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Годишна екскурзия на БГД

зона, горнокредните магмени тела в района на Осиковска 
Лакавица и долнокредните седиментни комплекси. В района 
на Златна панега бе посетен карстовия извор и наблюдавана 
кариерата при с. Брестница. При с. Румянцево бе наблюда-
ван седиментният разрез в основата на Горната Креда. При 
с. Ясен бе посетена кариерата с разкриващи се палеогенски, 
неогенски и кватернерни седименти (льос). При посещение-
то на Природния парк „Кайлъка“ бе разгледана Кайлъшката 
свита и посетен паметника на генерал Тотлебен. Гидове 
през първия ден бяха Радослав Наков, Платон Чумаченко, 
Алексей Бендерев, Стефан Шанов и Петър Петров.

Вторият ден на екскурзията започна с посещение на 
Панорамата „Плевенска епопея“, Скобелевия парк, къ-
щата музей „Александър II“ и други исторически забе-
лежителности в центъра на гр. Плевен. Първи геоложки 
обект през деня бе районът на Долни и Горни Дъбник. Тук 
колегата-ветеран Петър Даракчиев, дългогодишен служи-
тел и заемал ръководни длъжности в бившия Комитет по 
геология, разказа за дълбочинната геология, позицията 
на нефтените находища и техните параметри. Особено 
интересна бе историята за тяхното търсене, откриване 
и проучване, поднесена от него, като пряк участник в 
проучванията. Втори геоложки обект през този ден бе 
района на Карлуково, известен със своя карст. Тук участ-
ниците се запознаха с литостратиграфията на района и 
условията за възникване на карста. Гидове бяха колегите 
Алексей Бендерев и Стефан Шанов. Посетена бе пещера-
та „Проходна“ и Алпийския дом. От него участниците се 
възхищаваха на прекрасната гледка към Искърския про-
лом и дълго дискутираха на чаша вино по различни гео-
ложки и житейски проблеми. 

Участниците се завърнаха в София в късния следобед. 

Радослав Наков
Председател на БГД

Традиционната годишна екскурзия на БГД се проведе на 
4 и 5 юни 2011 г. (събота и неделя). По установена вече 
традиция тя се провежда през пролетта, в края на май – 
средата на юни, период, който е най-удобен за повечето 
членове на дружеството, предвид провеждането на терен-
на работа, студентски практики и летни отпуски. В екс-
курзията взеха участие 34 човека. За пръв път от послед-
ните години, когато желаещите бяха повече от местата, 
сега останаха незаети места. Освен с лични средства на 
участниците, екскурзията бе финансирана с основното 
спонсорство на Овергаз инк. АД, както и от Дружеството. 
Поради съвпадение по време със започващите летни 
практики на студентите, почти нямаше студентско при-
съствие, за разлика от предишни години. За втора поредна 
година маршрутът на екскурзията се провежда в района 
на Балкана и Предбалкана, акцентирайки върху техния 
строеж и тектоника. Тази година допълнителен акцент 
бе поставен върху нефтогазоносността на Предбалкана 
и Мизийската платформа. Маршрутът на екскурзията 
бе: София – Ботевград – Трудовец – Правец – Осиковска 
Лакавица – Ябланица – Луковит – Плевен. В Плевен гру-
пата остана да нощува в Туристическия дом на Природен 
парк „Кайлъка“. На следващия ден екскурзията се върна 
към София, отбивайки се през с. Карлуково. През двата 
дни участниците се радваха на прекрасно юнско време.

Геоложките обекти, които бяха наблюдавани през пър-
вия ден включваха: запознаване със строежа и тектонската 
позиция на Софийския и Ботевградския грабен и техните 
разломни северни бортове. Особено внимание бе обър-
нато на Драгойбалканския разсед, ограничаващ от север 
Ботевградския грабен. Следващи обекти на наблюдения 
бяха палеозойските гранити, Плакалнишката разломна 
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Снимки: Платон Чумаченко и Евгения Тарасова

Екскурзията в снимки


