
Ковачевица - Горно Дряново 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

 

Изходна точка: с. Ковачевица, семеен хотел "Бялата къща" 
Дължина: 18.9 км 
Изкачване: 600 м 
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2) 
Физическо натоварване: средно, КФН=5 
Продължителност: 2 часа с по-бързо темпо; 3-4 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 1-2 л в зависимост от сезона; вода има преди последното изкачване към Ковачевица.  
Храна: по ваша преценка в зависимост от темпото 
Терен: 
- асфалт - 6.9 км 
- черни пътища - 12.0 км 

 

http://karta.bg/


Описание:  

001 (0.0 км) – Заставаме пред портала на „Бялата къща“ и поемаме по тясната калдъръмена уличка 

надясно и леко нагоре към следващите къщи. При тях тръгваме надолу по стръмна каменна улица, 

при следващия разклон държим ляво и по този начин се спускаме до главната улица на с. 

Ковачевица.  

002 (0.24 км) – Поемаме надясно по главната улица, минаваме през селото и излизаме от него в 

северна посока (нагоре над долината на р. Канина).  

003 (0.64 км) – Пропускаме черен път наляво и надолу, следваме основния черен път нагоре. Някога 

е бил асфалтов, на места все още си личи, като постепенно тези остатъци стават все повече. 

Пропускаме разни второстепенни черни пътища вляво и дясно, изкачваме се плавно по основния път, 

който ту е черен, ту асфалтов.  

004 (2.4 км) – Пропускаме основен черен път вдясно и продължаваме изкачването по асфалта.  

005 (4.0 км) - Вдясно има голям, ясен черен път, ползван често от дърварските камиони. Изоставяме 

асфалта и поемаме по него. Пътят е ясен и върви с променлив наклон (ту нагоре, ту надолу) в посока 

изток-югоизток. На няколко места от него се отклоняват други (второстепенни) дърварски пътища, 

които пропускаме. Такива са: т.006 (4.2 км) - пропускаме път надясно; т.007 (4.3 км) – пропускаме 

път наляво; т.008 (5.0 км) – пропускаме път наляво. Възможно е след написването на статията да се 

появят и други отбивки - районът е с развит дърводобив.  

009 (5.4 км) – Разклон, при който държим най-ниския, десен път. Скоро след това започва леко 

спускане.  

010 (5.8 км) – Пропускаме черен път наляво и продължаваме спускането.  

011 (6.0 км) – Включваме се в друг основен черен път, идващ отдясно. Продължаваме по него 

направо и нагоре.  

012 (6.4 км) – Отдясно се изкачва черен път откъм селото и се влива в нашия. Продължаваме напред 

и нагоре.  

013 (6.8 км) – След кратко стръмно изкачване достигаме едно от основните кръстовища на черни 

пътища над Ковачевица. Продължаваме по ясен черен път вдясно, който започва леко да се спуска в 

южна посока.  

014 (7.0 км) - Пропускаме затревен и слабо забележим черен път вдясно (той води към параклиса, 

описан е в друг маршрут) и продължаваме наляво по основния черен път, който е с лек, променлив 

наклон и малко занемарен, но достатъчно ясен. Оттук следваме само него и пропускаме на няколко 

места занемарени и вече изчезващи стари дърварски пътища - по-специално в т. 015 (7.2 км), 016 (8.3 

км) и 017 (8.7 км). Междувременно пътят започва трайно да се спуска с лек наклон към долината на 

юг от него.  

018 (9.9 км) – Достигаме долината точно при водослива на две малки реки. Покрай тях в деретата 

има и занемарени черни пътища. Ние тръгваме надолу по черен път, газещ в самото корито на 

реката. След малко се отделяме от нея, но пътят продължава да следва отблизо течението ѝ, като 

става значително по-широк, а ако са минавали камиони, ще има и дълбоки коловози на места. И тук 

има доста второстепенни дърварски отклонения, които пропускаме - в т. 019 (10.7 км) и 020 (10.8 

км). 

021 (11.7 км) - 100-200 метра преди тази точка пътят слиза до реката, пресича я и започва да се 

изкачва наляво, а долината извива вдясно. При самата точка пропускаме занемарен черен път вдясно 



и следваме само основния път наляво, който след малко отново тръгва надолу. В т.022 (12.1 км) 

пропускаме още един занемарен черен път вдясно.  

023 (12.2 км) - Пътят се раздвоява, продължаваме по десния надолу.  

024 (12.9 км) - Отляво се спуска черен път, продължаваме по основния черен път надолу, има и 

преки пътища, които пропускаме.  

025 (13.7 км) - Отляво идва друг черен път, продължаваме спускането направо.  

026 (14.1 км) - Точно след подминаването на една кокетна вила вдясно, прекъсваме спускането и се 

отклоняваме остро надясно по второстепенен черен път, минаващ под къщата. Пътят подсича склона, 

вървейки с променлив наклон между ливади и градини. Ако видите невзрачни отбивки, пропускайте 

ги.  

027 (15.1 км) - Тук основният черен път продължава наляво и надолу. Следва стръмно спускане, на 

места може да е изровено, така че внимавайте. Има остри завои, има и още по-стръмни преки 

пътчета тук-там, които пропускаме. В т.028 (15.6 км) пътят се раздвоява, но пак се събира.  

029 (15.8 км) - Излизаме на асфалтовия път между Горно Дряново и Ковачевица. Поемаме по него 

надясно в посока Ковачевица. Първо имаме кратко спускане до близкото дере, след него започва 

изкачване до с. Ковачевица.  


