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Изходна точка: с. Гложене, стадиона 

Дължина: 37.8 км 

Изкачване: 850 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, R3) 

Физическо натоварване: средно (КФН=6) 

Продължителност: 3-8 часа в зависимост от темпото, почивките и т.н. 

Вода: 2-3 л, по маршрута няма много чешми 

Храна: За половин или цял ден в зависимост от темпото 

Терен: 
- асфалт - 20.7 км 

- черни пътища - 17.1 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - От стадиона (като застанем с гръб към него и лице към селото) поемаме надясно по 

асфалтиран път през вилната зона Рупци. Караме само по основния път, пропускайки отклонения 

към вилите. В т.02 (2.1 км) пътят се разделя - ние продължаваме по този направо, който преминава в 

черен път, а при последните къщи дори и в пътека покрай разни ливади и градини, макар и за кратко. 

В т.03 (3.1 км) пресичаме коритото на един пресъхващ поток и продължаваме от другата му страна 

все наляво покрай реката. Така преминаваме и покрай кв. Полатен, намиращ се на отсрещния бряг.  

В т.04 (4.8 км), след подминаването на група стопански сгради, достигаме асфалтовия път към с. 

Дълга ливада и поемаме по него надясно и нагоре. Това е основното изкачване, но наклонът е 

умерен, не е много стръмен. В т.05 (8.1 км) се отклоняваме по второстепенен асфалтов път, който 

според табелата води към някаква хижа. По него се изкачваме още малко и достигаме разклон - т.06 

(10.1 км). Левият път е за махала Камен дол (Здравец). Десният е за с. Оселна и ние поемаме към 

него. Следва спускане по черен път, който някога е бил асфалтов и на места си личи. В т. 07 

пропускаме една отбивка, преди пътят да направи остър завой надясно.  

Това кратко спускане ни довежда до друг асфалтов път в долния край на с. Оселна - т. 08 (11.7 км). 

Продължаваме по този път наляво (в т. 09 пропускаме отклонение вдясно) и минаваме през това 

китно, но силно обезлюдено планинско селце. В края му (т.10, 13.8 км) пътят става черен и започва с 

2-3 серпентини стръмно да се изкачва нагоре. Така излизаме на слънчева поляна с красив изглед 

(т.11, 14.5 км), където продължаваме по основния път леко вдясно, подсичайки един хълм отдясно.  

В т.12 (15.0 км) достигаме разклон, при който трябва да поемем рязко наляво, почти в обратна 

посока. Това е черният път по билото, по който ни очакват няколко километра нагоре-надолу. 

Следваме само основния път, като пропускаме различни отклонения или раздвоения в т. 13 (15.8 

км), т.14 (16.5 км), т.15 (16.6 км) и т. 16 (16.9 км). На едно място пред нас се изправя стръмен рид с 

моторджийска пътека право нагоре по него. Черният път го заобикаля с подсичане отдясно - тук е 

най-стръмната част от изкачването и може да се наложи да бутате. От другата страна продължаваме 

по самото било и така достигаме т. 17 (18.5 км), в която пропускаме стръмен черен път вляво.  



След още 400 м достигаме най-високата част на билото - т.18 (18.9 км). Тук основният път 

продължава надясно, а ние трябва да се изкачим още малко наляво по самия рид, където има 

занемарен и леко обрасъл черен път. След 200 м достигаме връхната точка, където е време да сложим 

защитната екипировка. Оттук ни очаква предимно спускане, при това доста дълго и доста стръмно, 

макар че в началото пътят (който на много места прилича по-скоро на пътека) преодолява няколко 

междинни връхчета, където има и изкачвания. След това идва времето на бързия „шус“, който 

буквално може да нагрее спирачките ви до посиняване на дисковете.  

В т.19 (23.3 км) излизаме на главния път в с. Черни Вит. Тук можем да се разопаковаме от 

допълнителната екипировка, защото продължаваме с леко спускане по шосето през центъра на 

селото и все надолу покрай едноименната река. В т. 20 (27.5 км) можете да обърнете внимание на 

една пещера вдясно, до която има път, след което продължаваме още надолу.  

Малко преди пътят да се включи в главното шосе между Гложене и Тетевен, точно преди моста над 

р. Бели Вит, трябва да се отклоним наляво по черен път - това е т. 21 (31.5 км). След 100 м 

пресичаме по мост наляво р. Черни Вит и продължаваме от другата страна по равен черен път, 

следвайки течението на р. Бели Вит. Пътят минава през една махала на кв. Полатен и ни извежда в т. 

22 (32.9 м) при моста на пътя от Полатен за с. Дълга ливада, т.е. в началото на основното изкачване. 

От това място до с. Гложене пътят покрай реката би трябвало вече да ви е познат, защото по него 

дойдохме на идване.  


