
Обиколка на яз. Белмекен 

Маршрут от MTB-BG.com 

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

 

 

Изходна точка: яз. Белмекен, паркинга при контрастената 

(https://goo.gl/maps/u1TkNYa58p3y5o2E6) 

Дължина: 14.0 км 

Изкачване: 140 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=2.5) 

Продължителност: 1-3 часа в зависимост от темпото, почивките и т.н.  

Вода: 0.5 л, по маршрута има две чешми 

Храна: не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 7.8 км 

- черни пътища - 6.2 км 

 

 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/
https://goo.gl/maps/u1TkNYa58p3y5o2E6


Описание:  

01 (0.0 км) - Застанете при разклона за спортната база при контрастената на яз. Белмекен. Преминаваме по 

контрастената в посока Юндола (изток). В края на контрастената (т.02) поемаме по ясен и хубав черен път 

наляво покрай язовира. Следваме само него. Доколкото има някакви отбивки, те са или за лагери на 

къмпингуващи, или някакви пътеки за животни, но ние караме само по основния път, следвайки брега на 

язовира. В т.03 (4.4 км) започва кратко, но стръмно изкачване (пропускаме занемарен черен път вляво покрай 

брега). На върха на изкачването пътят се разделя и следваме десния. Спускаме се също така стръмно и кратко 

и се включваме надясно в черния път, следващ брега на язовира - т.04 (4.8 км). В т.05 (6.1 км) излизаме при 

изоставените постройки, които в момента служат предимно за селскостопански нужди. Тук може да има 1-2 

кучета-пазачи, но по принцип и стопаните им са там.  Малко след това, в т.06 (6.7 км) се включваме в 

асфалтов път при източния край на основната стена на язовира. Тъй като по стената е забранено да се минава, 

трябва да се спуснем надолу по доста разбита асфалтово-бетонна настилка и при разклона за Сестримо (т.07, 

7.5 км) да завием наляво, да минем под стената на Белмекен и да се изкачим от другата ѝ страна (в т.08, при 

8.5 км пропускаме черен път надясно със зелена туристическа маркировка). В т.09 (9.0 км) достигаме другия 

край на стената и паркинга при него. Продължаваме по асфалтовия път и довършваме обиколката след 

няколко почти равни километра по него. 


