
Сливница 1 (до Кресна) 

Маршрут от MTB-BG.com 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: с. Сливница, площада 

Дължина: 8.3 км  

Изкачване: 380 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R2, Т4) 

Продължителност: 1-2 часа в зависимост от темпото 

Вода: 0.5-1.0 л 

Храна: Не е необходима 

Терен: 
- черни пътища - 5.4 км 

- пътеки - 2.9 км 

 

 

http://karta.bg/


Описание:  

01 (0.0 км) - От площада тръгваме по улицата (на практика без много асфалт) в посока към 

планината (запад). 

02 (0.42 км) - Наляво има два черни пътя, завиваме по горния, който леко се изкачва над селото. Той 

води към с. Будилци, широк, добре утъпкан, главен черен път. Нагоре следваме само него.  

03 (2.1 км) - Пропускаме черен път наляво и продължаваме надясно по основния път.  

04 (5.1 км) - С няколко серпентини набираме височина. При поредното заравняване търсим по 

поляните до пътя овчарските пътеки, по които да започнем спускането. Пътеките са няколко, ние 

избрахме една от по-тесните, но достатъчно ясни, която се движи близо до пътя.  

05 (5.3 км) - След първите 200 м спускане излизаме до една от серпентините на пътя. Тук трябва да 

прегазим през широката ливада наляво и да открием пътеката в долния край от лявата страна, в т. 06. 

Спускайки се по нея отново излизаме на черния път и караме за малко по него.  

07 (6.1 км) - При един малък гьол се отклоняваме вляво от пътя и продължаваме успоредно по нещо 

между път и пътека. В т. 08 следваме подсичащата пътечка вляво.  

09 (6.6 км) - Поредно раздвояване и пак сме по лявата пътека, която тук е малко обрасла. Подсичаме 

хълма и се озоваваме на стръмен участък с рехава растителност, между която има множество 

улеи/пътечки - т.10. Целта тук е да се спуснем някак по нестабилния терен и да завием надясно към 

близкото дере, към което се оформя нещо като пътека.  

11 (7.0 км) - Щом пресечем коритото на пресъхващия поток в дерето, отново се озоваваме на ясна 

пътека. Надолу тя даже се разширява. Освен това често се и раздвоява - дръжте по-ниската или по-

широка част. Слизаме надолу успоредно на дерето и завършваме спускането в т. 02, откъдето 

връщането до площада е по улицата.   


