
Лакатник 3 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

http://karta.bg/


 

Изходна точка: Паркинга под Лакатнишките скали.   
Дължина: 15.8 км 
Изкачване: 460 м 
Ниво на техническа трудност:  R1, R2, T3, Т5 - средно, ако слизате на по-трудните места; високо, ако се 
опитвате да карате навсякъде.  
Физическо натоварване: средно, КФН=5 
Продължителност: 1-3 часа в зависимост от темпото и почивките.  
Вода: 1-2 л, в средата на маршрута има чешма.  
Храна: не е необходима, освен ако не желаете да хапнете сред природата 
Терен: 
- асфалт - 11.6 км 
- пътеки - 4.2 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) – От паркинга поемаме в посока Мездра, т.е. изток, по течението на р. Искър.  

02 (0.5 км) – Достигаме отклонението през мост над реката към с. Гара Лакатник (надясно). На 

същото кръстовище наляво и нагоре тръгва пътят към с. Миланово - поемаме по него и се изкачваме 

нагоре с много серпентини.  

03 (6.7 км) - Намираме се малки преди с. Миланово. Вляво има автобусна спирка, вдясно има чешма. 

Точно при спирката вляво се отклонява асфалтов път - караме по него. Спускаме се към близкия дол, 

после се изкачваме от другата му страна към махала Ръжица и минаваме през нея. Продължаваме 

след махалата само по асфалта, който с няколко серпентини се спуска към паметник над 

Лакатнишките скали, посветен на Септемврийското въстание.  

04 (9.5 км) - Паметникът е чудесно място за почивка с невероятна панорама към Искърското дефиле, 

скалите и Гара Лакатник. Оттук започва спускането по пътека надясно (запад-северозапад), която на 

повечето места не е трудна, но включва няколко остри и технични серпентини и 2-3 много трудни 

участъка със стъпала или прагове. Любителите на технични терени ще се изкефят, а ако срещате 

трудности, най-добре е да слизате от велосипеда - скоро ще се отклоним по много по-лесна пътека. 

05 (10.5 км) - Малко след една от най-трудните и опасни секции, на сравнително прав участък, 

вдясно през дерето се отделя незабележима в началото пътека. Някога е имало дори бетонено мостче, 

което сега е затрупано от паднали дървета. Най-добре е да карате съвсем бавно и да поглеждате 

често GPS-а/велокомпютъра, в противен случай вероятно ще пропуснете пътеката и ще трябва да се 

връщате назад. След мостчето пътеката е леко обрасла, но достатъчно ясна; настилката е предимно 

равна и хубава, първо леко се изкачва, после се заравнява и накрая започва да се спуска към 

Петрински дол. 

06 (12.3 км) - Достигаме Петрински дол, вече сме на дъното на ждрелото. Пресичаме малката 

рекичка и продължаваме по течението ѝ. Пътеката е хубава, ясна, на повечето места съвсем лесна. На 

две места се пресича реката по мостчета. В долната част има и няколко разклонения, включително 

към една пещера - ние караме само по основната пътека. 

07 (13.7 км) - Излизаме на асфалтовия път за с. Губислав. По него наляво и надолу се спускаме до 

главния път през дефилето. 

08 (14.5 км) – Наляво по главния път към с. Гара лакатник и след малко повече от километър ще 

достигнем паркинга под скалите.  


