
ПЕЩЕРА „ПРОБОЙНИЦА - 1“ БФСп № 5490 

            Пещера 5490 „Пробойница - 1“ е малка, хоризонтална, суха, едноетажна, леко 

разклонена, проходна, диаклазна пещера, образувала се във варовикова скала. Общата и 

дължина е около 21 метра, като галерията и се развива хоризонтално и няма никаква 

денивелация. Общо взето пещерата е тясна. Височината на галерията при основния 

вход / вход 1/ е около 60 сантиметра в единия край и тъй като е с триъгълна форма, от 

другия и край е не повече от 20-25 см. Колкото по навътре навлиза, толкова повече се 

стеснява и става непреодолима за преминаване от човек. Другия вход / вход 2/ се 

намира на около 4-5 метра в дясно и около метър по високо от основният и е доста 

тесен. Бих казал, че не е проходим за повечето хора с нормално телосложение. В 

пещерата няма образувания. 

            Тя се намира на десния бряг на река „Пробойница“, точно срещу „Вражи“-те 

дупки, в местност „Заножка мъртвина“, в махала „Раково“ в землището на село Заноге, 

но реално се намира в село Гара Лакатник. 

            Пещерата се намира на 455 метра надморска височина и GPS координатите и са:  

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

началото на село Гара Лакатник, трябва да се отбиете надясно на кръстовището за село 

Губислав. Продължавате направо по пътя и след като минете покрай мястото с чешмата 

и малкия паркинг, където се сливат река „Петреница“ с река „Пробойница“, по 

известно като началото на „Петренски дол“, продължавате нагоре по асфалтовия път 

още около 800 метра, докато в далечината видите,че пътя се разклонява на две, а от 

ляво на вас има равно и широко място. Ако сте с автомобил, тук трябва да го оставите и 

да продължите натам пеша. От широкото място, надолу към реката се спуска пътека. 

Тръгвате по нея и след около 50 метра стигате до метален мост, който преминава над 

река „Пробойница“. След като минете през него тръгвате по пътеката, която върви по 

течението на реката и след около 575 метра, в дясно, в посока към скалния венец, ще 

забележете стръмно, покрито с камъни място, без храсти, там  трябва да завиете на 90 

градуса надясно. След като завиете надясно, тръгвате право нагоре към скалния венец, 

който се намира на около 25 метра разстояние от там. Пещерата се намира в основата 

на същинския скален венец и просто няма как да не я видите. Входа и е маркиран и 

номериран. За по лесно откриване на дупката, прилагам следната схема: 

 



Снимка на широкото място до асфалтовия път, където трябва да оставите автомобила и 

да тръгнете надолу по пътеката, която започва от там: 

          

 



Снима на маркировката до основният вход  на пещерата: 

 



Снимки на основният входа на пещерата: 

 



 

 

- Гледан отвън навътре. 



- Гледан отвътре навън. 

 

Снимки от вътрешността на пещерата: 

 



 

 



 

 



 

Приблизителна схема на пещерата: 

   



Снимки на вход 2 на пещерата: 

 



 



 



          За проникване в пещера „Пробойница-1“ ви е необходимо само каска с 

осветление, е и разбира се стари дрехи, тъй като не е необходимо да носите гащеризон 

и ботуши до там. 

          Пещерата е открита през 2004 година от Пещерен клуб „Хеликтит“-София, но е 

картирана от И.Тачев, Г.Леков и Д.Димитров/Мушморок/ от Пещерен клуб „Искър“-

София на  08.06.2008 година. 

           Материалът е съставен в неделя, на 09.02.2020 година от Стефан Карлов от 

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

 


