
Фалковец - Средогрив 

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: хан „Мадона“, махала Фалковец 

Дължина: 23.6 км 

Изкачване: 320 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=4) 

Продължителност: 2-4 часа в зависимост от темпото, почивките и т.н. 

Вода: 1-2 л 

Храна: не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 14.6 км 

- черни пътища - 9.0 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - От входа на хан „Мадона“ поемаме по шосето в посока с. Ружинци, като след 350 м (т.02) 

пропускаме разклона за селата Яньовец и Върбовчец вляво и продължаваме направо. В т.03 (4.3 км) 

достигаме с. Ружинци и поемаме за кратко надясно (посока Монтана и София) по главен път Е79. 

Преминаваме по мост над р. Лом и веднага след него (т.04, 5.5 км) хващаме отбивка вдясно към с. Плешивец. 

Тук вече се кара по спокоен и приятен асфалтов път. Навлизайки в селото, в т.05 (7.7 км) трябва да се 

отклоним по улица надясно, минавайки по мост над реката. По тази улица напускаме селото, като тя 

преминава в черен път.  

Оттук нататък следваме само основния черен път - има много разклонения, които трябва да пропуснем, и по-

конкретно:  

- т.06 (8.1 км) - пропускаме черен път вдясно;  

- т.07 (8.6 км) - пропускаме черен път вляво;  

- т.08 и 09 (8.8 - 8.9 км) - пропускаме черни пътища вдясно;  

- т.10 (9.2 км) - пропускаме черен път вляво;  

- т.11 (9.5 км) - пропускаме черен път вдясно и завиваме наляво;  

- т.12 (9.8 км) - пропускаме черен път вляво и завиваме надясно;  

- т.13 (9.9 км) - пропускаме черен път вдясно.  

В цялата тази отсечка с множество разклони след с. Плешивец като цяло се изкачваме, на места и по-стръмно, 

за да достигнем високата част на платовидното възвишение над селото. Тук вече пътят се изравнява и се 

ориентира в южна посока с леки изкачвания и спускания. Движим се предимно по открити местности, обрасли 

с храсти и ниски дръвчета. В т.14 (11.0 км) пропускаме черен път вляво и продължаваме направо. Възможно е 

да видите и други черни пътчета, предимно затревени и занемарени - пропускайте подобни отбивки. В т.15 

(13.2 км) се включваме в друг черен път (идващ отляво) и продължаваме напред.  

В т.16 (14.3 км) достигаме кръстовище, при което сме по черния път надясно. (Ако продължите направо и 

надолу, също ще се спуснете в Средогрив, само че по друг черен път.) 

В т.17 (15.9 км) изоставяме платото и поемаме по черен път вляво към с. Средогрив. Това е отсечката, която 

добавих впоследствие по карта, така че не съм я карал и не мога да гарантирам в какво състояние е. Карайте с 

повишено внимание, макар че пътят изглежда основен и често ползван. След около километър (т.18) 

навлизаме в селото и следваме по-широките улици, за да излезем на основния асфалтов път в т.19 (17.6 км). 

Тук поемаме надясно (север) и караме само по шосето до т.21 (22.8 км), където се включваме в пътя за 

Белоградчик и надясно по него се връщаме към хан „Мадона“.  

Важно! В т.20 (22.3 км) можете да направите кратко отклонение към едно интересно място - малко, но много 

интересно ждрело на р. Лом, на около 600 м от пътя. До него води асфалтиран път, тъй като има и 

хидросъоръжение. 


