
Горна Брезница 5 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

 

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

Дължина: 9.5 км 

Изкачване: 450 м 

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

Физическо натоварване: средно (КФН=5.5) 

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 - 1.6 км 

- черни пътища - 4.5 км 

- пътеки - 3.4 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, като пропускаме няколко пътеки вдясно.  

04 (5.6 км) - Малко преди една серпентина на черния път трябва да забележите тясна пътечка със 

страничен наклон, която свърва вдясно към близкия дол. Тръгваме по нея.  

05 (5.7 км) - В дола рязко обръщаме посоката на 180° надясно и търсим в гората тясна, едва 

забележима конска пътека, която подсича склона със страничен наклон. Следваме я, докато не се 

изгуби, след което продължаваме по билото на рида право надолу, с леки завои, където видим 

остатъците от слабо използвана пътека.  

06 (6.0 км) - Пресичаме по-ясна и широка пътека, идваща отляво и продължаваща надясно над една 

пропаст. Ние продължаваме право надолу по ръба на реброто, следвайки едва заблежимата основа на 

отдавна изоставена пътека. В общи линии продължаваме да караме само по посока на седловината 

пред нас, без ясно изразено трасе.  

07 (6.8 км) - Достигаме седловината в основата на един хълм, който ни дели от Горна Брезница. Още 

отгоре трябва да сте видяли пътеката, която се изкачва по хълма - продължаваме по нея  кратко 

бутане. Има няколко "ръкава", следваме най-ясния и изчистен от храсти и тръни. След една поляна 

пътеката се заравнява и карането вече е възможно и приятно, макар че на много места трябва да се 

пазим от бодливи клони. Преваляме хълма и започваме да се спускаме по билото.  

08 (7.5 км) - Включваме се в ясна и по-широка пътека, идваща отляво (откъм дерето). Продължаваме 

по нея надясно. На места се разделя на няколко линии, следваме основната (най-широката или по-

високата, според случая). При нужда поглеждайте GPS-а.  

09 (8.5 км) - Вече сме съвсем близо до Горна Брезница. Пресичаме коритото на пресъхващ поток и 

продължаваме по пътеката от другата му страна, която върви над първите къщи на селото.  

10 (9.0 км) - Излизаме на черен път (най-горната улица от тази страна на реката). Поемаме по него 

наляво и веднага след това по първата улица надясно. След 100 метра (т.11) пресичаме улицата и 

продължаваме към мост над реката, по който излизаме на главната улица в т.12 и надясно се 

прибираме към площада.  


