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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен
маркетинг на дестинация България”
Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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обща информация
Красотата на българската природа има много лица. Тя не се
изчерпва с уникални скални феномени, величествени планини,
красиви пейзажи и живописни местности. Голяма част от
забележителните места са скрити под земята.
Пещерите в България са много, но само част от тях са
облагородени и достъпни за туристически посещения.
Останалата част са привилегия само на опитни катерачи и
спелеолози и изискват специална подготовка и екипировка.
В много от българските пещери са открити следи от древни
времена. Те са били обитавани от хора още от каменната ера, а
някои, като пещерата Магурата, носят белези на древни култури.
Най-популярни и интересни сред туристите са пещерите
Дяволското гърло, Ягодинска, Харамийска, Ухловица, Съева дупка,
Бачо Киро, Проходна, Деветашка, Снежанка, Леденика, Орлова чука,
Магурата и Лепеница.
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дяволско гърло

Пещерата Дяволското гърло
се намира в Родопите, на 2 км
от с. Триград, в Триградското
ждрело. Тя не блести с красиви
пещерни образувания, тъй
като е пропастна пещера.
Впечатлява обаче със
стихията на водата, която се
излива в дълбоката пропаст.
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Водите на Триградската река
се изливат в „гърлото” от
височина 42 м, като формират
най-високия подземен водопад
на Балканския полуостров.
Според една легенда Орфей
оттук е влязъл в подземното
царство, за да дири своята
любима Евридика.
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харамийска пещера
Харамийската пещера се
намира в Триградското
ждрело, срещу входа на
пещерата Дяволското
гърло. Тя е един от
обектите за екстремен
туризъм - пещерата е
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достъпна само с подходящ
инвентар и използване на
алпийска и спелеоложка
техника. В пещерата са
открити останки от
първобитни хора – техни
макети, разположени в

пещери
в българия

естествено осветената
привходна част, са
една от атракциите в
Харамийската пещера.
Вътрешната част не е
оборудвана със светлини
– влиза се със собствено
осветление и защитно
облекло. Опитни водачи на
място осигуряват обучение
и екипировка.
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ягодинска пещера

Ягодинската пещера се
намира в Буйновското ждрело,
отново в Родопите, близо до
село Ягодина. Представлява
сложна система на няколко
етажа, образувана в
мрамори. Благоустроен е
най-долният етаж. Дългият
над километър маршрут
дава възможност да се видят
красиви представители
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на почти всички видове
пещерни образувания,
но най-впечатляващи са
многобройните пещерни
бисери. Те се образуват
като истинските перли от песъчинка, попаднала
във вода, която в течение
на много години се обгръща
в калцит, за да придобие
кръглата си форма.
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ухловица
Ухловица също се намира
в Родопите, на 3 км
североизточно от село
Могилица и на около 30 км
югозападно от Смолян. До
входа на пещерата се стига
след стръмно изкачване,
което отнема около 30-40
минути. Дължината й е 460 м,
като само 330 м от тях
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са пригодени за посещения.
Името й произлиза от думата
„Улулица” – вид сова, която
вероятно е живяла в региона
на пещерата. Със своите
красиви образувания Ухловица
често е сравнявана с подземен
дворец – дендрити, хеликтити,
сталактити, сталагмити и
каменни водопади.
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съева дупка

Пещерата Съева дупка се
намира до село Брестница,
Ловешка област. Тя е
благоустроена и достъпна
за туристи. Предполага се, че
името й идва от имената на
двама братя – Сею и Съю, които
я използвали като укритие
през османското владичество.
Съева дупка се състои от 5 зали,

най-обемна от които е залата
на Срутището. В зала Хармана
има много добра акустика
и тук често се провеждат
концерти. Пещерата е
изключително красива – тук се
срещат всички видове пещерни
образувания – сталактити,
сталагмити, синтрови езера,
драперии и др.
11
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бачо киро

Пещерата Бачо Киро
се намира на около 6 км
югозападно от гр. Дряново,
а входът й е на 300 м от
Дряновския манастир „Свети
Архангел Михаил”. Бачо Киро
е първата благоустроена
пещера в България - през 1937 г.,
а от 1940 г. носи името на
революционера, участник в
Априлското въстание (1876 г.)
Бачо Киро. В продължение
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на хиляди години реките са
оформяли пещерните галерии
и зали. Красивите пещерни
образувания - сталактити,
сталагмити и сталактони,
са придобили причудливи
и разнообразни форми.
Посещението на пещерата е
възможно по два маршрута
– късият отнема около 30
минути, а дългият – около 70
минути.
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проходна
Проходна е една от
най-известните и
леснодостъпни пещери в
България. Намира се на 2 км
от с. Карлуково и на 112 км
от София.
Пещерата представлява
естествен скален мост с
дължина 262 м. Има 2 входа
– голям и малък. Големият
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вход представлява найголемия пещерен свод в
България – 45 м. Проходна
е естествено осветена от
огромните входове и от
естествените отвори в
тавана - “окна”. „Окната”
наподобяват очи и от векове
разпалват човешкото
въображение.
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деветашка пещера

Деветашката пещера се
намира на 18 км североизточно
от Ловеч и на 2 км от село
Деветаки. Пещерата е
известна още като Маарата
или Окната заради седемте
различни по големина отвора
на тавана, през които

прониква светлина и осветява
централната зала и част от
двата клона. Проучванията
показват, че Деветашката
пещера е била обитавана с
известни прекъсвания през
почти всички исторически
епохи.
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пещера снежанка

Снежанка е една от найкрасивите пещери в България.
Намира се в Родопите, на 5 км
oт град Пещера в посока
към гр. Батак. Макар и къса
– едва 145 м, тя е събрала
всички форми на пещерни
образувания – сталактити,
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сталагмити, синтрови езера и
драперии. Името си пещерата
носи от снежнобелите
наслаги, образували се
милиони години и застинали
в причудливи форми. Една от
тях хората оприличават на
приказната героиня Снежанка.

пещери
в българия

19

www.bulgariatravel.org

леденика
Пещерата Леденика е
разположена на 16 км
от град Враца. Името си
Леденика носи от ледените
сталагмити, сталактити
и сталактони, които се
образуват през зимата близо
до входа. В пещерата има
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малко синтрово езеро, което
според едно поверие изпълнява
желанието на всеки, който
потопи ръката си в него.
Туристическата обиколка
на пещерата трае час, а
маршрутът обхваща 350 м
от пещерните галерии.
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орлова чука

Пещерата Орлова чука се
намира на около 40 км от Русе,
в близост до село Пепелина.
Името й идва от скалния
венец, който стои над входа.
При нейното проучване
са открити скелети на
пещерни мечки. Счита се, че
пещерата е била обитавана
22

от хора през палеолита и
каменно-медната епоха.
За посетителите днес са
достъпни и осветени около 3 км
от пещерата. Впечатлява
с красивите си синтрови
образувания, калцитни
кристали, сталактити и
тунели.
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пещера магура
Пещерата Магурата се
намира в Северозападна
България, на 17 км от град
Белоградчик. Издълбана е
във варовиковата Рабишка
могила. Тя е една от найголемите и най-красиви
пещери в България. Състои
се от главна галерия и три
странични разклонения. В

една от залите са разкрити
праисторически рисунки,
издълбани в скалата и
изрисувани с прилепно гуано
(тор). Фигурите изобразяват
танцуващи женски силуети,
танцуващи и ловуващи мъже,
маскирани хора, животни,
звезди, оръдия на труда,
растения.
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лепеница
Пещерата Лепеница се намира
в Западните Родопи, на 10 км
югозападно от град Ракитово
и на 11 км южно от Велинград.
Дълга е 1525 м. Пещерата
е богата на сталагмити,
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сталактити и сталактони
и е изключително красива. Тук
са открити впечатляващи
пещерни бисери, които
днес могат да се видят в
Природонаучния музей в гр. София.
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