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Изходна точка: с. Кътина, централен площад 
Дължина: 24.2 км 
Изкачване: 900 м 
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, Т3) 
Физическо натоварване: средно, КФН=6 
Продължителност: 2-6 часа в зависимост от темпото и почивките.  
Вода: 2-3 л, по пътя няма чешми 
Храна: за половин ден 
Терен: 
- асфалт - 0.7 км 
- черни пътища - 20.1 км 
- пътеки - 3.4 км 

 

 

Описание:  

01 (0.0 км) – Заставаме на площада с гръб към градинката и поемане по основната улица надясно и 

нагоре.  

02 (0.13 км) – В първата пряка завиваме надясно и продължаваме нагоре.  

03 (0.21 км) - При следващия разклон сме по улицата наляво.  

04 (0.32 км) – Т-образно кръстовище - завиваме надясно.  

05 (0.36 км) – Стигаме задънения край на уличката. Вляво има стръмна пътека нагоре - поемаме по 

нея (с каране или бутане).  

06 (0.46 км) – Излизаме на черен път, идващ отляво, и продължаваме по него направо и нагоре.  

07 (1.1 км) – Стигаме кръстопът с два черни пътя наляво. Ние продължаваме направо и леко вдясно 

към последните къщи на махалата.  

08 (1.4 км) – При последната къща продължаваме направо и след 30-40 м пътят преминава в пътека. 

Започваме изкачване по нея.  

09 (1.5 км) – След първите 2-3 завоя пътеката се разделя на две. Лявата част е по-стръмна и 

технична, така че продължаваме по дясната. След малко отново се събират, после на няколко места 

пак се разделя на различни ръкави, следваме най-широката, главна пътека. На повечето места се 

кара, но има и стръмни участъци, където повечето хора биха предпочели да бутат. В един момент 

към края си пътеката преваля и дори тръгва с лек наклон надолу.  

10 (3.0 км) –  Достигаме изоставена постройка от военното поделение, по чиито граници върви 

пътеката. Включваме се в черен път, който идва отляво (от поделението) и продължаваме надясно и 

нагоре по него.  

11 (3.1 км) – Вдясно има дърварски път, пропускаме го и караме напред по основния.  

12 (3.3 км) – Пътят прави завой надясно, пропускаме черен път вляво.  

13 (4.2 км) – Пропускаме занемарен черен път вдясно и караме направо по основния път.  



14 (5.3 км) – Излизаме на широка поляна, отляво идва друг голям черен път. Продължаваме надясно 

и нагоре.  

15 (5.7 км) - Пропускаме черен път вдясно и караме наляво по основния. След 100 метра (т.016) 

пропускаме още един разклон вдясно. 

17 (6.0 км) - И тук има занемарен черен път вдясно, пропускаме го.  

18 (6.4 км) - Пътят се разделя на две, ако е кално, заобикаляме отляво, ако не - който ни хареса.  

19 (6.8 км) - Кръстопът. Пропускаме пътя вляво, както и един по-занемарен вдясно, и продължаваме 

по следния път, леко вдясно. След 100 м (т.020) пропускаме още еди черен път вляво.  

21 (7.2 км) - Включваме се в голям черен път, който тук често е кален. Продължаваме по него 

надясно.  

22 (7.5 км) - Пътят се разделя на две, следваме лявата част (по-малко кална), а в т.023 (7.8 км) отново 

се събира в едно и веднага пак се разделя - пак сме по левия. Това са първите от многото такива 

разклони, които ни очакват. Пътят непрекъснато се разделя и събира в ръкави - или следваме трака, 

или избираме на място, но се стараем да следваме билото нагоре.  

24 (10.0 км) - Тук разклонът е важен. Десният път е по-пряк, но подсича билото в сенчеста гора и се 

ползва по-рядко, така че ние следваме главния нагоре. След 100 м пропускаме отклонение вляво и 

караме надясно и нагоре по главния път.  

25 (10.8 км) - Достигаме билото, където има кръстовище. Поемаме по първия ясен черен път вдясно - 

той следва билото в източна посока.  

26 (11.5 км) - Пропускаме черен път вляво и караме направо по основния път.  

27 (11.7 км) - Пътят се раздвоява, следваме левия. След малко пропускаме поредния по-малък път 

вляво.  

28 (12.9 км) - Достигаме махала Ливаге, точно при черквата "Св. Св. Кирил и Методий". Поемаме по 

черния път наляво покрай двора ѝ (има и един по-занемарен път още по-наляво, него пропускаме).  

29 (13.3 км) - Пропускаме разклон вляво.  

30 (13.8 км) - Пропускаме още един черен път вляво. Нататък следваме само главния път по билото, 

на 2-3 места от него се отделят странични пътища/ръкави, които пропускаме.  

31 (15.5 км) - Време е да сменим посоката. Отклоняваме се рязко вдясно по черен път в южна 

посока. След малко той започва да се спуска с лек наклон.  

32 (16.1 км) - Пътят завива надясно и пропускаме занемарен черен път наляво.  

33 (16.4 км) - Пътят се разделя, като малко преди точката има занемарен път вляво (пропускаме го), а 

при самата точка има и път надясно и нагоре, който също пропускаме. Иначе казано, следваме 

основния път, който е ясен и се спуска надолу, като след малко започва да вие серпентини.  

34 (17.9 км) - Излизаме на кръстопът над махала Свидница. Продължаваме направо по главния билен 

черен път в посока вр. Здравчи камък. Започва изкачване, което след малко става доста стръмно.  

35 (19.1 км) - Наляво и нагоре по основния черен път.  



36 (19.2 км) - Пропускаме занемарен черен път вдясно. Следваме основния по билото.  

37 (20.7 км) - Подминаваме ловджийски заслон в подножието на вр. Здравчи камък. Вляво и вдясно 

има едва забележими пътища, ние караме направо по основния черен път.  

38 (21.0 км) - Достигаме голямо горско кръстовище. Поемаме по стръмен черен път вдясно, който 

след 30-40 м преваля и започва да се спуска към Кътина. Тук е мястото да сложим допълнителна 

защитна екипировка, ако носим такава. Пътят надолу постепенно се стеснява и заприличва на 

широка пътека.  

39 (22.2 км) - Пътят се разделя на три, като нас ни интересува пътеката най-вляво. Караме по нея - 

първо с лек наклон нагоре, но след малко се обръща надолу и става бърза и много забавна.  

40 (23.2 км) - Излизаме на поляна, където отново се включваме в черния път (отдясно), но това е 

само за 100 м. В края на поляната търсим отново тясна пътека наляво през гората. 23.5 

41 (23.5 км) - Пресичаме пътя и продължаваме по пътеката от другата му страна. Това е последната ѝ 

част, която е най-технична.  

42 (24.0 км) - Пътеката свършва при черквата. Оттук се вижда площада, като до него може да 

стигнем или по бетониран път от черквата надолу, или по пряка пътека от южната страна на 

черквата. 


