
Пещера „Феникса“/ „Пещера № 15“- БФСп № 2991 

 

          Пещера 2991 „Феникса“ или известна още и с името „Пещера № 15“ е суха, 

едноетажна, разклонена, хоризонтална пещера, образувала се във варовикова скала. 

Общата и дължина е 232 метра, като галерията и се развива предимно хоризонтално и 

денивелацията и е около 5 метра ( - 1м.,+ 4м.). Общо взето входа е широк, като веднага 

след него следва голяма и просторна зала. От залата в ляво и в дясно тръгват 

разклонения, които след не особено голямо разстояние стесняват и стават непроходими 

за човек. В дъното на залата продължава галерия, която завива наляво и след около 10 – 

тина метра се разделя на две, лявото разклонение минава през ниско и широко 

пространство и отново излиза в залата, а дясното минава през две стеснения и влиза в 

малка и красива зала богата на 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 487 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, 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 353 метра, достигате до стара, но запазена къща, 

която ви се пада от дясната страна. Когато видите крайния, десен, преден ъгъл на 

самата къща, трябва да завиете надясно и да тръгнете през гората по диагонал нагоре 

към скалния венец, като вървите по стара но личаща си пътека. След около 165 метра 

ще достигнете скалния венец и входа на пещерата, който няма как да не забележете. За 

допълнителен ориентир можете да ползвате жиците на далекопровода, тъй като входът 

на дупката се намира точно под тях. В дясно, на около 10-тина метра от входът на 

„Феникса“ се намира единия от входовете на проходната пещера „Лабиринтчето“ с 

БФСп № 2989. 



Скица за по лесно откриване и достигане до пещерата: 

 
Приблизителна скица на пещерата: 

 



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

да тръгнете надолу по пътеката, която започва от там. 

 



Снимка на моста над река „Пробойница“: 

 
Снимки на къщата, при която трябва да завиете надясно и да тръгнете по 

пътеката,която се изкачва по диагонал през гората: 

 



 

 



 
-Пътеката тръгва точно срещу ъгъла на къщата. 



Снимки на пътеката, която отвежда до входа на дупката: 

 



 



Снимки на входа на дупката: 

 



 
 

 



 
-Входът е маркиран и е поставен съответния БФСп № 

 



 



Снимки от вътрешността на пещерата: 

 
- залата 

 



      

    



 

 



 



    

     
- в пещерата има малко, но красиви образувания 



 

 



 
 

          Липсват данни, кога и от кого е открита пещерата, но за пръв път е картирана 

през 1980 година, но за това също липсват данни. Прекартирана е през 2014г. от 

Пещерен клуб „Хеликтит“ – София, като според новата карта, дължината на дупката не 

е 232 метра, а е 178 метра. Също така и денивелацията е 6 метра (-1м.,+5м.), докато в 

старата тя е 5 метра ( - 1м.,+4м.) 

 

             Материалът е съставен в неделя, на 16.02.2020 година от Стефан Карлов от 

П.К.“Искър“-гр.София с помощта на Стефани Димитрова, за нуждите на клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


