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Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

Описание:  

Изкачване 

Изкачването е съвсем лесно като навигация. Намерете мястото, където започва пътят към с. 

Поленица - т.01. Можете да стигнете до него както по градските улици, така и през парка. Ако идвате 

с автомобил, над разклона в посока Попина лъка обикновено има места за паркиране край пътя 

(например при отбивката за болницата, което е съвсем наблизо).  

Изкачваме се по асфалтовия път до с. Поленица и в началото на селото (т.02) продължаваме направо, 

изоставяйки главната улица, която минава през центъра. След малко в т.03 (края на селото) се 

включваме отново в основния път точно при разклона за с. Дебрене. Ние обаче продължаваме наляво 

към комплекса „Св. Врач“ (бившата резиденция). Достигаме го в т.04 и тук е краят на хубавия 

асфалт. Продължаваме надясно и нагоре по бетонов път - в началото му има две уширения, които са 

удобни за паркиране, ако сте решили да спестите денивелация с МПС.  

В т.05 е отбивката към пътека №2 (по-новата). За пътека №1 продължаваме по бетоновия път и след 

малко, в т.06 се отбиваме надясно по черен път, който подсича склона и се изкачва плавно нагоре. В 

т.07 излизаме на заравнена част от рида, където има чешма за животни (вдясно) и кошара/краварник 

на хълма вляво. Между тях се простира равна поляна с много следи от животни (има и кърлежи, 

внимавайте!). Оттук започва пътека №1.  

 

http://karta.bg/


Пътека №1 

Излизайки на поляната в т.07, насочете се към горичката вляво (под кошарата) и ще намерите пътека, 

навлизаща в нея. Буквално 10-20 м след влизането в горичката (т.08) пътеката завива рязко надясно и 

започва стремглаво, стръмно спускане в улей, като има изградена и една дървена рамка (пад с 

височина около 70-100 см). С други думи, началото е ударно!  

В т.09 излизаме на черен път и караме по него наляво точно 200 м, където пътеката е скрита надясно 

по склона между млади иглолистни дръвчета (т.10). Слудва участък, който не е труден и е много 

забавен, но и малко плашещ с близостта на дърветата. След него има стръмно, технично спускане 

към дерето на един поток, след което пътеката се разширява, става доста бърза и със забавни камъни 

и прагове за отскок, като в този дух завършва на пътя от Сандански към Попина лъка (т.11). По това 

шосе наляво и надолу се спускаме към града, като може да минем и през парка, когато той се появи 

вдясно от пътя.  

Пътека №2 

Отбивката към по-новата пътека е в т.05 и представлява черен път, като цяло равен. В т.12 пътят 

завива наляво покрай оградата на „Св. Врач“ и точно на това място започва пътеката - първоначално 

тя се движи успоредно на пътя, буквално на 2-3 м от него. Така стигаме до т.13, където има секция с 

камъни, последвана от два скока, ляв вираж и голямата дървена рампа (тип пад или дроп над един 

канал за вода). Това най-голямо препятствие може да се заобиколи с широк обход надясно, за който 

съм добавил отделен трак. След него пътеката продължава с труден десен завой, още една стръмна 

част с малки падове, скокове и завои, а след това има дори и кратко изкачване. През цялото това 

време се движим близо до оградата на „Св. Врач“. Надолу пътеката става с по-малък наклон, но не 

по-малко забавна - изградени са още скокове, има и страхотни естествени завои, както и бърз улей с 

корени и дупки, а към края достигаме спъната и много технична секция с големи камъни. След нея 

пътеката свършва в т.14 на пътя от Сандански към Попина лъка.  

 


