
Белоградчик - Фалковец  
(обиколка на забележителности) 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху OFRM Geotrade . 

 

 

Изходна точка: гр. Белоградчик, централен площад 

Дължина: 36.6 км 

Денивелация (изкачване): 700 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: средно, КФН=6 

Продължителност: 4-8 часа с по-бавно темпо, почивки и разглеждане на забележителностите.  

Вода: 2 л, на 2-3 места има чешми 

Храна: За цял ден, освен ако няма да карате със състезателно темпо.  

Терен: 
- асфалт - 19.5 км 

- черни пътища - 17.1 км 

 

http://www.karta.bg/


Описание 

*Маршрутът може да се направи и с начална точка хан "Мадона", ако сте отседнали в него.  

01 - Тръгваме от центъра на Белоградчик по стръмна улица в източна посока. След последните къщи 

продължаваме по тесен асфалтов път.  

02 - В края му има кръстопът, където започват черни пътища, маркирани с колоездачни табели. 

Поемаме по този надясно към пещера Лепеница и с. Боровица.  

03 - Пътят се разделя на две - можем да оставим велосипедите за малко и да се изкачим направо до 

близките скали, за да разгледаме околността. След това продължаваме със спускане по пътя надясно.  

04 - Вдясно се отделя невзрачен черен път с наклон нагоре. Поемаме по него, за да достигнем до 

точка за наблюдение на Белоградчишките скали.  

05 - Гледката си струва изкачването, което в края е по кратка пътека. После се връщаме обратно до 

т.04 и продължаваме по основния черен път към с. Боровица и пещера Лепеница.  

06 - Пътят се разклонява. Поемаме вдясно към пещера Лепеница. Дотам е предимно спускане.  

07 - Стигаме под пещерата. До нея пътят не стига, дори пътека е трудно да откриете. В делничен ден 

не е проблем да зарежете велосипедите някъде тук и да се изкачите пеша до нея. Ако сте повече хора 

и ако е през уикенда, най-добре е един да остане да ги пази. След това отново се връщаме назад към 

т.06 и продължаваме към с. Боровица.  

08 - Завиваме по черен път наляво.  

09 - Това е много важна точка от маршрута, където ще ви е необходим и GPS. 12.4 км от 

началото. Трябва да се отклоним наляво към Червената черква - на пръв поглед просто пресичаме 

буренясалата поляна, но при внимателно вглеждане можем да открием и остатъци от стар черен път. 

Малко по-нататък той става по-ясен.  

10 - Червената черква - изключително красив и интересен обект. След като я разгледаме, 

продължаваме на югоизток по черен път към с. Боровица.  

11 - Излизаме на пътя за Белоградчик в с. Боровица. Тръгваме наляво и караме няколко километра до 

махала Фалковец.  

12 - Достигаме хан "Мадона" - чудесно място за почивка и хапване. След това се връщаме наобратно.  

13 - Оклоняваме се наляво по асфалт към с. Долни Лом.  

14 - Още веднъж наляво по занемарен асфалтов път.  

15 - Достигаме мост над интересно речно ждрело. Ако сте късметлии, ще видите бушуващата в него 

вода. Ако не сте и водата е запряна в близкия бент, ще можете само да видите колко е дълбоко 

скалното корито. След този обект се връщаме обратно до пътя за Белоградчик при т.13 и 

продължаваме наляво към града.  

16 - Вдясно е винарска изба "Боровица".  В нея можете да дегустирате местни вина и да научите туй-

онуй за процеса на производството им, както и да си закупите.  

17 - В последните километри преди Белоградчик се отклоняваме от асфалта по черен път с плавен 

наклон.  

18 - Продължаваме по пътя направо, пропускаме този вдясно. Следва малко по-стръмно изкачване и 

навлизаме в парка на града между огромните скали, за да достигнем отново центъра.  


