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Изходна точка: с. Огнявово, мирото (общинския минерален басейн) 

Дължина: 8.1 км 

Изкачване: 340 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: средно (КФН=5) 

Продължителност: 1-2 часа в зависимост от темпото 

Вода: 0.5 - 1 л 

Храна: Не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 4.6 км 

- черни пътища - 3.5 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - От мирото се връщаме 150-200 м по черния път за колите до стария хотел до реката. Там 

(т.02, 0.2 км) има малък мост над р. Канина - минаваме по него наляво и излизаме на асфалтов път - 

по него пак наляво и започваме стръмно начално изкачване. В т.03 (0.98 км) при една мачта с антени 

се включваме надясно в шосето за с. Скребатно и караме само по него нагоре, набирайки плавно 

височина.  

04 (4.0 км) - При един ляв завой се отклоняваме по черен път надясно и нагоре към билото. В 

началото е стръмен, но за кратко. После се заравнява, дори леко се спуска. В т. 05 (4.3 км) излизаме 

на поляни и следваме основния черен път, първо надясно, после наляво. 30-40 м по-нагоре, в т.06, се 

включваме в същинския билен черен път и продължаваме по него надясно и нагоре. Достигаме едно 

старо сечище (т.07, 4.7 км), където държим черния път вляво и се изкачваме стръмно към вр. 

Гюровица. Преваляме върха и започваме спускането, като черният път тръгва вдясно и в началото се 

спуска стръмно, но е гладък и приятен.  

08 (5.1 км) - Включваме се в друг черен път и продължаваме наляво и надолу. Следваме само 

основния път и пропускаме разни занемарени отклонения вляво и дясно. Първото такова е в т. 09, 

после има още едно-две.  

10 (7.1 км) - Излизаме отново на асфалтовия път, малко над Огняново. Оттук до мирото има още 

километър, вече трябва да ви е познат.  


