
Горна Брезница 4 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

 

Изходна точка: с. Горна Брезница, първия площад (при моста над реката).  

Дължина: 9.4 км 

Изкачване: 420 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т3, Т4) 

Физическо натоварване: средно (КФН=5) 

Продължителност: 1-2 часа 

Вода: 1 - 1.5 л, в Горна Брезница има няколко чешми 

Храна: Не е необходима, в Горна Брезница има кръчми и магазини 

Терен: 
- асфалт - 1.5 км 

- черни пътища - 5.4 км 

- пътеки - 2.5 км 

 

http://karta.bg/


Описание:  

01 (0.0 км) - От центъра на Горна Брезница (площада в долния край на селото) продължаваме по 

главната улица, която минава по мост над реката и се изкачва на северозапад към горния край на 

селото. При стадиона улицата преминава в черен път и навлиза в долината на Равна река.   

02 (1.6 км) - При една кошара (вляво) се отбиваме надясно по друг черен път и следваме само него 

нагоре (след 100 м в т.03 отново сме надясно). С няколко серпентини се изкачваме високо над Горна 

Брезница. В т.04 (4.9 км) пропускаме отклонението към двете основни пътеки по южния склон и 

продължаваме още нагоре по пътя.  

05 (5.7 км) - Основният път правя завой наляво на 180°. Ние се отклоняваме надясно и надолу по 

занемарен черен път, който върви покрай границата на резерват "Тисата". Оттук започва спускането, 

така че ако носите защитна екипировка, сложете я. Карайте по пътя бавно, за да не пропуснете 

следващата отбивка, тъй като тя е буквално незабележима!  

06 (6.2 км) - Надясно е пътеката, която трябва да намерите. До самия път няма нищо - просто гола 

поляна. Тръгнете надясно по хоризонтала и като стигнете близката долчинка, би трябвало да видите 

2-3 пътеки, които тръгват от нея. Придържайте се към по-високите. В началото пътеката са съвсем 

тъничка, на места само колкото за гумите. Постепенно става все по-широка и ясна. Преминаваме от 

дере в дере, като на места има и леки изкачвания, но цялостно наклонът е надолу. Внимавайте на 

местата, където отстрани има пропаст или стръмно дере - ако ви липсва увереност, по-добре слизайте 

на тези места.  

07 (7.6 км) - Включваме се в пътеката, която пропуснахме в т. 04. Точно на това място тя върви с 

доста разклонения и улеи, държим най-левите.  

08 (7.7 км) - Тук трябва рязко да завием вляво към съседната долчинка и да продължим по пътеката в 

нея. След 300 м излизаме на поляна, където пътеката продължава надясно към с. Горна Брезница. 

Оттук тя става по-стръмна и слиза към селото с много серпентини.  

09 (8.7 км) - Пътеката свършва в покрайнините на Горна Брезница. Има няколко варианта да се 

върнем до площада, ние избрахме черния път наляво, след това в т. 10 (9.1 км) по улицата надясно, 

минаваме покрай една чешма по мост над реката и продължаваме направо, докато не излезем на 

главната улица точно над площада.  


