
Локорско - в.з. Манчов влог 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: с. Локорско 

Дължина: 7.8 км 

Изкачване: 200 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2, Т2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=3) 

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

Вода: 1.0 л, по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима 

 

http://karta.bg/


Терен: 
- асфалт - 1.2 км 

- черни пътища - 5.0 км 

- пътеки - 1.6 км 

Описание:  

01 (0.0 км) - От площада на Локорско не поемаме нагоре към планината, а пресичаме главната улица 

и продължаваме по ул. „Поручик Божидар Божилов" в северна посока. След стотина метра минаваме 

по мост над реката и се озоваваме на друг площад (т.02), където продължаваме по улицата наляво 

покрай реката и поемаме към края на селото. При последните къщи разбитият асфалт преминава в 

черен път и започва леко да се изкачва. Следваме само основния черен път и пропускаме отбивките 

вляво и дясно.  

03 (1.1 км) - Пътят тъкмо се е изравнил. Поемаме по прав черен път вдясно с трошено-каменна 

настилка Не зная до какъв обект е водел той, но каквото и да е било, в момента не е останало нищо 

от него. Пътят е с лек наклон, само в края става малко по-стръмен.  

04 (1.7 км) - Т-образно кръстовище, поемаме по почвен черен път надясно. След 50 м има разклон 

(т.05) - този път сме наляво по приятен път през гората.  

06 (2.2 км) - Включваме се в друг черен път, идващ отдясно, и продължаваме наляво и нагоре по 

него. След 50 м (т.07) отново има разклон и отново сме наляво. После в гората има едно-две места, 

на които пътят се раздвоява - няма значение кой ръкав ще хванете. В т.08 (2.6 км) пропускаме черен 

път вляво и продължаваме направо.  

09 (3.0 км) - Включваме се в основния път за в.з. Манчов валог, който идва отляво (откъм 

Войнеговци). Караме нагоре по него, той често се разделя на ръкави. След 200 м (т.10) избираме 

десния път.  

11 (3.3 км) - Изоставяме главния път и завиваме по черен път вляво между вилите. Заобикаляме 

няколко от тях.  

12 (3.5 км) - Тук е началото на пътеката. Черният път продължава надясно. Пътеката е направо, като 

в началото е затревен и пообрасъл черен път към 1-2 вили, след което се шмугва в гората под 

формата на игрива пътека. През цялото време се движим по периферията на вилните зони Манчов 

валог и Бранчовица. В т.13 (4.1 км) излизаме при една вила и пътеката продължава вдясно. Същото е 

и след 200 м в т. 14, а в т. 15 (4.5 км) пътеката се разделя и следваме десния ръкав (левият се 

разширява към черен път и отива към вилите).  

16 (5.1 км) - Пътеката свършва на основния черен път към вилните зони, близо до с. Войнеговци. 

Продължаваме по пътя надясно и надолу - след малко преминава в стръмен асфалт.  

17 (5.6 км) - Точно преди моста над реката, по който се влиза в с. Войнеговци, завиваме рязко вляво 

по черен път, изкачваме се стръмно по него и продължаваме по равно към Локорско - това е пътят, 

по който дойдохме от него, така че след т.03 трябва да ви е съвсем познат.  


