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Вести 

Годишна екскурзия на Българското геологическо дружество

Традиционната годишна научна екскурзия на БГД за 
2013 г. се проведе на 1 и 2 юни (събота и неделя) с авто-
бус. В нея взеха участие 39 души от различни поколения 
– професионални геолози, студенти, членове-любители, 
ученици. 

Екскурзията се проведе по маршрут София–Ботевград–
Враца–Монтана–Белоградчик и обратно през прохода 
Петрохан, като основен обект бе районът на Белоградчик. 
Поради факта, че маршрутът на екскурзията от София до 
Враца дублираше този от 2010 г., на този участък липсваха 
наблюдения на конкретни обекти, а бяха дадени обяснения 
по време на движение. Същото се отнася и за участъка през 
Петрохан.

Първа точка за наблюдение бе стената на язовир 
„Огоста“ при Монтана (сн. 1, 2). Тук Алексей Бендерев  
(сн. 1, вляво) разказа за сложните хидрогеоложки условия и 
проблемите, които те са създали при строителството и екс-
плоатацията на язовира и техническите решения за тяхното 
преодоляване. Платон Чумаченко (сн. 1, вдясно) илюстри-

ра юрското развитие на региона. Стефан Шанов разказа за 
сеизмотектонските условия в района и влиянието им върху 
съоръжението. Радослав Наков направи преглед на регио-
налната тектонска обстановка, показвайки и по-стари, но 
непреходни карти – като к. л. Цариброд на Стефан Бончев.

По маршрута Монтана–гара Орешец Платон Чума чен-
ко запозна участниците в екскурзията със стратиграфията 
и геодинамичната обстановка на формиране на юрските 
седименти. В района на Нечинска бара той демонстрира 
разреза в основата на юрските седименти (сн. 3, майка и 
син Добринка и Георги Иванови). 

Като следваща точка на наблюдение бе предвидено 
посещение на Пещерата „Козарника“ (между гара Оре-
шец и Белоградчик), но достъпът до нея се оказа невъз-
можен поради провежданото автомобилно рали. По тази  
причи на автобусът пое към гр. Димово и се насочи по заоби-
колен маршрут към следващата точка от маршрута – пеще-
рата „Магурата“ (сн. 4, г-н Тронков в дружески разговор с 
г-жа Чумаченко и Владислав Костов-Китин на преден план;  
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сн. 5, сем. Тарасови) до с. Рабиша. В нея бе посетена и 
„Залата с рисунките� (сн. 6, Александър Влахов с черве-� (сн. 6, Александър Влахов с черве-(сн. 6, Александър Влахов с черве-
ната шапка на преден план), която след многогодишна за-
брана бе отново отворена за посещения. Разглеждането на 
пещерата завърши с посещение на сувенирните щандове и 
фирмените магазини на винарската изба „Магура�, нами-�, нами-, нами-
ращи се на изхода на пещерата (сн. 7, Константин Костов 
на преден план) и в с. Рабиша (сн. 8). След дружеска вечеря  
(сн. 9) участниците пренощуваха в Белоградчик. 

Неделята, 2 юни, бе отделена изцяло за разглеждане на 
Белоградчишките скали (сн. 10, 11, 12). Димитър Тронков 
(сн. 13, в дясно, заедно с Радослав Наков – в средата и 
Платон Чумаченко) разказа подробно за техните литолож-
ки и седиментоложки особености, както и за механизма за 
оформянето на морфоложките форми, правещи ги толкова 
красиви и атрактивни. Радослав Наков разказа за потенциала 
на Белоградчишките скали да бъдат превърнати в геопарк 
с европейско значение в съчетание с пещерата „Магурата“, 
природните и културно-исторически забележителности на 
района. Участниците посетиха Белоградчишката крепост 
(сн. 10, 11, 12), панорамата „Мислен камък“, Историческия 
(сн. 14) и Природонаучния музей (сн. 15). Краткото вре-
ме не позволи посещението на Художествената галерия, 

притежаваща забележителни творби от различни автори 
и епохи. Около 15 часа автобусът с участниците потегли 
към София. По пътя от Белоградчик до Фалков мост бяха 
наблюдавани впечатляващи панорами на Белоградчишките 
скали. Участниците направиха множество снимки за лич-
ните си архиви. При с. Митровци Платон Чумаченко де-
монстрира един изключителен пример на трансгресивен и 
несъгласен контакт между юрски и триаски скали (сн. 16).

Мероприятието завърши в ранната вечер на площад 
„Александър Невски“ в София. 

Екскурзията бе организирана с лични средства на участ-
ниците и спонсорството на БГД. Посещението на пещера-
та „Магурата“, Белоградчишката крепост, Историческия 
и Природонаучния музей бе спонсорирано от Община 
„Белоградчик“, организирано със съдействието на Димитър 
Синьовски, Зам. председател на БГД. В знак на призна-
телност до кмета на Община Белоградчик г-н Николов и 
директора на музея г-н Михайлов бе изпратено благодар-
ствено писмо. До г-н Николов бе отправено и мнение за 
състоянието на Белоградчишките скали като важен обект 
от геоконсервационна и геотуристическа гледна точка. 
Беше подчертано и тяхното значение за изграждането на 
един бъдещ геопарк. 

Радослав Наков
Председател на БГД

Снимки Пламен Иванов и Радослав Наков

Снимка 13 Снимка 14

Снимка 15 Снимка 16


