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Изходна точка: с. Кузьово 

Крайна точка: с. Елешница, махала Баните 

Дължина: 13.8 км 

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

Вода: 1.0 л за самата пътека, по маршрута няма чешми 

Храна: В зависимост от маршрута, в който ще включите пътеката, или в зависимост от начина на 

придвижване до началото ѝ 

Терен: 
- асфалт - 1.1 км 

- черни пътища - 7.1 км 

- пътеки - 5.6 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - Началото на маршрута е една точка от асфалтовия път към основната махала на с. 

Кузьово, в която точка надясно се отклонява черен път към няколко други махали. Както обясних, 

началото е така „в нищото“, защото дотам стигнахме с МПС. Тръгва се по черния път вдясно 

(гледано като се идва по асфалта към мястото) и в т. 02 (1.1 км) и т.03 (1.4 км) пропускаме други 

черни пътища вдясно, които водят към разни махали. Караме само по основния черен път, който 

следва билото с леки изкачвани и спускания.  

04 (2.6 км) - При един остър завой надясно пропускаме черен път вляво.  

05 (3.6 км) - Пътят се разделя на няколко ръкава. Вляво и вдясно има по-широки и главни черни 

пътища, ние продължаваме направо, стръмно нагоре покрай гората и после влизаме в нея. Все още 

сме на черен път.  

06 (4.2 км) - Излизаме на една поляна и тук трябва да завием надясно по стръмен черен път нагоре, 

мнозина ще предпочетат да го избутат. В края на изкачването (след 400 м, т.07) завиваме по черния 

път наляво и продължаваме да следваме билото по него.  

08 (4.9 км) - Така стигаме до нещо като малка поляна в гората, където започва пътеката. Първите 20-

30 м са стръмно изкачване - надясно от пътя. Щом стигнем връхната точка, пътеката завива вляво и 

започва да се спуска през гората, като в тази част всъщност е по-трудна и технична. После се изправя 

и отваря, което вдига значително скоростта. Минава се през едни поляни покрай изоставени 

къщурки, след тях има разклон, при който сме наляво и нагоре, после пак се влиза в млади гори. На 

няколко места има кратки изкачвания. Внимавайте и не влизайте със скорост на сляпо, защото има 

места, където пътеката рязко преминава от бърза в технична.  

09 (10.0 км) - Пътеката се включва в черен път и продължаваме по него. След 500-600 м (т.10) 

пропускаме черен път вляво към с. Елешница и продължаваме по основния път надолу по рида. 

Следваме го до т. 11 (12.1 км), където се отклоняваме надясно (основният път завива вляво) по нещо 

средно между път и пътека, слабо забележим в тревата. По тази пътека излизаме на асфалтовия път 

за с. Елешница (т.12, 12.7 км) и по него надясно отиваме до махала Баните (т.13, 13.8 км), където 

може да се топнете в минерален басейн или да хванете черен път към с.Краище.  


