
Белоградчик - хижа "Планиница" - с. 

Фалковец (и обратно) 
Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху OFRM Geotrade . 

 

 

Изходна точка: гр. Белоградчик, къща за гости "Мадона" 

Дължина: 28.7 км 

Денивелация (изкачване): 1050 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, R3, T3) 

Физическо натоварване: средно, КФН=7 

Продължителност: 5-8 часа с по-бавно темпо, почивки и разглеждане на забележителностите 

Вода: 2 л, на 2-3 места има чешми 

Храна: За цял ден, но може да предвидите и обяд в хан "Мадона" (с.Фалковец) 

Терен: 
- асфалт - 10.8 км 

- черни пътища - 11.1 км 

- пътеки - 6.8 км 

 

 

 

http://www.karta.bg/


Описание 

*Маршрутът може да се направи и с начална точка хан "Мадона", ако сте отседнали в него.  

01 - От къща за гости "Мадона" тръгваме нагоре по улицата в посока стадиона.  

02 - Излизаме на по-главна улица при стадиона - наляво и нагоре по нея.  

03 - Улицата се разделя - продължаваме наляво и нагоре към ТВ кулата.  

04 - Вдясно се отбива черен път. Ако желаете да погледнете града от ръба на една скала, разходете се 

по него до ограден горски дом (т.05) - има начин да се влезе покрай охранителната барака на входа и 

да се отиде до скалата.  

06 - 4.2 км. Достигаме телевизионната кула. Тук трябва да обърнем наобратно.  

07 - На 200 м по пътя преди кулата се отбива черен път. Когато се спускаме, той се пада наляво. 

Отбиваме се по него.  

08 - Буквално на 30-40 м след отбиването по черния път трябва да се шмугнем в почти невидима 

пътечка надясно в рядката гора. По нея излизаме до поредната скална издатина, от която можем да 

хвърлим поглед към околността. При нея пътеката свива наляво и продължава да върви със зиг-заци 

надолу по склона, има и 1-2 изкачвания. За тази пътека е много важно да имате GPS, иначе може 

напълно да я изгубите на някои места.  

09 - 6.0 км. Излизаме на по-голяма и ясна пътека при чешмата Хайдушко кладенче. Тук ни чака 

стръмно изкачване (бутане) по нея нагоре, след което става караема.  

10 - 7.5 км. Излизаме на открито билно място, където има почти срутен (в момента) заслон с изглед 

към околността. След заслона се включваме в черен път и караме по него надясно, минавайки покрай 

хижа "Планиница" (вляво от пътя, може и да я пропуснем, ако не внимаваме).  

11 - 8.0 км. Черният път, който е доста занемарен, се разделя на две. Има и веломаркировка с табели. 

Нашият маршрут е наляво към с. Фалковец и с. Яньовец. Червена маркировка. Спускането е дълго и 

разнообразно. В началото е черен път, който на места изцяло се губи в растителността. Надолу 

коловозите му стават по-ясно изразени, а в последната си част преди с. Яньовец пътят е предимно 

открит, ясен и доста бърз.  

12 - 12.6 км. Достигаме първите къщи на с. Яньовец. Към него продължава основният черен път, а 

ние свиваме вдясно по друг, който се спуска от селото пряко към шосето за Белоградчик и излиза на 

него в близост до хан "Мадона".  

13 - хан "Мадона" - чудесно място за почивка, хапване и нощувка (ако сте за повече дни в района).  

14 - От хан "Мадона" продължаваме по асфалтовия междуселски път към с. Яньовец и с. Върбовчец.  

15 - Вляво се отбива пътя към с. Яньовец, ние караме направо към с. Върбовчец.  

16 - 17.6 км. Влизаме в с. Върбовчец. Напускаме главната му улица, за да минем по-напряко и по-

високо.  

17 - Отново сме на главната улица и продължаваме наляво към с. Орешец.  

18 - 20.6 км. Малко преди с. Орешец трябва да се отбием наляво почти в обратна посока по черен 

път, който започва да се изкачва покрай обработваемите земи и постепенно навлиза в храстовидния и 

горски пояс на карстовата планина. Наклонът е постоянен и никак не е лек - над 10%. Иначе пътят е 

здрав и хубав.  

19 - Завиваме рязко вдясно и пътят за момент се изравнява. За протокола: на това място вляво има 

някаква пътека към с. Яньовец, маркирана е.  

20 - 22.9 км. Основният черен път завива наляво и скоро свършва при някаква поляна. Ние 

продължаваме направо и нагоре в дерето, по занемарен и доста стръмен черен път.  

10 - 24.2 км. Отново сме при полуразрушения заслон. Поемаме по познатата пътека към Хайдушко 

кладенче - този път надолу.  

09 - Хайдушко кладенче. Основната пътека продължава направо и надолу с няколко технични 

участъка. Маршрутът ни следва нея.  

21 - 27.9 км. Излизаме в горната част на Белоградчик. Единият вариант е да се приберем до 

началната точка по улиците, а другият е по черни пътища, следвайки GPS-а, като в т.22 сме наляво и 

надолу.  

(Има обаче и алтернативен вариант от Хайдушкото кладенче по нова пътека вляво. В т.21а тя се 

влива в черен път, в т.21б сме по черния път надясно и така достигаме т.21.) 


