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Изходна точка: с. Батулия 

Дължина: 12.1 км / 14.8 км 

Денивелация (изкачване): 470 м / 550 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R2, Т3, Т4) 

Физическо натоварване: средно, КФН=5 

Продължителност: 1-3 часа (в зависимост от темпото) 

Вода: 1 л  

Храна: За половин ден.  

Терен:  

Вариант 1 

- черни пътища - 10.7 км 

- пътеки - 1.4 км 

Вариант 2 

- черни пътища - 12.9 км 

- пътеки - 1.9 км 

 

 

Кратко описание 

Вариант 1 

Началото, както обикновено, е на площада в горния край на Батулия, под паметника. Оттам поемаме 

нагоре по пътя покрай Кръстешка река и го следваме до т.002, където се отклоняваме наляво в 

обратна посока по друг черен път, по-стръмен. При т.003 сме надясно по основния път. По-нататък 

наклонът му намалява и в т.005 излизаме на билото при махала Самотвор, състояща се от няколко 

изоставени (доколкото видях) къщи. Най-отличителна е една кирпичена къща вляво от пътя, кацнала 

на ръба на стръмна поляна - точно покрай нея започва пътеката - първо като черен път до самата 

къща, след това той се отделя вдясно (т.006) и подсича склона, а ние минаваме покрай къщата и 

търсим слабо забележима пътека право надолу по ръба на билното ребро между рехавите бодливи 

храсти. При т.007 черният път идва отдясно. Пътеката продължава направо, леко вляво. След малко 

се превръща в стръмна просека – някога тук е имало електропровод. Ясно очертана пътека няма – 

изберете сами пътя си, карайки надолу по просеката. В началото е стръмно, изровено и технично. 

След това става доста по-бързо. На едно място просеката свършва, но там би трябвало да видите 

сравнително ясно очертана пътека в гората, леко вляво. Скоро тя се превръща в технична пътека с 

множество серпентини. Приключваме на черния път покрай Кръстешка река (т.008) - оттам надясно 

и надолу по черния път покрай Кръстешка река, докато стигнем обратно в Батулия. 

Вариант 2 

В т.002 продължаваме нагоре покрай Кръстешка река и едва в т.009 се отклоняваме наляво по черен 

път през реката и нагоре към билото под махала Кръстец. Излизаме там при т.010, караме за кратко 

по билния път в южна посока и при т.011 хващаме вляво подсичащ и занемарен черен път, който 

започва леко да се спуска. Отвежда ни до друга изоставена махала (Заногата, т.012), скоро след това 

при т.013 пътят се раздвоява и сме надясно, като тук всъщност пътят преминава в пътека, превзет от 

храстите. В т.014 пътеката дори се разделя, ние избрахме по-високата, която е вдясно, но и двете 

водят на едно и също място, т.е. на пътя за махала Самотвор. Излизаме на него в т.004 и оттам 

следваме описанието на вариант 1.  

 


