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Картата е базирана върху BG Mountains .  

 

 

 

Изходна точка: гр. Кресна, при първите заведения за хранене, като се идва от София 

Дължина: 34.1 км 

Денивелация (изкачване): 1400 м 

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

Физическо натоварване: средно, КФН=7 

Продължителност: 3-4 часа с по-бързо темпо, 5-8 часа с по-бавно темпо и почивки 

Вода: 2-3 л, в Горна Брезница има чешми 

Храна: За цял ден.  

Терен: 
- асфалт - 5.8 км 

- черни пътища - 23.1 км 

- пътеки - 5.2 км 

 

 

http://bgmountains.org/


 

Описание 

От Кресна поемаме по асфалта към с. Горна Брезница. Достигаме го след 3 км и в центъра му 

завиваме надясно и следваме главната улица. В края на селото (т.03) улицата преминава в хубав 

черен път покрай стадиона. В точки 04 (5.0 км), 05 (7.0 км) и 06 (7.5 км) сме наляво по основния 

черен път, който тук е почти равен. В т.07 (8.0 км) пътят прави серпентина надясно и започва да 

катери малко по-уверено, но все така плавно и приятно. В т.08 (10.7 км) пътят се разделя на две - 

продължаваме по левия, който скоро след това се обръща в дерето и започва да катери по-стръмно в 

обратна на досегашната посока. Така в т.09 (13.6 км) излизаме на широка поляна с ограден парцел и 

две постройки - това е горски разсадник. Тук продължаваме надясно и нагоре, но след по-малко от 

200 м, точно след малката къща в парцела, завиваме наляво по черен път покрай него. Този път 

подсича целия склон, спуска се към голямо дере и се изкачва от другата му страна, за да ни изведе на 

съседното билно ребро. Това става при 18.9 км от началото (т.12), като преди това в т.11 сме по левия 

път през последната гънка на дерето. Време е за дълго и бързо спускане по черен път. В т.13 (21.6 

км) сме наляво, а в т.14 продължаваме по основния черен път надолу. Трябва да внимаваме за т.15 

(24.6 км), където наляво се отклоняваме по пътека покрай редица от дървета в края на една ливада. 

След стотина метра пътеката се шмугва наляво между дърветата, прави 1-2 завоя, пресича друга 

поляна и влиза окончателно в гората. Там, още в началото, при 24.9 км (т.16) пътеката се разделя на 

две. И дясната е много хубава, но този път сме по лявата. В т.17 отново има разклон и отново сме 

наляво по продължението със серпентините, макар че и другата пътека изглежда обещаващо. В т.18 

пътеката свършва и по улицата надолу стигаме центъра на селото, където продължаваме да се 

спускаме по асфалта в посока Кресна. Важното е при т.19 (27.4 км) да се отклоним вдясно по 

стръмен черен път, който ни извежда над града върху източните склонове на Малешевска планина. В 

т.21 (29.1 км) изоставяме основния черен път при негов остър завой надясно и продължаваме 

направо по занемарен черен път, който вече се превръща в пътека. От т.22 започва второто спускане 

по ясна пътека между бодливи храсти. Трябва да се внимава в т.23 (30.6 км), където пътеката сякаш 

свършва на една трънлива поляна. Търсим я вдясно или право надолу по продължението на билото, 

за да достигнем т.24, където се включваме наляво в по-широка и използвана пътека. Буквално след 

20 м тя се разделя на две, като ние следваме по-високата. Спускаме се първо със скорост, а после със 

серпентини, докато излезем на черен път при едни кошари в т.25. Оттам продължаваме наляво, после 

вдясно покрай една ограда, после пак вдясно по стръмна пътека към мърляво дере и излизаме на 

улица от другата му страна. Хващаме наляво и след малко излизаме на по-голяма улица - следваме 

само нея наляво, докато не стигнем последните къщи - там тя преминава в черен път покрай р. 

Струма и по него излизаме точно на моста за пътя към Горна Брезница, който е на 200 м от началото 

на маршрута при заведенията. 


