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Начална точка: с. Слатина, паркинга пред кметството 

Дължина: 12.9 км (+ 1.7 км бонус до Пресечен камък) 

Изкачване: 410 м (+ 40 м бонус до Пресечен камък) 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, T4) 

Физическо натоварване: средно (КФН=4.5) 

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

Вода: 1 л, при изкачването има 1-2 чешми край пътя 

Храна: не е необходима 

Терен: 

- асфалт – 1.0 км 

- черни пътища – 9.5 км 

- пътеки – 2.4 км 

Описание:  

01 (0.0 км) - От паркинга пред кметството поемаме по улицата нагоре към планината (югозапад). След 370 м 

достигаме кръстовище (т.02), където се спускаме по улицата надясно (черен път), за да излезем на долната 

улица (т.03) и по нея наляво напускаме селото, следвайки черния път покрай реката (в т.04 наляво и веднага 

след това в т.05 и т.06 надясно), и започваме плавно да набираме височина.  

В т.07 (2.0 км) пътят се разделя, като по-широкият и добре утъпкан продължава надясно през дерето. Ние 

обаче продължаваме по левия път – първо със стръмно и изровено изкачване до т.08, където прекият път 

продължава стръмно нагоре, а ние следваме по-обиколния наляво, при следващия десен завой (т.09) 

пропускаме изровен път вляво и продължаваме по основния път в южна посока, като в него се включват 

отдясно преките отсечки. Нагоре наклонът става приятен и плавен, пътят е леко занемарен, но в достатъчно 

добро състояние.  

В т.10 (4.4 км) се включваме отново в главния път, идващ стръмно отдясно. Продължаваме напред по него и 

след 1 км достигаме до открита седловина, където следваме най-левия черен път (в т.11 наляво и после в т.12 

пак наляво). В т.13 (6.3 км) пътят се раздвоява и отново сме наляво, продължавайки изкачването от западната 

страна на вр. Голяма могила. В т.14 (8.0 км) достигаме пореден разклон, като отново следваме левия черен 

път, а след 100 м в т.15 продължаваме надясно, като започваме да се спускаме. В т.16 (9.0 км) достигаме 

уширение, използвано от дърварите за складиране на материал. Тук започва същинското спускане, като преди 

това трябва да решите дали искате да се разходите и до м. Пресечен камък по допълнителния трак в GPS 

следата.  

(Ако решите да използвате бонуса, продължете по основния черен път още 300 м до една поляна с 

кръстопът на черни пътища. Поемете по най-десния път, който се изкачва сравнително стръмно нагоре. 

Следвайте го до т.bonus-03, където е самият Пресечен камък. Оттам се върнете обратно, като в т.bonus-

04 може да се възползвате от пряка пътека, извеждаща обратно на главния черен път.)  

Оставяйки бонуса настрана, в т.16 основният маршрут продължава по черен път наляво и надолу. След 400 м 

в т.17 наляво тръгва дърварска пътека, по която ви очаква кратко, но вдигащо адреналина спускане към 

близкото дере (т.18), където се изкачваме надясно по нещо средно между черен път и пътека и в т.19 (9.8 км) 

излизаме на по-ясен черен път, по който тръгваме наляво.  

Буквално след  50 м обаче достигаме поляна и в десния ѝ край (посока север) търсим главната пътека в 

маршрута. Началото ѝ е в т.20. Надолу пътеката на доста места се разклонява и после отново се събира – ако 

ви е досадно да следите GPS-а, можете просто да следвате най-логичните и ясни линии, все ще излезете в 

Слатина. Ако все пак искате да сте точни в следването на трака, в т.21 сме по десния ръкав на пътеката, в т.22 

по левия, в т.23 пресичаме стар и занемарен черен път и след него като цяло държим дясно на всеки от 

разклоните чак до т.24 (11.8 км), където лявата опция е по-добра и след малко пак държим ляво, защото 

вдясно има един доста ерозирал и опасен участък.  

В крайна сметка се спускаме надясно към дола (т.25) и достигаме първите къщи и дворове. Продължаваме 

наляво и надолу към селото, следвайки  черния път, който преминава в улица и все направо ни отвежда 

обратно до кметството. 


