
Пещери 

 

Мишин камък 

 

 

 
Намира се между селата Горна Лука и Превала (на 2 км. северозападно от с. Горна 
Лука, на десния бряг на р. Превалска Огоста) в Чипровския дял на Стара планина. 

Пещера "Мишин камък" е с площ 0,5 ха. След входа, който е висок около 20 м, започва 
лабиринт от галерии, издълбани от подземните води, които подхранват река Огоста. 

Лабиринтът води до 2 разширения, дясното е богато на сталактити, сталагмити, 
синтрови езера, пещерни бисери. Истински забележителности за човешкото око в тази 

пещера са: "Камбаната", "Арфата", "Воденичката", "Колонната зала", "Балконът" и 
"Посетителите". Всичко това природата през вековете е изваяла от сталактити и 

сталагмити по един неповторим начин. Едно южно разклонение на пещерната система 
води до най-хубавата и най-голямата зала на пещерата - подземен дворец с мощни 

колони, сталактити, сталагмити, повлеци, завеси. Пещерните води се оттичат в река 
Огоста. Пещерата е обявена за природна забележителност през 1962 г. 

 
 

Мраморна пещера 

 

 
Природният феномен е разположен в местност “Алчов баир”, близо до град Берковица. 

Още през 1971 година местността е обявена за природна забележителност.  
В територията и влиза лесопарк, целият район е с изключително красива природа. 

Самата Мраморна пещера не е сред най-популярните дестинации, тъй като е 
консервирана с цел предпазване от разрушения и разграбване и дори не е проучена, 

поради същите съображения. Известна е с мраморните си пещерни образувания, 
откъдето идва и наименованието и, красивите пещерни галерии и животински свят, 

който си живее в нея необезпокояван от никого. 
Очарователната природа в местност Алчов баир е достъпна за всеки, който иска да се 

наслади на чист въздух и прекрасни гледки. Природната забележителност е с обща 
площ от 16,3 ха. 

 
 



"Сушица" 

 

 
Пещера Сушица се намира на 2 км от с.Студено буче, общ.Монтана. За достъпа до нея 

се тръгва от центъра на селото на дясно в посока църквата на селото.След църквата 
веднага се свива на ляво и се продължава само направо без никакви отклонения по 

черен коларски път.Постепенно пътят слиза надолу и пътят свършва,колата се оставя 
там и се слиза надолу около 100м. Пещерата се намира на десния склон на широко дере 
обрасло с папур.Входа се вижда ясно дори и от 70-80м разстояние.Входът се е срутил 

малко и влизането в нея трябва да е внимателно има езерца,прилепи и тук там 
образувания.Маршрутът до пещерата не е тежък, затова може да се стигне и с 

обикновенна кола до нея.Пещерата е известна на местните жители и в миналото често е 
посещавана от тях. 

 
 

Пещерата Мечата дупка 

 

 
Мечата дупка, м. Помпената станция, с. Лехчево, 15.06.1971 г. 

  
     Извън укрепената местност Калето, около 100 метра на юг, от крепостната стена на 

прикрито от горист храсталак място, на около 10 метра под земния хоризонт, също така 
на почти отвестната скала  се намира входа на Мечата дупка. Това е една тясна пещера, 
за която се говори, че е дълга около 21 километра в западна посока. Легендата разказва, 
че краят и завършва със замаскирани в земята железни врати – таен изход до брега на 
река Огоста при Дръндаров геран. И сега това място при герана се нарича „Желязни 
врати” без да се знае има ли такава врата и къде е маскирана тя. В пещерата живеят 

прилепи. На повърхността на терена в началото на мечата дупка са разкрити 
амфитеатрално изрязяни в полукръг в меката каменна стена три - четири редици 

столове, наричани Берберските столове. От това място се разкрива великолепна гледка 
към красивата долина на река Рибине, която твърде много наподобява местността 

„Кайлъка” край Плевен. 
 
 

 

 

 

 



Белимелска пещера 

 

 
 

Белимелска висока пещера се намира в местността "Петров дол" над с.Белимел , 
община Чипровци, област Монтана. 

 
На 10 юли 2016 г. бе изграден маршрут  до пещерата с маркировка и указателни табели. 

Началото на маршрута е обозначен с табела на главния път на село Белимел малко 
преди изхода от селото в посока Чипровци. Маршрута е с обща дължина 3 км. 

Средното време за изминаване на маршрута е час и половина при нормално ходене. 
Първите два километра и половина се върви по черен път движещ се успоредно по 

коритото на река "Петров дол". След тези два километра и половина има обозначителна 
метална табела, която сочи , че маршрута продължава наляво в гората. На 20-тина 
метра от металната табела има друга, дървена табела, която оказва, че маршрута 

продължава надясно. Следващите 500 метра започва стръмно изкачване с денивелация 
от 200 метра по пътеката през гората, която пътека е с явна маркировка по дърветата и 
камъните. В края на пътеката през гората , изведнъж се открива гледка към огромния 

отвор на пещерата. В ляво от входа на пещерата има пропаст от която се открива 
прекрасен изглед към белимелските равнини , а в далечината погледа стига чак до 

Врачанския балкан. Пещерата е с обща дължина от 68 м. По средата на пещерата на 
тавана от ляво се вижда ясно очертан фосил на охлюв от праисторическо време, който е 

с големина от 20-30 см. Пещерата се обитава от прилепи, но в малък брой. В  края на 
пещерата има следи от набези на иманиари. 

 

Данни за пещерата 
 

БФСп № 3431 

№ район и пещера 202075 

Район и област Салашки район, Старопланинска област 

Местност Петров дол 

Код на ЕКАТТЕ 3469 

G P S 43°26'54.92"С ,  22°57'27.18"И 

Вид Пещера 

Влажност Влажна 

Разклоненост Едноетажна, Неразклонена 

Други Скала - Варовик, Диаклазна, Образувания 

Обща дължина 68м 

Денивелация (- , +) 1м (-0м, 1м) 

Надморска височина 489м 

 


