
Обиколка на яз. Огняново 

Маршрут от MTB-BG.com 

 Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si 

 

Изходна точка: яз. Огняново, южния край на стената 

Дължина: 15.2 км 

Изкачване: 310 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=4) 

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

Вода: 0.5 - 1.5 л. 

Храна: Не е необходима. 

Терен: 

- асфалт - 7.7 км 

- черни пътища - 7.5 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - преминаваме по стената в северна посока и завиваме по основния асфалтов път надясно 

(т.02), започвайки изкачване по хълма от северната страна на язовира. Постепенно набираме 

височина и пътят се поизравнява. В т.03 (4.3 км) напускаме асфалта по сравнително тесен и затревен 

черен път вляво. Започваме леко спускане през открита местност, пътят прави плавен завой надясно 

и се насочва към с. Голема Раковица, в което навлизаме и стигаме до главната улица в т.04 (5.7 км). 

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


Тук завиваме вляво, но веднага след това вдясно по мост над реката. В т.05 (5.9 км) завиваме 

надясно и по асфалтов път напускаме селото, движейки се покрай язовира. Пътят е хубав, спокоен и 

като цяло равен, с леки изкачвания и спускания тук-там. Отвежда ни до някакво преработвателно 

предприятие, където достъпът е забранен. Затова в т.06 (8.9 км), преди да достигнем портала, 

завиваме по черен път надясно. При високо ниво на язовира тази част от маршрута може да се окаже 

и под водата. В т.07 сме наляво, а в т.08 надясно. Тук вече задължително ще ви трябва GPS, защото 

пътят е много занемарен и неясен, криволичи по песъчливото дъно между храсти и дървета, които на 

места напълно го скриват. Трябва да достигнем т.09, където пътят отново става по-ясен, макар и 

изровен в тази отсечка. Започваме второто основно изкачване. В т.10 сме наляво - пътят се „изпъва“ 

право нагоре по склона; не е прекалено стръмно, но не е и леко изкачване; гората тук е гъста, така че 

поне е сенчесто. В т.11 сме надясно, в т.12 следваме левия път направо. Постеренно достигаме 

билото и пътят се изравнява и започва да променя наклона си - на места се спуска, после се изкачва. 

Някои от спусканията са стръмни и изровени, но са кратки. В т.13 (11.6 км) пропускаме черен път 

вдясно и продължаваме направо. Същото е и в т.14 (12.9 км) - кръстопът, при който сме направо по 

все по-широкия камионен път. След малко започва стръмно спускане и в т.15 отново достигаме 

нивото на водата, пропускайки черен път вдясно. Пресичаме дерето на рекичката и от отсрещната 

страна в т.16 (14.0 км) завиваме надясно и се спускаме към „населената“ част от брега на язовира. В 

т.17 имаме богат избор от пътища, по които да поемем - ние избрахме да се двигим наляво по 

високите пътища, за да излезем право при началната точка, но ако предпочитате, можете да следвате 

брега и по-отблизо. 


