
„Скритата пътека“ над Елешница 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: с. Елешница 

Дължина: 9.7 км 

Изкачване: 400 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т4) 

Физическо натоварване: средно (КФН=5) 

Продължителност: 1-2 часа в зависимост от темпото, почивките и т.н. 

Вода: 1.0 - 1.5 л, по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима 

 

http://karta.bg/


Терен: 
- асфалт - 5.1 км 

- черни пътища - 2.5 км 

- пътеки - 2.1 км 

Описание:  

01 (0.0 км) - Заставаме на кръстовището с гръб към София. Наляво има две улици, разделени от 

канал. Поемаме нагоре по първата от тях, т.е. лявата. След 200 м правим десен завой, а след още 

стотина (т.02) завиваме рязко вляво по улица към вилната зона, която преминава в черен път. 

Продължаваме да набираме височина с няколко серпентини, като при всяка такава се отделя по 

някой черен път - в т. 03 пропускаме такъв наляво, в т.04 изоставяме този направо, за да завием 

наляво. Тъй като това изкачване е част и от маршрута на Купа Мургаш, на някои места има ярки 

стрелки със спрей - можете да следвате и тях.  

05 (1.0 км) - Т-образно кръстовище. Продължаваме наляво и нагоре. Караме само напред, 

пропускайки второстепенните отбивки към вилите. В т. 06 (1.2 км) сме по десния път, в т. 07 (1.4 

км) също сме надясно. В т. 08 (1.8 км) продължаваме наляво по основния черен път и постепенно 

напускаме вилната зона.  

09 (2.4 км) - Излизаме на асфалтовия път, идващ откъм с. Желява. Поемаме надясно и нагоре по 

него. Караме до края на асфалта, който свършва при едни поляни с два паметника вляво (един до 

пътя и един малко по към гората) - т.10 (5.6 км). Тук може да направите кратка почивка и дори да 

използвате времето за слагане на допълнителна екипировка. Продължаваме със стръмно изкачване 

по черния път вдясно. След 200 м (т.11) той се раздвоява - хващаме десния към близката горичка на 

върха на хълма. Навлизаме в нея по широка пътека и внимаваме за началото на „Скритата пътека“.  

А то е в т. 12 (6.0 км) - рязко вляво, тясна и доста стръмна пътека нагоре. Не се отчайвайте, след 50 м 

наклонът сменя посоката надолу, но иначе си остава същият - стръмен! После има от всичко - 

прагове, завои, улеи, изкачвания, равни участъци, камъни тук-там. Няма как да скучаете!  

В т. 13 (7.3 км) се излиза при една ловджийска хранилка, до която води черен път. Пресичаме пътя и 

търсим пътеката вдясно от него, в горичката. Има стрелка от състезанието, която доста помага. 

Надолу им още екшън, особено в края, който е в стил Локорско.  

14 (8.1 км) - Изсипваме се на стария път за Ботевград. Асфалтът по него (доколкото го има) на места 

не е много по-различен от пътеката... Караме надясно (юг) към Елешница, за да се върнем в 

изходната точка.  

 


