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Изходна точка: с. Ковачевица, централен площад 
Дължина: 26.4 км 
Изкачване: 780 м 
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т3, Т4) 
Физическо натоварване: средно, КФН=6 
Продължителност: 2-3 часа с бързо темпо, 4-6 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 2-3 литра, в Скребатно може да се купи 
Храна: За половин или цял ден според темпото 
Терен: 
- асфалт - 13.7 км 
- черни пътища - 5.2 км 
- пътеки - 7.5 км 

 

 

Описание:  

Отсечката от "Бялата къща" до центъра на Ковачевица е отделен трак в следата. Ако сме 

отседнали там, използваме тази кратка пътека, за да се спуснем до главната улица.  

01 (0.0 км) – От Ковачевица започваме със спускане по асфалтовия път (няма как!) в посока Гоце 

Делчев.  

02 (2.6 км) – Точно след като минем през едно дере и започнем да се изкачваме, отдясно има хубаво 

крайпътно заведение. Точно преди него започва черен път, който го заобикаля отзад и отдолу - 

поемаме по този черен път и следваме GPS следата надолу до Огняново - ту караме по черен път, ту 

по пътека. През цялото време се движим по левия склон над каньона на р. Канина, с лек наклон 

надолу.  

03 (10.7 км) – Излизаме на тесен асфалтов път при портала на хотел "Делта". Продължаваме по този 

път напред в посока с. Огняново.  

04 (11.0 км) – Отклоняваме се рязко вдясно по черен път, слизащ между няколко постройки. След 

100 м достигаме тесен пешеходен мост над реката (т.05) - по него преминаваме на отсрещния бряг и 

там продължаваме по асфалтов път наляво и нагоре. Преди това обаче може да се отбием вляво до 

минералния басейн и/или селското миро, което е буквално на 50 м (т.06).  

07 (12.2 км) – Излизаме на шосето за Скребатно и поемаме по него нагоре.  

08 (18.2 км) – Минаваме през с. Скребатно по главната улица и продължаваме нагоре по пътя към с. 

Осиково.  

09 (22.0 км) – Надясно започва пътеката към р. Канина. В началото тя дори не прилича на пътека - 

тръгва се по остатъци от черен път, после се кара директно през една ливада, после по едни кози 

пътечки, докато не излезем на по-ясната ѝ част.  



10 (23.3 км) – Това е точка, в която лесно можем да се объркаме. Вдясно има нещо като кошара - 

малко, оградено място. Наляво и нагоре продължава изоставен дърварски път, а пътеката е едва 

забележима вдясно под него, между кошарата и пътя към сечището, от лявата страна на дерето (т.е. 

без да го пресичаме, но и без да се изкачваме нагоре по пътя). Оттук нататък пътеката е достатъчно 

ясна и трябва да внимавате единствено за препятствията по нея и стръмния склон към каньона.  

11 (25.3 км) – След пресичането на р. Канина по дървен мост, пътеката се разделя на две. Ние сме по 

дясната, като с малко бутане и после каране се изкачваме към Ковачевица (пътеката постепенно 

преминава в черен път, а той в калдъръмени улици).  

12 (26.4 км) – Достигаме главната улица и центъра на Ковачевица.  


