
Програма за курс по пещерно дело
СПК Академик - София

2019

Ден Дейност Тема Място Участник / Лектор

12 март Начало на курс: Запознаване с курсистите. 
Разяснения какво се очаква от тях и т.н.

1. Същност и цели на спелеологията.
2. Резултати от дейността.
3. Кратка история за спелеологията по света, България и СПК Академик.
4. Организационна структура на БФСп и пещерните клубове.

Клуб
Янев
Анри

16 март Практика Първи впечатления от пещера Академик, 
Пепелянката ...

19 март Лекция: ХОРИЗОНТАЛНА СПЕЛЕОЛОГИЯ
Въведение

1. Лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери 
2. Техника на проникване в хоризонтални пещери 
3. Поддръжка и амортизация на екипировката Клуб Боби

23 март Практика Духлата ...
24 март Практика Калотинска темна ...

26 март Лекция: ХОРИЗОНТАЛНА СПЕЛЕОЛОГИЯ

1. Бивачна екипировка
2. Лична екипировка за преходи в планината
3. Транспортиране на багаж
4. Организиране на лагер

Клуб Любо Томов

30 март Практика Темната на Лакатник
Трапезарии ...

31 март Практика ... ...

2 април Лекция: ВЕРТИКАЛНА СПЕЛЕОЛОГИЯ
Въведение

1. Лична екипировка  за проникване във вертикални пещери
2. Допълнителна екипировка: въжета, ленти, карабинери, планки, удължители 
и др
3. Поддръжка и амортизация на екипировката

Клуб Анри

6 април Практика - скали

Академишки скали, 
Лакатник

...

Лекция ТЕВ
1. Техника на движение: качване, спускане, смяна на посоката, фиксиране на 
съоръжение. Катерене в „камбана“.
2. Преминаване на: закрепване, възел, отклонител, пандюл, парапет.

Любо Томов
Анри

7 април Практика - скали ...



9 април Лекция: ВЕРТИКАЛНА СПЕЛЕОЛОГИЯ
Въжета

1. Въжета: видове, качества, стандарти, здравина, гаранционен и 
експлоатационен период, амортизация, поддръжка, тестване, бракуване
2. Възли: водачески, осмица, девятка, тъкачески, булин, стреме, пеперуда, 
лентов, шкотов, самозатягащ, протриващ, амортизиращ и др. 
3. Предназначение и издръжливост
4. Издръжливост, гаранционен и експлоатационен период, амортизация, 
поддръжка

Клуб Диди

13 април Практика - скали Церово ...
14 април Практика - скали Лакатник ...

16 април Лекция: ВЕРТИКАЛНА СПЕЛЕОЛОГИЯ
ТЕВ

1. Техника на движение във вертикални пещери: качване, спускане, смяна на 
посоката, фиксиране на съоръжение. Катерене в „камбана“.
2. Преминаване на: закрепване, възел, отклонител, пандюл, парапет, тролей. 
3. Използване на стълба
4. Фактор на падане. Сила на удара

Клуб Любо Томов

20 април Практика - скали Алпийска поляна ...
21 април Практика - скали/пещера Дълбоката ...

23 април Лекция: ВЕРТИКАЛНА СПЕЛЕОЛОГИЯ
Екипиране

1. Правила за екипиране
2. Подреждане на инвентара.
3. Видове опори
4. Закрепвания
5. Подвеждане. Екипиране на отвеси. Отклонители, пандюли, парапети, 
тролеи и др. 
6. Разекипиране

Екипировка за транспортиране на багаж: пронквачки, бидони, хидроторби и 
др

Клуб Пъпеша

26 април Практика - скали Малък вход

Карлуково

Лекция Образуване на пещери и карстови форми Боби
27 април Практика - скали/пещера Малък вход / Свирчовица

Лекция Биоспелеология, води и климат ...
28 април Практика - пещера Банковица

Лекция Подземен лагер и комуникации Анри
29 април Практика - пещера Голямата вода

30 април Лекция: ВОДНИ ПЕЩЕРИ
Въведение

1. Проникване във водни пещери. 
2. Екипировка, техника, особености. 
3. Екипиране на водни участъци. 
4. Траверсиране на силни реки

Клуб Янев

4 май Практика Водопада ...

5 май Практика Урушка Маара, 
Поповата ...



7 май Лекция: КАРТИРАНЕ
Въведение

1. Карти: за какво се използват, видове, съдържание, условни знаци, архив на 
БФСп и база данни с документацията за една пещера (номер, описания и др.).
2. Технически средства за картиране: видове, как се работи с тях, 
транспортиране под земята, поддръжка. Компаси (окомерни, геоложки, 
бусоли), уреди за измерване на наклони и дължина (видове наклономери, 
рулетки-електронни, платнени, дървени, метални, топофил), планшет – 
видове, съдържание, как се работи с планшет.
3. Процеси на изготвяне на карта: Събиране на данни и изчертаване на 
отсечка. Изчертаване на план, разрез и сечение на една отсечка. Нанасяне на 
подробности (основни стени и допълнителни знаци). Сглобяване и оформяне 
на проста карта с две или три отсечки максимум. Нанасяне на 
допълнителната информация в картата (ориентация, мащаб, дата, 
картировачи, легенда на използваните знаци).

Клуб Диди

11 май Практика - пещера Темната на Лакатник ...
12 май Практика - пещера ... ...

14 май Лекция: ОПАСНОСТИ
„Долекарска помощ“

1. Опасности в пещерите
2. Опасности в планините
3. Пещерно спасяване

Клуб Бенжамен 
Ментешев

18 май Практика - "Прихващане" Оказване на помощ на пострадал в пещера. Сваляне от въжето Академишки скали ...
19 май Практика ... ...

21 май Лекция: ПЕЩЕРИ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Етика на пещерняка.
2. Опазване на пещерите.
3. Законови рамки, обхващащи пещерите в България
- Ограничителни режими за проникване.

Клуб Марчето

23 май Национално състезание по пещерно-приложни 
дисциплини Стара планина

24 май Национално състезание по пещерно-приложни 
дисциплини Стара планина

25 май Национално състезание по пещерно-приложни 
дисциплини Стара планина

26 май Национално състезание по пещерно-приложни 
дисциплини Стара планина

28 май Лекция: КАРТИРАНЕ Електронно картиране Клуб Анри
30 май Експедиция „Духлата - преоткриване“ с. Боснек
31 май Експедиция „Духлата - преоткриване“ с. Боснек
1 юни Експедиция „Духлата - преоткриване“ с. Боснек
2 юни Експедиция „Духлата - преоткриване“ с. Боснек

Национални квалификации по спелеология


