.1976 г. Републиканска експедиция

Тотовската ниша

L 8  H 0   N 43.09752  Е 23.60547
с. Сеслав
№ 5391 - 104059

Височина над МЕБ 26 м.
Влажна хоризонтална пещера, едноетажна, неазклонена, 
Варовик, Диаклазна
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община Кубрат

КАРТИ

Аспаруховскоо-Дуловски райно104

с. Тертер

Разградска област



Атлас на пещерите в България

 116

Район 104
Аспаруховско-Дуловски 

Разградска област
Община 
Кубрат

Селище
Тертер

Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS Забе-
лежка

Кошарището Тертер 3340 104013 29 +
Орляк ниша Тертер 3339 104047 15 +
Тертер №3 Тертер 5738 104065 63 -8 +? +

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите
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Карта 1976 г. С.Иванов, Разград
Открита1976 г. Републиканска експедиция

Кошарището
Пещера №2

L 29  H 0   N 43.09752  Е 23.60547
с. Тертер
№ 3340 - 104013
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Карта 1976 г. С.Иванов, Разград
Открита1976 г. Републиканска експедиция

Орляк ниша
Пещера №1

L 15  H 0                                  .
с. Тертер
№ 3340 - 104047
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Карта 2009 г. К.Стоичков, М.Маджаров
Открита 27.11.2009 г. ПК Хелектит - София

Тертер №3

L 63  H -8   N 43.906722  Е 
с. Тертер
№ 5738 - 104065
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община Разград

КАРТИ

Аспаруховскоо-Дуловски райно104

с. Топчии

Разградска област
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Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS Забе-
лежка

Дочоулите пещери с. Топчии 967 104007 305 0 +
Горното маргели 
Пещера №3

с. Топчии 972 104011 30 0 +

Маргели 
Мар-дели / Малко злато

с. Топчии 973 104012 156 0 +

Малката думчелка 
Пещера №2

с. Топчии 975 104014 16 8 +

Думчелката №3 с. Топчии 976 104015 50 0 +
Юртлука 
Пещера №1

с. Топчии 977 104033 23 0 +

Герековата пещера, 
Б-02

с. Топчии 978 104034 14 +

Драгановата дупка с. Топчии 971 104039 34 0 +

Биоспелеология
Rz 2. Mokrata peshtera - pot hole near Topchii Village. 
Visit: 24.08.1961 (P. Beron & V. Beshkov). 
Collembola: Heteromurus nitidus

Район 104 Аспаруховско-Дуловски 
Разградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Разград
с. Топчии
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Карта 1972 г. Цветан Личков
Открита 1972 г., СПК „Академик" - София

Дочоулите пещери
 
L 305  H 0                                        .

с. Топчии
№ 967 - 104007
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Карта 1972 г. Цветан Личков
Открита 1972 г., СПК „Академик" - София

Дочоулите пещери
 

L 305  H 0                                    .
с. Топчии
№ 967 - 104007
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Карта 1972 г. Петър Делчев
Открита 1972 г., СПК „Академик" - София

Горното маргели
Пещера №3 

L 30  H 0                                    .
с. Топчии
№ 972 - 104011

Намира се на 200м. западно от кариерата при с. Топчии. В дясно, на 15 м. над 
пещерата Маргели. Входът и е на 2м под ръба на венеца на малка площадка, на 
десния бряг.

Тя е една 30 м. галерия, подът на която е засипан с огромно количество гуано. 
Завършва с малка заличка 2 на 3 метра висока около 6 метра, в която има дву-
метров хълм с гуано.

Обитава се от една колония подковоноси.
Доста удобен пункт за наблюдение, но следи от обитаване и керамика не бяха 

открити.
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Карта 1972 г. Петър Делчев, Хр. Харизанов
Открита 1972 г., СПК „Академик" - София

Маргели
Мар-дели /Малко злато 

L 106  H 0                                    .
с. Топчии
№ 973 - 104012

На 300 м западно от кариерата при с. Топчии, срещу селскостопанския двор.
Името и "Маргели" или "Маргелито" произлиза от Мал Дели /по местни обяс-

нения/, което значи малко злато, поради което е и централен обект на местните 
иманяри.

Има два входа, единият от които е почти засипан. Ссътои се от широка привход-
на част и три галерии. В най-лявата след 25 м започва вода и кал снишавайки се 
в тесен канал, който след 60 м е почти непроходим, малко след това сифонира.

Привходната част е била обитавана. За това говорят парчетата керамика, ко-
ито бяха открити на 2 м от входа и в началото на средната галерия и иманярски 
изкопи.

Свързана е чрез едно тясно ухо с Голямата думчелка, която е едно старо ней-
но ниво.
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Карта 1972 г. Петър Делчев, Хр. Харизанов
Открита 1972 г., СПК „Академик" - София

Маргели
Мар-дели /Малко злато 

L 106  H 0                                    .
с. Топчии
№ 973 - 104012

На 300 м западно от кариерата при с. Топчии, срещу селскостопанския двор.
Името и "Маргели" или "Маргелито" произлиза от Мал Дели /по местни обяс-

нения/, което значи малко злато, поради което е и централен обект на местните 
иманяри.

Има два входа, единият от които е почти засипан. Ссътои се от широка привход-
на част и три галерии. В най-лявата след 25 м започва вода и кал снишавайки се 
в тесен канал, който след 60 м е почти непроходим, малко след това сифонира.

Привходната част е била обитавана. За това говорят парчетата керамика, ко-
ито бяха открити на 2 м от входа и в началото на срената галерия и иманярски 
изкопи.

Свързана е чрез едно тясно ухо с Голямата думчелка, която е едно старо ней-
но ниво.

Специална екипировка: не
Налична стационарна екипировка: не
Брой сифони: 1
Специфични особености: Едноетажна, неразклонена

Биоспелеология
Collembola: Heteromurus nitidus
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Карта 1973 г. А.Филипов
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Араба пещера
Думчелката №1, Голямата ниша,

Пещера №1 
L 13  H 0                                    .

с. Топчии
№ 6041 - 104067

На 300 м западно от кариерата при с. Топчии.
Намира се в местността "Думчелките" край с. Топчии, Разградски окръг, носе-

ща името си от нея и съседните ниши, които думтят (кънтят), когато се вика или 
говори високо. На 5 метра в ляво от входа на пещерата Маргели с която е свър-
зана слухово посредством едно 30 см ухо.

Другото и име е Голямата ниша.
Тя е свързана и се явява горният етаж на пещерата Маргели и сега се води 

като част от Маргели.
Поради липса на наслаги, следи от обитаване не бяха открити, макар че е до-

ста удобна за това, още повече, че съседната пещера Маргели е била обитавана.
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Карта 1973 г. Ал. Филипов
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Малката думчелка
Пещера №2 

L 16  H 0                                    .
с. Топчии
№ 975 - 104014
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Карта 1973 г. Александър Филипов
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Думчелката
Пещера №3 

L 50  H 0                                    .
с. Топчии
№ 976 - 104015
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Карта 1973 г. Косю Косев
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Юртлука
Пещера №1 

L 23  H 0                                    .
с. Топчии
№ 977 - 104033
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Карта 1973 г. К. Косев
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Герековата пещера
Б-02 

L 14  H 0                                    .
с. Топчии
№ 978 - 104034
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Карта 1973 г. К. Косев
Открита 1973 г., СПК „Академик" - София

Драгановата дупка
Пещера №1 

L 28  H 0                                    .
с. Топчии
№ 971 - 104039
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община Цар Калоян

КАРТИ

Аспаруховскоо-Дуловски райно104

с. Костанденец
гр. Цар Калоян

Разградска област
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Име Селище № Код L H Кар-
та

Опи-
са-
ние

GPS Забе-
лежка

Голямата яма с. Костан-
денец

3338 103161

Църквата с. Цар 
Калоян

967 104007 305 0 +

Кара пещера с. Цар 
Калоян

972 104011 30 0 +

Пчелина с. Цар 
Калоян

973 104012 156 0 +

Исток чешма с. Цар 
Калоян

975 104014 16 8 +

Торлашки манастир с. Цар 
Калоян

976 104015 50 0 +

Район 104 Аспаруховско-Дуловски 
Разградска област

Българска федерация по спелеология
Картотека на пещерите

община Цар Калоян

Биоспелеология
Rz 2. Mokrata peshtera - pot hole near Topchii Village. 
Visit: 24.08.1961 (P. Beron & V. Beshkov). 
Collembola: Heteromurus nitidus
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Карта 1977 г. С.Иванов
Открита 1977 г., Разград

Голямата яма 

L 16  H -8                                .
с. Костанденец
№ 3338 - 103161
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Църквата
 

L 60  H +2                                .
с. Цар Калоян
№ 1898 - 103091
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Църквата

L 60  H +2                                .
с. Цар Калоян
№ 1898 - 103091
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Църквата

L 60  H +2                                .
с. Цар Калоян
№ 1898 - 103091
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Църквата

L 60  H +2                                .
с. Цар Калоян
№ 1898 - 103091
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Кара пещера

L 42  H +7                                .
с. Цар Калоян
№ 1899 - 103092

Местоположение Местност Пчелина на Сали бей гр. Цар Калоян Община Цар 
Калоян Област Разградска област 
Характеристики Пещера Суха Многоетажна, Разклонена Скала - Варовик 
Данни Обща дължина 42м Денивелация +7м Площ, Обем, 
 
НМВ  185м Няма карта Картирали Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев 
Експедиция Републиканска експедиция  1977 жл Мащаб 1:100 Прекартирали 
Последна карта 1977г. 
 
История на откриването РП Експ."Разград 77" 
 
Намира се в крайната част на разкъсан скален венец по лявата страна на р.
Бели Лом, северозападно от Гр. Цар Калоян по пътя за село Ветово. Венецът 
започва малко преди голямото спускане по шосето към долината на р.Бели 
Лом. В началната му част се намира пещерния комплекс "Църквата", а в край-
ната - Кара пещера. Като ориентир може да се вземе отстоящия на около 500 м. 
югозападно от пещерата пчелин. Ако се тръгне покрай венеца откъм шосето се 
минава също покрай пчелин, устроен около хубав малък скален мост. От него 
се вижда крайната скала на масива, където се намира пещерата. Влизането в 
пещерата става покрай дясната страна на скалния нос, който води в средната 
част на пещерата. 
 
Пещерата е образувана в среднослдтни белезникави варовици отчасти от во-
дите текли по платото, отчасти /в предверието/ от водите на р. Бели Лом. Тя е с 
три входа, първият от ляво е по трудно достъпен, тъй като има праг във височи-
на 1,6 м. Вторият и третият са широко отворени и гледат на север североизток. 
Предната част на пещерата е широка до 10 м. при дължина /от II вход до втора-
та част/ 19 м. Към 12,5 метър от втория вход, по дясната стена висока до 6 м. се 
намира двоен отвор към повърхността. Поради това цялото предверие на пеще-
рата е сравнително светло. Покрай дясната страна има три иманярски изкопа, 
по-малък изкоп има около т. В. Малко преди него, в ляво има тясна галерийка 
с дължина 4,5 м. След т. В пещерата продължава в юг-югозападна посока още 
14 м., сравнително тясна и невисока, като е възходяща спрямо вход II с 6,5 м. 
Подът на тази част е покрит с пръст и малки гравитачни камъни. Подът на пред-
верието на пещерата е покрит със същите материали, но личи пепел от огнища, 
повече каменен материал. Намерените фрагменти от керамика са предадена в 
ОИМ Разград. 
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Кара пещера

L 42  H +7                                .
с. Цар Калоян
№ 1899 - 103092

Не личат жлебове в скалата служили за поставяне на преградни врати, но пе-
щерата е била явно обитавана. 
 
Името е народно - опушени огньове - Кара /Черна/ пещера. 
 
Изследвана на 10.10.1977 г. от Екип Петър Трантеев, В.Василев, Здр. Илиев. 
 
Необходим алпийски инвентар: не 
Друга специална екипировка: не 
Специфични особености: Едноетажна, разклонена с три входа
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Пчелина

L 30  H +1                                 .
с. Цар Калоян
№ 1900 - 103093



Атлас на пещерите в България

 145

Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Пчелина

L 30  H +1                                 .
с. Цар Калоян
№ 1900 - 103093

Местоположение Местност Пчелина на Сали бей Махала, гр. Цар Калоян, 
Община Цар Калоян, Разградска област

Пещера, Суха, Едноетажна, Разклонена, Варовик
Обща дължина 30м Денивелация +1м, НМВ 175м Карта
История на откриването Републиканска експедиция "Разград 77"
Местонахождение
Тази малка пещера се намира недалеч от пещерния комплекс "Църквата", 

северно от Цар Калоян, по пътя за с. Ветово, вляво преди голямото спускане 
към р. Бели Лом, на около 350 м. от шосето, по средата на малък венец, част от 
скалния масив простиращ се между "Църквата" и "Кара пещера". До нея води 
неясна пътечка, като се налага да се траверсира до входа.

Описание на пещерата
Пещерата "Пчелина" се състои от две, нееднакви по форма части. Първата 

има посока югозапад и е сравнително ниска, с пещообразен профил с дължина 
8 м. Втората част представлява диаклаза с височина до 6 м. с посока северо-
изток-югозапад. Подът и на двете части е покрит със пръст /земя/ в недебел, до 
30 см. слой. Образувания няма, фауна не е забелязана. Изследвана и карти-
рана от Републиканска експедиция "Разград 1977" от В.Василев, П.Трантеев и 
Здравко Илиев по време на Републиканска експедиция 1977 г. в Мащаб 1: 200

Специална екипировка: не
Налична стационарна екипировка: не
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Исток чешма

L 46  H +6                                      .
с. Цар Калоян
№ 1902 - 103095

 Меоположение: Местност Исток чешма гр. Цар Калоян, Община Цар Калоян, 
Разградска област.

Пещера Суха, Многоетажна, Разклонена, Варовик.
Обща дължина 46м Денивелация +6м, НМВ 215м. Няма карта, Картирали 

Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев Републиканска експедиция 1977г. 
История на откриването Реп. Експ."Разград 77" 
 
Местонахождение 
    "Исток чешма" се намира североизточно от гр. Цар Калоян, по пътя за село 
Ветово, с отклоненние към свинарниците на селото и от там се тръгва сре-
щу течението на р. Бели Лом по левия бряг. След като се отмине Торлашкия 
манастир се продължава още около 500 м. до следващия дол. Пътят минава 
непосредствено до мочурищата на реката. Около 300 м. нагоре по дола, на 
десния му бряг има голяма чешма и зад нея малък скален венец. Зад чешмата 
се вижда характерна двуетажна малка ниша. В дясно от нея и малко по нагоре 
по дола /около 15 м./ се намира отвора на неголяма пещерка, носеща името на 
чешмата, на около +5 м. над местния ерозионен базис.

Пещерата е образувана от водите на сегашната Исток чешма в период на 
по-високи води в почти хоризонтални жълтеникаво бели варовици от кредна 
възраст. 
 
Описание на пещерата

Предверието на пещерата е обширно, с широчина около 6 м. Вдясно има 
странична малка галерийка, свързана с горен и тесен етаж. На около десетия 
метър от входа има втора дясна галерийка с дължина до 5 м. До 9 м. галерията, 
която образува основната част на пещерата, има почти северно направление и 
започва със скален праг. Характерни са площадките вляво и вдясно на централ-
ната ос на галерията. Самата тя е наклонена на запад в рамките на също така 
наклонена диаклаза. От т. 4 галерията взима северозападна посока и променя 
характера си до до разстояние 5м. от т.4, където имз старо срутване. След него 
галерията стига до височина около 5 м., като сляпо завършва в масива.

По пода на пещерата има пръст и отделни гравитачни камъни. По централна-
та си ос пещерата има дължина 30 м., а общата и е 46 м.

Изследвана и картирана от Републиканска експедиция "Разград 1977" от екип 
Здравко Илиев, Петър Трантеев и В.Василев.

Произходът на името "Исток чешма" е вероятно преди да се построи не само 
сегашната, но и предишната чешма - в смисъл на "изтичането" на постоянно 
течаща вода. 
Друга специална екипировка: не
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Торлашки манастир

L 42  H +6                                 .
с. Цар Калоян
№ 4609 - 103274
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Торлашки манастир

L 42  H +6                                 .
с. Цар Калоян
№ 4609 - 103274
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Торлашки манастир

L 42  H +6                                 .
с. Цар Калоян
№ 4609 - 103274
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Карта 1977 г. Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Торлашки манастир

L 42  H +6                                 .
с. Цар Калоян
№ 4609 - 103274
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Карта 1977 г. Иван Рашков
Открита 1977 г., Реп. експедиция

Ниша под Торлашки манастир

L 4.5  H -1                                 .
с. Цар Калоян
№          - 103094а

   Нишата се намира в основата на венеца, непосредствено под "Торлашки 
манастир". Макар и образувана самостоятелно, тя влиза в комплекса на "Тор-
лашки манастир". При дължина 4,5 метра, най-широката и част е 3.25 м. почти 
непосредствено след входа. На това място вляво и вдясно има площадки на 
височина 1.00 и 0.70 м. над пода. Лявата, по-ниска площадка продължава почти 
до края на нишата. Там вдясно има къса площадка с височина 0.3 м. над пода 
По пода има пепел и няколко по-големи камъка.
   Нишата е низходяща към дъното с денивелация около 1 м. Вероятно е била 
използвана като кошара или склад. Няма следи от обработване.
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