
Слатина 3 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . 

 

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


 

Начална точка: с. Слатина, паркинга пред кметството 

Дължина: 7.0 км  

Изкачване: 220 м  

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=4) 

Продължителност: 1-2 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. ) 

Вода: 1 л, по маршрута няма чешми  

Храна: не е необходима 

Терен: 

- асфалт – 1.0 км 

- черни пътища – 5.5 км 

- пътеки – 0.5 км 

GPS следа и PDF файл с описание (за разпечатване) можете да изтеглите в края на статията.  

 

Описание:  

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

След 370 м достигаме кръстовище (т.02), където завиваме по улицата наляво и нагоре, за да излезем 

в т.03 надясно по друга улица, която преминава в черен път, по който напускаме селото в 

югоизточна посока. В т.04 пропускаме черен път вдясно и нагоре следваме само главния, широк и 

добре утъпкан черен път, пропускайки разклонения вляво и вдясно от него.  

Основното изкачване продължава до излизането на една открита седловина (3.1 км от началото), 

където в т.05 и т.06 държим основния черен път надясно. Тук той е равен и следва билото на рида в 

западна посока.  

В т.07 (4.1 км), точно преди да достигнете един голям разклон на черния път, вдясно по склона 

тръгва стръмна пътека – поемаме по нея. След кратко избутване пътеката се изравнява и след малко 

се включва в нещо като широка пътека или тесен черен път, идващ отдясно (т.08). Продължаваме по 

него наляво (север) и след малко пътчето се „втурва“ стремглаво надолу по склона, образувайки 

широк улей с гладки стени, оформящи високи естествени виражи. Тук може да се кара много бързо, 

стига да ви стиска.  

Това шеметно спускане ни отвежда в един дол под черния път, по който се изкачихме. Следваме 

надолу черния път през дола, който постепенно се доближава до главния черен път и в т.09 (5.9 км) 

почти излиза на него. За по-интересно обаче може да продължите вляво по пътека, която ще ви 

изведе на черен път в горния край на селото (т.10) – по него надясно навлизаме между къщите, 

стъпваме на улица и, карайки само направо, се връщаме при кметството. 


