
Копрен - Чипровци 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: м. Копрен 
Дължина: 19.5 км 
Изкачване: 650 м 
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, Т3) 
Физическо натоварване: средно, КФН=5 
Продължителност: 1-2 часа с бързо темпо, 3-5 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 2 литра, по пътя няма чешми 
Храна: За половин ден (по собствена преценка в зависимост от часа на тръгване и темпото) 
Терен: 
- асфалт - 2.7 км 
- черни пътища - 13.1 км 
- пътеки - 3.7 км 

 

 

http://karta.bg/


Описание:  

01 (0.0 км) – Началото в Копрен е от паркинга пред една голяма почивна станция, намираща се 
малко преди хижа "Копрен". В съседство има и хотел с бунгала, тук започва и екопътеката. От този 
паркинг първо поемаме надолу по асфалта към с. Копиловци (т.е. по пътя, по който се стига до 
Копрен).  

02 (0.2 км) - След 220 м се отбиваме наляво по черен път (между 1-2 вили) и започваме изкачване. В 
първите 3 км наклонът е променлив, т.е. изкачването се редува с кратки спускания.  

03 (3.0 км) – Включваме се наляво в основния черен път, идващ откъм Чипровци. Започваме 
постоянното и дълго изкачване с множество серпентини. Средният наклон е умерен, даже приятен, 
но има няколко доста стръмни участъка.   

04 (5.1 км) - Следваме основния път направо и нагоре, пропускаме отбивка вдясно. След още 
няколко серпентини и стръмнотии излизаме с последен десен завой в подножието на скалистия вр. 
Трите чуки. Пътят продължава предимно равен в северна посока, открива се страхотна панорама 
към долината, както и към върха (зад нас).  

05 (10.7 км) - Достигаме кошара с малка колиба. Тук започва пътеката - търсим я по поляната 
надясно. Следваме я надолу, внимаваме за колоездачната маркировка. В края пътеката се превръща 
в черен път и се спукаме стръмно към обновена сграда - това е хижа "Явор".  

06 (14.4 км) - При хижа "Явор" продължаваме по черния път надясно, пред хижата.  

07 (15.2 км) – Излизаме при Гушовския манастир. Не е останало много от него, но мястото е приятно 
за почивка. Точно над основите на черквата се издига гол хълм с кръст на върха - изкачваме се по 
него, следвайки черен път, и се спускаме от другата му страна, пак по бърз черен път.  

08 (16.7 км) – Включваме се в основния път към Чипровци (надясно) - скоро стъпваме на разбит 
асфалт и влизаме в града. Следата завършва при къща за гости "Торлаците" - с питане лесно можете 
да намерите и центъра на града.  


