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ПЕЩЕРА „ГРЕШНАТА ДУПКА“ / „ОЧИЛАРКА“ / 

ПЕЩЕРА № 23  БФСп № 2998 

          Пещера 2998 „Грешната дупка„ , известна още и с имената „Очиларка„ и  

„Пещера № 23„ е суха, едноетажна, неразклонена, диаклазна пещера, образувала се във 

варовикова скала. Общата и дължина е около 10 метра, като галерията и се развива 

хоризонтално и няма никаква денивелация. Широчината  и височината на галерията и е 

около 50 см. на 50 см., като в рамките на 10 метровата си дължина рязко се стеснява и 

завършва с непреодолимо за преминаване от човек стеснение. В пещерата липсват 

образувания. Входа на пещерата, представлява две отверстия с различен диаметър, 

разположени едно до друго на скалния венец, откъдето идва и едно от имената и, а 

имено „Очиларка“ 

           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 496 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 250 метра, трябва да завиете на 90 градуса надясно. 

След като завиете надясно, тръгвате право нагоре към скалния венец, който се намира 

на около 65-70 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, а в 

дясно от нея, на около 10-тина метра се намира и пещера „Крайната пещера / Пещера 

№ 24“ с БФСп № 2999, чиито вход е ясно разграничим. Той също е маркиран и 

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

да тръгнете надолу по пътеката, която започва от там. 
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Снимки на входа на дупката: 

 
-гледан по отдалече 
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-гледайки го фронтално, разбирате защо едно от имената на пещерата е „Очиларка“ 

 

Снимки от вътрешността на дупката: 
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Приблизителна схема на пещерата: 
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         Пещерата е картирана за пръв път от Захари Дечев от П.К.“Черни връх“-София, 

през 1980г. Години по късно, на 13.11.2004 година,входа е разчистен и е прекартирана 

от А.Жалов и К.Стоичков от П.К.“Хеликтит“- София. 

          Материалът е съставен във вторник, на 04.02.2020 година от Стефан Карлов от 

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


