
Дивчовото – хижа „Момина поляна“ 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si  

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


 

Начална точка: Разклонът към хижа „Момина поляна“ преди с. Дивчовото; 

https://goo.gl/maps/srLvowVSQpZcMb9N9  

Дължина: 22.5 км 

Изкачване: 1025 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, R3, T3) 

Физическо натоварване: средно (КФН=7) 

Продължителност: 3-5 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. ) 

Вода: 2 л, при изкачването няма чешми 

Храна: за половин ден, в хижа „Момина поляна“ се предлага храна 

Терен: 

- асфалт – 8.8 км 

- черни пътища – 13.1 км 

- пътеки – 0.6 км 

 

Описание:  

От началната точка (т.01) поемаме по асфалтов път покрай Дълга река и след малко преминаваме 

през една махала с няколко къщи. След нея пътят се влошава значително, но с велосипеди това не е 

проблем. При водослива на Дълга река и Косица (т.02, 2.1 км), където има и разни стопански 

постройки, първо завиваме наляво по мост над реката и веднага след това продължаваме надясно в 

долината на р. Косица. Изкачването продължава по асфалт. Следващият разклон е в т.03 (3.8 км), 

където наляво е пътят към хижа „Паскалска ливада“ (по него ще се спуснем по-късно), а ние сме 

надясно към хижа „Анчова бичкия“ и хижа „Момина поляна“. След малко  асфалтът преминава в 

черен път, но добре утъпкан, с трошено-каменна настилка (макадам). В т.04 (4.5 км) пропускаме 

черен път вляво, в т.05 (5.3 км) също следваме основния път направо.  

В т.06 (5.8 км) достигаме хижа „Анчова бичкия“ (не изглеждаше работеща) и продължаваме нагоре 

все по основния път с трошено каменна настилка и със синя туристическа маркировка. Пропускаме 

отбивки вляво (т.07, веднага след хижата) и вдясно (т.08, 6.6 км и т.09, 7.4 км). Наклонът за момент 

намалява и пътят подсича склона през много красива букова гора. След това пътят отново става 

стръмен, появяват се и преки пътища/пътеки, като понякога маркировката е нанесена по тях. Ние 

следваме само основния път, като на места може да се наложи и да бутате.  

В т.10 (11.9 км) достигаме Сенкова поляна, откъдето по-късно ще започне спускането към хижа 

„Паскалска ливада“. Преди това обаче е необходим последен напън по стръмния черен път, за да 

достигнем хижа „Момина поляна“ в т.12 (13.5 км). Малко преди нея вдясно (т.11) има още една 

малка хижа, наречена „Иванина поляна“.  

https://goo.gl/maps/srLvowVSQpZcMb9N9


След почивка при хижа „Момина поляна“ е време да започнем спускането. Първо караме обратно 

по пътя надолу до Сенкова поляна. Идвайки отгоре, в дясната част на поляната има няколко 

информационни табла (т.13, 15.0 км) и точно при тях започва пътеката вдясно към хижа „Паскалска 

ливада“ (сред местните е позната и като „Елпром“). В първите метри пътеката изобщо не си личи в 

тревата, но щом стигнете гората, веднага става ясна. След 2-3 завоя пътеката се разширява и изправя 

посоката. В т.14 (15.6 км) пресичаме черен път и надолу пътеката също вече е превърната в черен 

път. Следваме синята маркировка – в общи линии това означава направо при повечето разклони 

(т.15 до т.17) и все надолу. В т.18 (16.6 км) продължаваме по основния черен път надясно и надолу 

следваме само него чак до хижа „Паскалска ливада“ (т.19, 18.0 км), преди която пътят става равен и 

с по-дълбоки коловози. От хижата надолу сме по стар асфалтов път, като в т.03 се включваме в пътя, 

по който започнахме изкачването и по него се спускаме до началната точка. 


