
Симитли - Брестово 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: отбивката към един изоставен цех между гр. Симитли и с. Черниче 

Дължина: 28.0 км 

Изкачване: 1100 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R2, Т2, Т3) или високо (R2, Т2, Т3, Т4) в зависимост от 

това дали ще се спускате основно по черния път, или ще пробвате всички преки пътеки.  

Физическо натоварване: средно (КФН=7) 

Продължителност: 2-4 часа с бързо темпо, 4-7 часа с по-бавно темпо и почивки 

Вода: 2-3 л, във фермата в Памуклийска махала (2/3 от изкачването) има чешма 

Храна: за половин или цял ден в зависимост от темпото 

Терен: 
- черни пътища - 23.0 км 

- пътеки - 5.0 км 
 

 

Описание:  

Както пътят нагоре, така и пътеките/пътят надолу на много места се раздвояват и после отново 

се събират. Ако няма указателна точка и не е посочено изрично кой вариант да изберете, значи и 

двата стават, като ние обикновено избирахме по-заобиколния/по-полегатия/по-ясния.  

http://karta.bg/


01 (0.0 км) - Тръгваме по черния път покрай коритото на реката - първо сме от лявата страна, после 

пресичаме коритото и минаваме от дясната, където има и разни къщи.  

02 (1.5 км) - Завиваме по черен път надясно между дворовете и започваме същинското изкачване.  

03 (2.2 км) - Завиваме по серпентина наляво и се изкачваме до билото на рида (т.04), откъдето 

продължаваме право нагоре по основния път, следващ билото.  

05 (4.4 км) - На този разклон е караме по левия път, за да не губим височина.  

06 (6.7 км) - Следваме по-стръмния, но по-ясен черен път вдясно, който се изкачва право по билото. 

Пропускаме подсичащия път вляво.  

07 (7.6 км) - Пропускаме черен път вдясно и продължаваме нагоре по основния.  

08 (8.7 км) - Отклоняваме се наляво към близката високопланинска ферма (Памуклийска махала). С 

т.09 е маркирана чешмата, до която се стига по пътека между постройките. После подсичаме хълма и 

се включваме отново в основния черен път.  

10 (9.4 км) - Продължаваме изкачването по основния черен път наляво.  

11 (10.6 км) - Достигаме широка поляна, която е хубаво място за почивка. Оттук следваме подсичащ 

черен път надясно, който леко се спуска.  

12 (11.1 км) - Държим черния път наляво и след стотина метра се включваме наляво в най-главния 

черен път в района, който идва откъм Симитли и отива към Брестово.  

13 (12.7 км) - Пропускаме страничните черни пътища, продължаваме напред по основния.  

14 (14.4 км) - След кратко спускане достигаме поляна, където има кръстовище на черни пътища. 

Оставяме главния и поемаме по пътя наляво с леко спускане. Пътят завърта покрай дерето на Сухата 

река и се прехвърля на отсрещния рид, където има още няколко кратки изкачвания. Повечето 

върхове са подсечени от приятни пътеки и където има такива, избираме тях.  

15 (15.6 км) - Пътят се раздвоява. Левият подсича, десният се изкачва към върха. През хладните 

месеци караме по десния през билото. През лятото може да пробвате и сенчестото подсичане отляво.  

16 (15.9 км) - Още един разклон - този път караме по подсичаща пътека отляво. По-нататък има още 

една такава.  

17 (16.5 км) - Щом превалим върха, време е да сложим защитната екипировка. Оглеждаме се за 

пряка пътека вдясно от черния път и поемаме по нея (ако предпочитате, може и по пътя). Надолу има 

още десетина места, където имаме избор между преки/успоредни пътеки и черния път. Навсякъде 

избирахме пътеките, но някои от тях всъщност са по-лоши от пътя, докато други са много хубави. 

Ако се притеснявате от тръни и по-технични участъци, стойте си на пътя.  

18 (21.5 км) - Окончателно излизаме на черния път и се спускаме по него надясно, навлизайки в 

махала Добрин над с. Полена.  

19 (22.4 км) - Надясно по основния черен път.  

20 (23.0 км) - Направо по основния черен път.  

21 (23.5 км) - Пътят завива надясно, за да се спусне към с. Полена. Ние продължаваме по нещо 

средно между пътека и черен път направо (североизток), следвайки билото. Минаваме покрай една 



кошара и продължаваме напред. В т.22 (24.3 км) пропускаме пътека вдясно и продължаваме по 

билото. Спускаме се по широка поляна и я следваме с широк завой надясно 

23 (24.8 км) - Пътеката се разделя, следваме лявата, която се изкачва стръмно по възвишението пред 

нас.  

24 (25.0 км) - Пропускаме пътека надясно и продължаваме по пътеката, следваща левия рид. Скоро 

започва финалното спускане.  

25 (25.9 км) - Пътеката се раздвоява, подсичаме отляво.  

26 (26.2 км) - Пътеката се включва в дърварски път. Продължаваме спускането по него.  

27 (26.6 км) - Спускаме се по занемарен черен път (по-скоро пътека) по просеката наляво към 

долината. Важно е да го направите тук, защото ако продължите направо по рида, ще се натресете при 

лошите кучета в изоставения цех. 

28 (27.0 км) - Пресичаме коритото на реката и се прибираме по пътя покрай нея.    


