
Варна – ТВ кулата 1 (по „Дясната“) 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . 

 

Начална точка: паркинга при болница „Св. Марина“, https://goo.gl/maps/twCezj5Dgx86i8Bv5  
Дължина: 6.3 км 
Изкачване: 220 м 
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, T1, T2, T4) 
Физическо натоварване: ниско (КФН=4) 
Продължителност:  1 час (в зависимост от темпото, почивките и т.н. ) 
Вода: 0.5 л 
Храна: не е необходима 
Терен: 
- асфалт – 2.7 км 
- пътеки и черни пътища – 3.6 км 

 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/
https://goo.gl/maps/twCezj5Dgx86i8Bv5


Описание:  

В източния край на паркинга при болница „Св. Марина“ има бензиностанция (т.01). Маршрутът 
започва от нея. В съседство има портал с бариери за двора на болницата. Ние поемаме по улица 
„Лазар Паяков“, която заобикаля двора на болницата отдясно, движейки се на север. В края си 
улицата завива надясно и свършва при заграден частен имот (т.02, 0.4 км). Наляво (север) покрай 
имота има тясна пътека, по която след стотина метра каране или бутане излизаме при една чешма 
на друга улица („Георги Китов“) във вилната зона – т.03. Тук поемаме надясно и след още 150 м 
(т.04) правим рязък ляв завой по ул. „Иван Иванов“ и продължаваме по нея изкачването през 
вилната зона (кв. Сотира). Следваме само основната улица, като пропускаме отбивки вдясно в т.05, 
06 и 07. Наклонът е сериозен, така че на места може да се наложи да бутате.  

В т.08 (1.5 км от началото на маршрута) достигаме последните къщи и горския пояс – тук улицата 
преминава в широка, но доста стръмна пътека. Продължаваме по нея изкачването към платото – с 
каране или бутане според възможностите. На разклона в т.09 (2.0 км) сме надясно.  

Малко след това, в т.10 (2.1 км) излизаме на кръстопът и поемаме по черния път вдясно. Теренът 
вече се изравнява. След още 50 м (т.11) пак сме надясно по широка и равна пътека през хубава и 
сенчеста гора. На едно място вляво има приятен кът за отдих с пейки и маси. Следваме само 
основната пътека (на разклоните държим ляво), която е с червена туристическа и колоездачна 
маркировка, и в т.12 (2.6 км) се включваме в черен път надясно. След още 50 м (т.13) излизаме на 
кръстовище, където поемаме по широка сенчеста пътека надясно в гората, следвайки отново 
червената маркировка. Караме само по тази главна пътека (пропускаме отбивки в т.14 и т.15) до т.16 
(3.4 км), където завиваме вдясно и достигаме оградения парцел на ТВ кулата (т.17).  

Покрай парцела има широк черен път – караме по него надясно (юг). Пропускаме отбивка вдясно в 
т.18, след което пътят прави плавен завой наляво. В края на този завой (т.19, 3.8 км) се отклоняваме 
вдясно по черен път, който е по-тесен, но достатъчно ясен. След стотина метра (т.20) има разклон – 
тук сме пак надясно. Пътят подсича хоризонтално целия склон, на няколко места го пресичат или се 
отклоняват от него пътеки, които пропускаме (например основното DH трасе в т.21). В т.22 (4.3 км) 
излизаме на поляна, където пътят преминава в пътека направо.  

След още 100 м достигаме разклон (т.23), където поемаме по пътеката вляво. Това е „Дясната“ 
пътека, защото ако гледаме отгоре, тя завива надясно към близкото дере, минава над един 
няколкометров отвес (преминете с повишено внимание, защото е тясно!) и се спуска отдясно на 
дерето. В т.24 има пътеки вдясно – ние караме направо и надолу.  

В т.25 (4.9 км) пътеката свършва на един черен път между частни имоти – по него надясно се 
включваме към ул. „Иван Иванов“ (т.07), по която беше изкачването, и се спускаме обратно до 
началната точка през вилната зона. 


