
ПЕЩЕРА „КРАЙПЪТНАТА ПЕЩЕРА“ ИЛИ „ПЕЩЕРА №094“  

БФСп № 0985 

          Пещера 0985 „Крайпътната пещера“, известна още като „Пещера №094“ е малка, 

хоризонтална, суха, едноетажна, неразклонена, диаклазна пещера, образувала се във 

варовикова скала. Общата и дължина е около 12 метра, като галерията и се развива 

хоризонтално и няма никаква денивелация. Височината на галерията и при входа е 

около метър и двадесет, а ширината и е около 80 сантиметра,като постепенно и що годе 

конусовидно стеснява навътре и завършва с непреодолимо за преминаване от човек 

стеснение. В пещерата няма образувания. 

          Тя се намира в местност „Лакатнишки скали“ в непосредствена близост до река 

„Искър“, карстов извор „Житолюб“ и ресторант „Пещерата“ в село Гара Лакатник, но 

се води в землището на село Миланово. 

          Пещерата се намира на 401 метра надморска височина и GPS координатите и са 

следните: 

 
          За да се стигнете до нея, движейки се по път II-16 от гр.София, към гр.Мездра, 

след като подминете разклона в ляво към село Губислав, продължавате направо още 

около 1200 метра, където ще видите ресторант „Пещерата“ и паркинг покрай двете 

страни на пътя, където ако сте с автомобил, трябва да паркирате. Когато тръгнете от 

паркинга към ресторанта, в ляво от вас ще забележете широко място с чешма и 

информационни табели. От там започва пътеката, по която трябва да тръгнете. 

Пещерата се намира на около 2 минути пеша от там и не е възможно да пропуснете 

входът и, а пътеката продължава към Пещера“Темната дупка“. 

Схема за по лесно откриване на пещерата: 

 



Снимка на началото на пътеката: 

 



Входът на пещерата е маркиран и е поставен съответния БФСп номер: 

 
Снимки на входът на дупката: 

 
- гледан от шосето. 



 
-гледан от пътеката, която минава до нея. 



 
 

 



-гледан отвън навътре 

 



 



- гледан отвътре навън 

 



 
 

 



Снимки на вътрешността на пещерата: 

 



 



 



 



 
Приблизителна схема на пещерата: 

 
 



          Няма данни за това, кога и от кого е открита пещерата, но е картирана през 1975 

година от Валентин Вълчев и Николай Чилев от Пещерен клуб „Черни връх“ – София, 

при провеждане на клубна експедиция. 

 

        Материалът е съставен в понеделник, на 10.02.2020 година от Стефан Карлов от 

П.К.“Искър“-гр.София за нуждите на клуба. 


