
Под Лозето 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер. 

 

 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/


 

Изходна точка: с. Гложене, края му откъм Ловеч, https://goo.gl/maps/dgCQmhG4E9pLysjm8 

Дължина: 9.3 км 

Изкачване: 50 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=1.5) 

Продължителност: 0.5 до 1 час в зависимост от темпото, почивките и т.н. 

Вода: 0.5 л, по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 1.0 км 

- черни пътища - 8.3 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - От началната точка в края на с. Гложене поемаме по главния път към м. Боаза, т.е. към 

Ловеч. От лявата ни страна има голям цех от изоставено предприятие. Точно след цеха (т.02) наляво 

има пешеходен мост над реката - минаваме по него и от другата му страна пропускаме черен път 

покрай оградата на предприятието (т.03) и продължаваме в северна посока покрай реката. В т.04 (0.8 

км) пътят се раздвоява - следваме левия, десният просто слиза до брега и свършва. Оттук нататък 

следваме само пътя покрай реката - пропускайте всякакви отклонения наляво към обработваемите 

площи. На някои места пътят едва си личи, но не се притеснявайте от това.  

05 (2.8 км) - Стигаме до сметището и станцията за компресиране на отпадъци, която е изградена до 

него. Покрай оградата на станцията пътят се разделя - изберете десния, за да минете по-далеч от 

боклуците. След 300 м (т.06) се включваме в пътя, който минава през самото сметище и 

продължаваме по него покрай реката, напускайки това единствено неприятно място по маршрута. 

След още стотина метра (т.07) пропускаме черен път вляво и продължаваме по основния черен път 

покрай реката.  

08 (4.0 км) - Тук е време да напуснем крайречния път. Отбиваме се от него наляво по черен път и 

след още 40-50 м (т.09) отново наляво по черен път през овощна градина, който е прав, затревен и с 

лек наклон нагоре. След 500 м (т.10) достигаме разклон, на който сме вдясно, после вляво след 50-

100 м (т.11) и после пак вдясно в т. 12 (4.7 км). По този черен път напускаме землището на махала 

Лозето.  

В т.13 (5.5 км) излизаме за малко на шосето Ябланица-Гложене. Внимание - тук преминават бързо 

движещи се автомобили! По този път трябва да изминем само 250 м в посока Гложене, но ако сте с 

деца, може да ги преминете и пеша - преценете според ситуацията. В т.14 (5.7 км) напускаме шосето 

по асфалтов път вляво, който води към сметището и станцията до него (т.15, 6.2 км). Подминаваме 

портала на станцията и завиваме надясно по черния път покрай оградата ѝ, за да достигнем отново 

крайречния път. По него се прибираме до с. Гложене.   

https://goo.gl/maps/dgCQmhG4E9pLysjm8

