
Мандрица - Костилково 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд .  

 

 

Изходна точка: с. Мандрица 
Дължина: 29.1 км 
Изкачване: 450 м 
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 
Физическо натоварване: ниско, КФН=4 
Продължителност: 2-3 часа с по-бързо темпо, 4-6 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 2 литра 
Храна: За половин ден 
Терен: 
- асфалт - 10.3 км 
- черни пътища - 18.8 км 

 

 

http://karta.bg/


Описание 

01 (0.0 км) – Тръгваме от центъра на с. Мандрица към изхода му (към пътя за 

Ивайловград). 

02 (0.5 км) – На Т-образното кръстовище поемаме наляво към с. Долно Луково. 

03 (6.5 км) – При разклона за с. Долно Луково поемаме по черен път надясно и нагоре. 

На места има и табели за с. Костилково. Следваме само основния път. 

04 (8.9 км) – Пътят се разделя – следваме лявата му, стръмна част. След нея сме 

надясно по края на една поляна. 

05 (9.1 км) – Отново достигаме разклон – следваме по-ясния и стръмен път направо и 

нагоре. При желание може да заобиколим и по десния път, следвайки допълнителния 

трак.  

06 (9.5 км) – Отдясно идва черен път (същият, който се отклони в предишната точка) – 

продължаваме направо, като вече следваме билото. Пътят е равен, с леки изкачвания и 

спускания. Следваме само основния път, пропускаме по-занемарени такива. На места 

се раздвоява и после отново се събира. 

07 (13.5 км) – Отклоняваме се надясно по черен път. 

08 (14.4 км) – Излизаме на чакълест черен път за с. Костилково, което е съвсем близо. 

Караме надясно по него и с голям ляв завой влизаме между каменните къщи. Отиваме 

до центъра на селото (т.09, 15.5 км), в което живеят не повече от 3-4 души, и се 

връщаме обратно по пътя до т.08, като този път продължаваме по него на север (в 

посока с.Плевун). 

10 (17.3 км) – Надясно се отклонява друг черен път, следващ билото – тръгваме по него 

в източна посока. Следваме само основния път. 

11 (19.3 км) – Разклон, караме по левия път. По-нататък той отново се съединява с 

десния, който минава през близкия объл връх. 

12 (21.5 км) – Разклон, отново сме по левия път. След това започва същинското 

спускане – пътят става по-стръмен и доста занемарен, има и коловози. Караме 

внимателно и се надяваме да не спукаме гума от някое трънче. 

13 (25.3 км) – Излизаме на шосето от Ивайловград към с. Мандрица и другите села. 

Продължаваме по него надясно, за да се приберем в Мандрица и да завършим 

маршрута. 


