
Лакатишка Рила 2 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд .  

 

 

Изходна точка: с. Говедарци, семеен хотел "Искър" 
Дължина: 32.3 км 
Изкачване: 1100 м 
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, R3, T4) 
Физическо натоварване: средно, КФН=7 
Продължителност: 2-3 часа с бързо темпо, 4-7 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 3 литра, има 1-2 чешми по билото 
Храна: За половин или цял ден в зависимост от темпото 
Терен: 
- асфалт - 9.4 км 
- черни пътища - 21.0 км 
- пътеки - 1.9 км 

 

 

http://karta.bg/


Описание 

01 (0.0 км) – Тръгваме от хотел "Искър" по главната улица в североизточна посока (към 

Самоков).  

02 (0.3 км) – Завиваме наляво към мост над р. Черни Искър. Минаваме по моста и пред 

нас се открива долината на р. Лакатица.  

03 (0.6 км) – Следваме занемарения асфалтов път навътре в долината. На някои места 

той вече е посипан с пясъчни и почвени наноси, но в основата си е асфалт. Наклонът е 

нагоре, но е минимален - на повечето места се кара почти като по равно. Караме само 

по него, покрай реката, като пропускаме множество отбивки по склоновете наляво и 

надясно.  

04 (8.8 км) – Основният път с остатъците асфалт завива наляво, но ние продължаваме 

направо по черен път с малко по-голям наклон. По него се изкачваме до билото на 

планината.  

05 (13.6 км) – Достигаме билото, където има друг основен черен път. Наблизо (вляво) 

има и чешма, но е малко скрита и не съм пробвал водата от нея. Завиваме по основния 

билен път надясно (север) и започваме леко изкачване по него.  

06 (14.4 км) – Билният път се разтроява, ние поемаме по този надясно, който се изкачва 

по една поляна.  

07 (15.1 км) – Отново кръстовище с няколко пътя, един идва отляво, нашият се разделя 

на две. Следваме основния път направо (изток), който следва билото с кратки 

изкачвания и спускания. Пропускаме разни отклонения вляво и вдясно.  

08 (18.9 км) – Разклон, следваме десния път. 

09 (20.3 км) - Направо по основния път.  

10 (21.9 км) – Отново разклон, този път сме по левия път.  

11 (22.1 км) – При този разклон сме по десния път.  

12 (22.9 км) – Отляво и отдясно се включват черни пътища, ние караме направо по 

основния.  

13 (23.2 км) – Следваме основния път с широк завой наляво, пропускаме отклонение 

вдясно.  

14 (24.5 км) - Пропускаме черен път вляво и един едва забележим вдясно, караме си 

направо.  

15 (25.8 км) - Пътят се разделя на две, караме по левия.  

16 (26.4 км) - Отново разклон, като този път сме надясно.  



17 (26.8 км) - При следващото раздвояване на пътя следваме левия.  

18 (27.1 км) - Пропускаме черни пътища вляво и вдясно и караме направо.  

19 (27.8 км) - На приятна поляна има път вляво, който пропускаме и продължаваме 

направо (леко вдясно, изток) по билото. Изкачваме се до вр. Сухарево и започваме 

спускане от него по сравнително стръмен черен път.  

20 (29.7 км) - Пропускаме черен път вляво и продължаваме надолу в посока юг. Оттук 

пътят постепенно се превръща в широка пътека с форма на на улей. На няколко места 

има възможности за съкращаване, както и различни ръкави - ние следвахме най-ясния 

логичен вариант към онзи момент, но дори да минете по някой друг, няма къде да 

излезете, освен в долината на р. Лакатица при вливането ѝ в р. Черни Искър. Там 

пресичаме по моста и се прибираме в Говедарци.  


