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Изходна точка: с. Кътина, централен площад 
Дължина: 8.0 км 
Изкачване: 390 м 
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, Т3) 
Физическо натоварване: средно, КФН=6 
Продължителност: 1-3 часа в зависимост от темпото и почивките.  
Вода: 1 - 1.5 л  
Храна: не е необходима 
Терен: 
- асфалт - 1.0 км 
- черни пътища - 5.0 км 
- пътеки - 2.0 км 

 

 

Описание:  

01 (0.0 км) – От площада в Кътина тръгваме по главната улица в посока Нови Искър и София. 

02 (0.14 км) – При първия разклон сме надясно по главната улица. 

03 (0.29 км) - При следващия разклон оставяме главната улица и продължаваме направо/леко вляво 

по друга улица. 

04 (0.68 км) – Завиваме по улицата наляво и нагоре. 

05 (1.0 км) – Завиваме надясно по черен път и излизаме от селото. Тук наблизо са Кътинските 

пирамиди, макар че те не са особено внушителни. 

06 (1.4 км) – Пътят се разделя. Започваме сериозното изкачване по левия път, който навлиза между 

последните къщи в гората. Ползва се редовно от камиони за дърва, така че след дъжд или в по-

влажните месеци може да има големи, но утъпкани коловози. Нагоре следваме само него, 

пропускайки разни по-малки и занемарени пътища вляво или дясно.  

07 (2.9 км) – Пътят се разделя на две, по-късно отново се събират. Левият ръкав е по-обиколен и 

малко по-лек.  

08 (3.6 км) – Вляво надолу има друг голям черен път, който преди години беше пътека. Пропускаме 

го и продължаваме по основния път нагоре и надясно.  

09 (4.2 км) – Пътят отново се разделя и отново сме по левия. След няколкостотин метра се събират.  

10 (4.8 км) – Достигаме кръстопът на няколко пътища. Напред е вр. Здравчи камък, надясно има път 

по билото над с. Владо Тричков, а ние трябва да хванем пътя наляво и нагоре, който след 30-40 м 

стръмно изкачване започва да се спуска. Ако носите защитна екипировка, тук е мястото да я 

сложите.  



11 (5.9 км) – Пътят, който вече е доста тесен, се разделя на две пътеки. Дясната е широка, защото е 

била път, но ние поемаме по тази вляво, която е тясна и влиза в гората, подсичайки малкото 

възвишение пред нас.  

12 (6.8 км) – Отново се включваме в остатъците от черния път, като точно оттук надолу той става по-

ясен.  

13 (6.9 км) – Пред нас отново има възвишение и черният път завива рязко вдясно, за да го заобиколи. 

Ние обаче продължаваме с подсичане отляво по тънка горска пътечка.  

14 (7.3 км) – Пътеката пресича черния път и продължава стремглаво през гората към Кътина. 

Следват най-техничните участъци - със стабилни камъни, позволяващи различни линии.  

15 (7.8 км) - Пътеката свършва при малка черква. Жадуващите за още офроуд могат да приключат по 

едва забележима пътека зад черквата - ако не, има и асфалтов път. Не би трябвало да имате проблем 

да стигнете до площада, при положение, че се вижда от тук.   


