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Изходна точка: с. Огнявово, централен площад 

Дължина: 15.6 км 

Изкачване: 460 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, F, Т3) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=4.5) 

Продължителност: 1-3 часа 

Вода: 1 - 2 л, по пътя няма чешми 

Храна: Не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 11.5 км 

- черни пътища - 2.7 км 

- пътеки  - 1.4 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - От площада на с. Огняново следваме табелите към с. Скребатно и с. Осиково. След 160 

м (т.02) завиваме надясно. По тази основна улица напускаме селото. След последните къщи, в т. 03 

(1.4 км) пропускаме асфалтова отбивка направо и продължаваме със серпентина надясно. Малко 

след това в т. 04 (1.8 км) пропускаме асфалтов път надясно, който слиза към част от хотелите при р. 

Канина. Ние караме само нагоре по асфалта към с. Скребатно.  

05 (7.0 км) - Точно преди с. Скребатно пътят преваля и вляво има приятен дървен заслон. Това е 

мястото за почивка и слагане на защитната екипировка, ако носите такава. След това продължаваме 

по черния път наляво. След 300 метра (т. 06) пътят се раздвоява - караме по десния. Подсичаме 

склона през едно дере и продължаваме да се спускаме.  

07 (8.2 км) - Пътят внезапно свършва на една хубава поляна. Вдясно има дере. Пред нас има малък 

горист хълм. На това място трябва просто да продължим направо, подсичайки хълма от дясната му 

страна, без да се изкачваме. След 100 м (т.08) би трябвало да видите пътеката леко вдясно и 1-2 

метра по-ниско. Започваме да се спускаме по нея - в гората е по-ясна, на откритите места трудно се 

следва - внимавайте и за скрити в тревите камъни. В т.09 (8.5 км) пътеката почти се губи - търсете я 

рязко вдясно и след това отново вляво и надолу.  

10 (9.6 км) - Пътеката излиза на една поляна сред млади борчета и отново се губи от погледа, или по-

скоро се раздвоява. Тук трябва да продължим леко вдясно и скоро ще се озовем на занемарен, но 

хубав черен път.  

11 (10.2 км) - На следващата голяма поляна черният път завива наляво и продължава да се спуска 

към с. Балдево. Влизаме в него покрай едни кошари и следваме улиците, докато стигнем центъра 

(т.12, 11.6 км). Тук вече може да махнете допълнителните протектори, ако сте ползвали такива. 

Продължаваме надолу по главната улица и се включваме в пътя за с. Огняново (т.13, 12.2 км). По 

него се прибираме в селото. 

  


