
Ковачевица, Лещен, Огняново 1.0 

Описание на отделните отсечки в GPS следата:  

Track001_R1 
Дължина: 16.2 км 

Асфалтов път, свързващ с. Огняново, с. Гърмен, с. Лещен, с. Горно Дряново и с. 

Ковачевица.  

Track002_R1 
Дължина: 15.0 км 

Асфалтов път от с. Огняново през с. Скребатно до с. Осиково. 

Track003_R1 
Дължина: 1.3 км 

Асфалтов път в рамките на с. Огняново, водещ до хотел "Делта", като преди това се 

минава покрай няколко други вили, почивни станции, хотели и селската минерална 

баня (миро).  

Track004_R1 
Дължина: 750 м 

Асфалтов път в рамките на с. Огняново, свързващ няколко хотела и района на мирото 

(от него се излиза на пътя през пешеходен мост над реката) с пътя за с. Скребатно.  

Track005_R2_T3_T2_X 
Дължина: 8.1 км 

Една от основните пътеки/отсечки за каране в района. Както се вижда, включва и 

пътеки, и черни пътища. На практика това е старият път от Огняново към Ковачевица, 

вървящ по долината на р. Канина, но с изоставянето му на много места той се е 

превърнал от черен път в пътека. Според табелите в района в момента дори е със статут 

на екопътека. Подходящ е както за спускане (наклонът е лек, теренът на повечето места 

е лесен, но има 2-3 свлачища, където трябва да се носи, и няколко по-обрасли участъка, 

където се кара по-бавно и трудно), така и за изкачване, ако имате повече сила в краката 

и е обичате да въртите по асфалт. Може да послужи като основа на много маршрути.  

Track006_R2 
Дължина: 1.9 км 

Хубав черен път - започва под Лещен и излиза на пътя покрай р. Канина.  

Track007_R1_R2 
Дължина: 7.6 км 

Занемарен асфалтов над Ковачевица, който на някои места вече е започнал да се 

превръща в черен. Изкачва се нагоре, после се спуска към местността Сухия чарк (там 

има беседка, малък язовир и важен кръстопът).  

Track008_R2 
Дължина: 1.6 км 



Черен път, който се отклонява от пътя за Сухия чарк и се качва точно над с. 

Ковачерица, до едно от основните кръстовища на черни пътища в района. Поради това 

се използва в почти всички маршрути над Ковачевица.  

Track009_R2 
Дължина: 2.1 км 

Черен път, който също се отклонява от асфалта към Сухия чарк, но по-нагоре и с по-лек 

наклон подсича склона и се слива с пътя от Track008.  

Track010_R2_T2 
Дължина: 1.3 км 

Затревен и рядко използван черен път, който започва над Ковачевица и води до 

параклиса "Св. Георги" над селото. Последните няколкостотин метра към параклиса са 

стръмни и приличат по-скоро на широка пътека.  

Track011_Т3 
Дължина: 920 м 

Изключително приятна, технична пътека, свързваща Ковачевица с параклиса "Св. 

Георги".  

Track012_R3  
Дължина: 340 м 

Стръмна калдаръмена улица в рамките на с. Ковачевица.  

Track013_R1_R2 
Дължина: 4.7 км 

Път покрай р. Вищерица, в началото е асфалтов, после става черен. Наклонът е 

минимален, долината на реката е много красива.  

Track014_R2 
Дължина: 10.4 км 

Хубав, главен черен път, който започва от р. Вищерица (местността Скребатски чарк), 

изкачва се до билото и се спуска до пътя между Скребатно и Осиково.  

Track015_Т4 
Дължина: 3.2 км 

Една от най-хубавите пътеки в района, подходяща за любители на техничните 

спускания. Започва над с. Скребатно и се спуска до долината на р. Канина под 

Ковачевица. Разкриват се изключителни панорами към долината на р. Канина и селата 

отсреща (Лещен, Горно Дряново, Ковачевица). Пътеката не е много трудна, не е и 

лесна, и в никакъв случай не е за хора със слаби сърца, тъй като често върви в близост 

до пропасти.  

Track016_R3_T3 
Дължина: 210 м 

Пряка отсечка за пътеката Скребатно-Ковачевица, която спестява заобикалянето над 

една нива и сече направо през ливадата.  

Track017_Т3_R2 
Дължина: 1.1 км 



Изкачването от р. Канина към Ковачевица, което в началото е по пътека, която 

преминава в черен път, а той в калдаръмени улици между къщите и излиза в центъра на 

селото.  

Track018_R2 
Дължина: 500 м 

Друг вариант за излизане от дерето на р. Канина - леко занемарен черен път, който 

излиза в началото на с. Ковачевица.  

Track019_R2 
Дължина: 350 м 

Черен път, малко по-лесен вариант за Track020.  

Track020_R2 
Дължина: 1.8 км 

Дърварски черен път (от по-главните) над с. Ковачевица, който достига до кръстовище 

на общо 6-7 дърварски пътя.  

Track021_R2_R3 
Дължина: 2.1 км 

Черен път, спускащ се към Сухия чарк. В зависимост от сезона и дърводобива може да 

е кален и прорязан от коловози; сух и изровен; занемарен и почти изчезващ в някои 

части; и кой знае какво още.  

Track022_R2_R3 
Дължина: 3.8 км 

Черен път над Ковачевица, който в билната си част е хубав и приятен, с променлив 

наклон, но над селото е стръмен и много изровен от дъждовете. Не е подходящ за 

начинаещи/неуверени колоездачи. Не е подходящ и за изкачване.  

Track023_R2 
Дължина: 4.8 км 

Първата част на широк, здраво направен път, по който камионите с дървен материал да 

заобикалят Ковачевица. Започва от Сухия чарк, качва се на билото (дотам е записаната 

от нас следа!) и оттам се спуска към с. Горно Дряново (тази част все още не сме я 

карали!).  

Track024_R2 
Дължина: 5.4 км 

Занемарен черен път, който започва над Ковачевица, достига долината на една река и се 

спуска покрай нея в посока с. Горно Дряново. Части от него се използват от дърварите 

и са прорязани от дълбоки коловози, други части за изоставени и диви.  

Track025_R2 
Дължина: 1.8 км 

Част от основен черен път над с. Горно Дряново.  

Track026_R2 
Дължина: 1.7 км 



Черен път в района над с. Горно Дряново, обслужващ градини, ливади и други такива 

имоти.  

Track027_R2 
Дължина: 1.9 км 

Стръмен черен път от с. Лещен към билото. Ползва се от дърварите.  

Track028_R2 
Дължина: 1.6 км 

Приятна отсечка по черни пътища, следваща билото над с. Лещен.  

Track029_R2 
Дължина: 2.3 км 

Черен път от билото над с. Лещен до асфалтовия път между него и с. Гърмен.  

Track030_R2 
Дължина: 240 м 

Отбивката към мирото (селската минерална баня) в Огняново - много важно място!  

Track031_R2 
Дължина: 5.5 км 

Отсечка, съставена от черни пътища по билото над с. Скребатно. По средата има заслон 

с чудесен изглед към долината на р. Канина.  

Track032_R2_R1 
Дължина: 3.1 км 

Черен път от с. Скребатно към с. Огняново. В последните няколкостотин метра е 

асфалтиран. Минава се покрай кошара с няколко овчарски кучета, не е препоръчително 

да карате сами по него.  

Примерни маршрути: 
 

Кратки полудневни маршрути  

(дължина до 20 км, продължителност до 4 часа с по-бавно темпо и 

почивки) 
 

Ковачевица - параклис "Свети Георги" 

Дължина: 7.2 км 

Денивелация: 300 м 

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

Ниво на физическо натоварване: средно, КФН=5 

Един от най-кратките, но и най-забавни маршрути в района. Ще се хареса на почти 

всеки карач със средни или по-добри умения и с ограничено време. Започваме 

изкачването плавно по Track007, след това стръмно по Track008, продължаваме по 



занемарено тревно пътче (Track010), превръщащо се почти в пътека преди параклиса, а 

връщането към Ковачевица е по кратка, но много добра пътека (Track012), постлана с 

едри, обли камъни.  

Ковачевица - Сухия чарк - параклис "Свети Георги" 

Дължина: 18.0 км 

Денивелация: 660 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, R3, T3) 

Ниво на физическо натоварване: средно, КФН=5.5 

При този маршрут използваме плетеницата от черни пътища над Ковачевица, след 

което завършваме карането с посещение на параклиса "Св. Георги" и спускане по 

пътеката от него към селото. Започваме по стандартната комбинация от Track007 и 

Track008, за да излезем на горското кръстовище над Ковачевица. Оттам продължаваме 

нагоре по Track020 и се спускаме към Сухия чарк по Track021. Изкачваме се по асфалта 

(Track007) до мястото, където се отклонява Track009 - поемаме по него и отново 

излизаме на кръстовището над селото. Този път продължаваме по Track010 до 

параклиса и се спускаме обратно по пътеката към Ковачевица (Track011+Track012).  

Ковачевица - Сухия чарк - Гърмадско дере 

Дължина: 18.6 км 

Денивелация: 640 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, R3, T3) 

Ниво на физическо натоварване: средно, КФН=5 

Още един маршрут, който обикаля баирите непосредствено над Ковачевица, подходящ 

за хора с поне средни умения в планинското колоездене. Началото е по асфалт 

(Track007) до местността Сухия чарк, откъдето поемаме нагоре по "дърварската 

магистрала" - широк и здраво направен път за камиони, който се изкачва по Гърмадско 

дере до билото. Там продължаваме по черни пътища (Track022) към Ковачевица, като 

от един момент става стръмно и много изровено. От кръстовището над селото 

продължаваме по Track010 в посока параклиса, но не отиваме до него, а направо се 

включваме в пътеката (Track011+Track012) и завършваме в Ковачевица.  

Ковачевица - Горно Дряново  

Дължина: 18.7 км 

Денивелация: 630 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2) 

Ниво на физическо натоварване: средно, КФН=5 

Доста приятен, малко див и приключенски маршрут, при който следваме дърварските 

черни пътища в гънките между Ковачевица и Горно Дряново. Започваме по познатия 

начин, излизайки от селото по Track007, след това се отклоняваме по Track009, вливаме 

се в основния черен път (Track008) и стигаме до кръстовището над Ковачевица. Тук 

продължаваме по Track024 - див, закътан, леко занемарен черен път, който ни отвежда 

до дерето на една река и там започваме спускане покрай нея. Колкото спускаме, 

толкова се и изкачваме обаче, докато не излезем на по-голям черен път (Track025), по 



който трайно поемаме надолу в посока Горно Дряново. Над селото обаче се 

отклоняваме рязко вдясно по Track026, за да излезем на асфалта за Ковачевица 

(Track001) точно преди последното изкачване към селото.  

Огняново - Лещен 

Дължина: 15.6 км 

Изкачване: 420 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско, КФН=4 

Лек и приятен маршрут, за който можете да прочетете подробно описание тук: 

http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/3216-route-2015-ognqnovo-leshten.  

Огняново - Лещен 2 

Дължина: 19.4 км 

Изкачване: 620 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2) 

Физическо натоварване: средно, КФН=5 

Удължен вариант на предишния маршрут, а и малко по-труден в техническо 

отношение. Подробно описание можете да видите тук: http://www.mtb-

bg.com/index.php/trails/routes/3907-route-2016-ognqnovo-leshten-2.  

Скребатно 

Дължина: 10.7 км 

Изкачване: 300 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско, КФН=4 

Ако се качите с автомобил до с. Скребатно, там можете да направите кратко и 

живописно кръгче по черните пътища над селото. Използват се части от Track002 и 

целия Track031.  

Средно дълги маршрути 

(дължина 20-40 км, целодневни при по-бавно темпо с почивки или 

полудневни при по-бързо темпо на каране) 

Огняново - Ковачевица 

Дължина: 27.4 км 

Изкачване: 610 м 

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

Физическо натоварване: средно, КФН=5 

Един от "задължителните" маршрути в района, който може да се направи и с начало в с. 

Огняново, и в с. Ковачевица. Ще се хареса както на по-напреднали колоездачи (не 

http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/3216-route-2015-ognqnovo-leshten
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/3907-route-2016-ognqnovo-leshten-2
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/3907-route-2016-ognqnovo-leshten-2


толкова заради технични терени, колкото заради живописната долина на р. Канина, над 

която минава), така и на по-начинаещите, за които това каране предлага известна доза 

приключения (няколко обрасли участъка и 2-3 свлачища, където трябва да се носи 

велосипедът). Подробно описание можете да откриете тук: http://www.mtb-

bg.com/index.php/trails/routes/3910-route-2016-ognqnovo-kovachevitsa.  

Ковачевица - Огняново - Скребатно - Ковачевица 

Дължина: 26.5 км 

Денивелация: 800 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, T2, T3, T4, X) 

Ниво на физическо натоварване: средно, КФН=6 

Чудесен маршрут за любителите на техничното каране, с включени две спускания и 

минерални бани. Подходящ за карачи с поне средни умения, които не се страхуват от 

стръмни/отвесни склонове в съседство с пътеките. Отново може да се тръгне и от 

Ковачевица, и от Огняново. Едното спускане е по пътеката в долината на р. Канина 

(Track005). Изкачването обаче не е по шосето към Ковачевица, а по пътя към с. 

Скребатно (Track002), откъдето се отклоняваме по пътеката към Ковачевица (Track015) 

и след пресичането на р. Канина се изкачваме до селото по Track017 или Track018.  

Ковачевица - Осиково - Канина - Ковачевица 

Дължина: 28.8 км 

Денивелация (изкачване): 750 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т3, T4) 

Физическо натоварване: средно, КФН=5.5 

Това е може би най-хубавият маршрут в района, поне за любителите на по-трудни и 

технични пътеки. При него отново използваме пътеката между Скребатно и 

Ковачевица, но достигаме до нея от Север - през сухия чарк, по долината на р. 

Вищерица и с изкачване от нея през билото към с. Осиково по изключително приятен и 

красив черен път с плавен наклон. Карането е с типична родопска атмосфера, към която 

се добавят панорамите към долината на р. Канина и Пирин и адреналина от спускането 

по пътеката.  

Започваме с плавно изкачване и кратко спускане по асфалт (Track007) до Сухия чарк. 

Оттам по пътя покрай р. Вищерица (Track013) навлизаме в долината ѝ и достигаме м. 

Скребатски чарк. Там започва същинското изкачване към билото по хубав, типично 

родопски черен път (Track014) и пак по него се спускаме до асфалта между с. Осиково 

и с. Скребатно. Оттам се спускаме по техничната пътека към р. Канина (Track015) и се 

изкачваме към Ковачевица по Track017.  

Огняново - Скребатно  

Дължина: 22.7 км 

Изкачване: 720 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: средно, КФН=5 

http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/3910-route-2016-ognqnovo-kovachevitsa
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/3910-route-2016-ognqnovo-kovachevitsa


Един от първите маршрути, който описах в района. Много живописен и сравнително 

лесен като терен, но без да е скучен. За повече подробности прочетете описанието му 

тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/gpstracks/3218-gpstrack-2015-ognqnovo-

skrebatno.  

Дълги маршрути 

(дължина 40 или повече км, целодневни) 
 

Имаме още много идеи за каране в района, и то именно по такива дълги маршрути, но 

за момента можем да ви предложим само няколко по-конкретни примера: 

Ковачевица - Горно Дряново - Огняново - Скребатно - Канина - Ковачевица 
Дължина около 40 км, но със солидна положителна денивелация - 1200 м. Ще се хареса 

на всеки любител на дивите места и техничните пътеки. Най-общо казано, представлява 

комбинация от черните пътища между Ковачевица и Горно Дряново (за да избегнем 

спускането по асфалт), пътеката покрай р. Канина, изкачването към с. Скребатно по 

асфалта и второ спускане по техничната пътека към р. Канина, откъдето се прибираме с 

последно изкачване към Ковачевица.  

Ковачевица - Сухия чарк - Осиково - Скребатно - Огняново - Ковачевица 

Под това заглавие всъщност се крият няколко възможни маршрута с дължина между 45 

и 55 км и предимно лесни като техническа трудност. Първата част във всички случаи 

включва каране през Сухия чарк, по р. Вищерица и през билото до околностите на с. 

Осиково. Оттам можем да караме по черните билни пътища над Скребатно и пак по 

черен път да се спуснем към Огняново (по-интересен и живописен вариант) или да 

караме изцяло по асфалтовия път (възможно най-лесен в техническо отношение 

вариант). От Огняново също има два варианта - изкачване по долината на р. Канина (за 

любителите на пресечения терен, които имат повече сила в краката) или изкачване по 

шосето през Лещен и Горно Дряново до Ковачевица. Почти същите маршрути могат да 

бъдат завъртяни и наобратно, с начало както в Ковачевица, така и в Огняново.  
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