
Димова махала (над Симитли) 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: отбивката към един изоставен цех между гр. Симитли и с. Черниче 

Дължина: 15.9 км 

Изкачване: 600 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R2, Т3)  

Физическо натоварване: средно (КФН=5) 

Продължителност: 1-2 часа с бързо темпо, 3-4 часа с по-бавно темпо и почивки 

Вода: 1.5 - 2 л, по маршрута не видях чешми 

Храна: за половин ден  

Терен: 
- черни пътища - 10.6 км 

- пътеки - 5.3 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - Тръгваме по черния път покрай коритото на реката - първо сме от лявата страна, после 

пресичаме коритото и минаваме от дясната, където има и разни къщи. 

02 (1.5 км) - Завиваме по черен път надясно между дворовете и започваме същинското изкачване. 
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03 (2.2 км) - Завиваме по серпентина наляво и се изкачваме до билото на рида, откъдето 

продължаваме право нагоре по основния път, следващ билото. 

04 (3.6 км) - Минаваме покрай една кошара и продължаваме нагоре по основния път (десния, който 

заобикаля със серпентини).  

05 (4.3 км) - На този разклон караме по левия път (десният слиза към долината). 

06 (6.2 км) - Подсичаме по левия път, за да си спестим едно много стръмно изкачване.  

07 (6.7 км) - Тук вече няма как да ни се размине. Следваме по-стръмния, но по-ясен черен път 

вдясно, който се изкачва право по билото. Пропускаме подсичащия път вляво. 

08 (7.6 км) - На една поляна с кът за отдих (ловджийски) изоставяме основния черен път и поемаме 

надясно по второстепенен път, който влиза в гънките на дерето и се превръща в подсичаща пътека с 

променлив наклон (ту нагоре, ту надолу).  

09 (8.8 км) - Включваме се отново в черен път, идващ отгоре. Пред нас е Димова махала. Караме 

надолу по основния черен път, но не много бързо, за да не пропуснем следващите отбивки.  

10 (9.7 км) - Сечем основния черен път напряко по нещо средно между черен път и пътека вляво. 

После отново се включваме в главния път.  

11 (10.3 км) - След един десен завой на по-заравнена част от билото трябва да се отклоним вляво 

през трънливите ливади, изоставяйки черния път. Следваме едва забележими овчи пътеки през 

поляните, подсичайки хълма над нас. Тук е важно да гледате внимателно GPS-а.  

12 (10.6 км) - Търсим пътеката наляво и леко нагоре. Точно тук е доста занемарена и скрита, но след 

50-100 метра се оправя и започва хубавото спускане по нея.  

13 (11.3 км) - Пътеката се разделя на няколко ръкава - ние минахме по най-горния (левия), но може 

би най-ясен е средният.  

14 (11.7 км) - Пътеките отново се събират в една, продължаваме със завой наляво, после надясно по 

билото на рида. Появяват се и по-технични участъци.  

15 (13.1 км) - Пътеката приключва при коритото на малка рекичка. Пресичаме го и продължаваме по 

черен път от другата страна (махала Орловец).  

16 (13.8 км) - Пресичаме реката по черен път надясно и започваме стръмно изкачване от другата 

страна.  

17 (14.3 км) - Отново сме на познато място, близо до началото на маршрута. Тук избираме между 

двата варианта за спускане. Основният е наляво по черен път и в т.18 (14.6 км) надясно по пътека, 

която ще ни изведе при колите.  

Алтернативният вариант е в т.17 да продължим направо (юг) по подлъгваща пътека, която стига 

до една поляна и свършва. В долния края на поляната можем да намерим друга пътечка, стръмна и 

скрита, която излиза на черния път в началото на маршрута.  

 


