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Един проект на:
Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно 
Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
и от Кохезионния фонд на Европейския съюз



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Цел на проекта

Основната цел на проекта е създаването на алтернативен център за 
развлечения и активен живот, който да помогне за доброто име на Витоша и 
неговите природни забележителности. Природните дадености на областта 
дават възможността за създаване на атрактивни спортни съоръжения, 
които да привлекат повече туристи не само от България, но и от Европа и 
Света.
Другата основна задача на проекта е регулирането на зоните за практику-
ване на планинско колоездене от хора с различни умения. Освен това 
възможността за свободно практикуване следва да не пречи на останалите 
посетители в планината - туристи и хора практикуващи езда, планинско 
катерене и т.н. 

Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Необходимост и ползи

- Създаването на условия за планински велотуризъм на територията 
ПП Витоша ще превърне планината в атрактивна лятна туристическа 
дестинация;
- Близостта на Витоша до София ще даде шанс за бърза реализация на 
проекта;
- Създаването на условия за практикуване на различни видове спорт ще 
предизвика интереса на активната част от хората, които ще съчетаят 
любимия си спорт с приятното преживяване сред природата;
- Паркът за планинско колоездене ще направи Банско предпочитана 
дестинация за млади семейства с деца, защото всички съоръжения ще бъдат 
направени така, че да могат да бъдат ползвани от всички любители;
- Развитието на планински велотуризъм на територията ПП Витоша могат 
да дадат възможност за развиване на много дейности, които да носят 
последващи приходи за възложителя - отдаване на велосипеди и екипировка 
под наем, провеждане на обучение по планинско колоездене, скално катерене, 
наем на водач за пешеходни турове, адвенчър къмпинги, уреждане на групови 
мероприятия, тийм-билдинги и т.н.;



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
История и моментно състояние на велотуризма

Планинското колоездене не е нова дисциплина за Витоша, дори смело може да 
заявим, че първите планински велосипеди са се появили именно на Витоша. В 
планината отдавна се парктикуват дициплините крос-кънтри (Олимпийска 
дисциплина), спускане и новопоявилата се “ендуро”. На територията на ПП 
Витоша почти няма пътека, по която да не се е спускало колело. От минимум 
10 години на Витоша има изградено трасе за спускане, създадено изцяло от 
доброволци, въпреки липсата на официално разрешение или становище, от 
която и да е институция. От друга страна възможностите за практикуване 
на “крос-кънтри” и “ендуро” са практически неубятни. Това категорично 
налага мнението за нуждата от категоризиране на трасетата и тяхното 
маркиране. 

Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Видове планинско колоездене

Дисциплини:
- “крос-кънтри”
- спускане
- “ендуро”

Целеви групи:
- начинаещи
- средно напреднали
- напреднали
- професионалисти
- семейства

Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Категоризация на трасетата – видове, български и международни 
стандарти

В последните години, нашият екип, като създател на най-големите два байк-
парка в България, се бори активно за прилагането на доказани практики 
при категоризиране на трасетата в световен мащаб. Ето и основните 
принципи при категоризирането им:
- Маркирани в зелено са трасетата за начинаещи, които имат относително 
равен и гладък терен. Всички те са подходящи и за практикуването в най-общ 
план на дисциплината “крос-кънтри”.
- Маркирани в синьо са трасетата за средно напреднали, които имат 
относително равен и гладък терен, но разполагат и с по-стръмни и трудни 
участъци. Всички те са подходящи и за практикуването в най-общ план на 
дисциплината “крос-кънтри”.
- Маркирани в червено са трасетата за напреднали, които разполагат със 
стръмни и трудни участъци. Всички те са подходящи за практикуването на 
дисциплините спускане и “ендуро”.
- Маркирани в черно са трасетата за професионалисти, които предполагат 
провеждането на състезания от най-висок ранг.-



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Перспективи за развитие и популяризиране

- Близостта на Витоша до София е основният коз за реализирането на 
проекта;
- Теренът на планината предполага пълно разнообразие от трасета и 
маршрути за практикуване на този спорт;
- Създаване на уебсайт посветен на велотуризма на територията на ПП 
Витоша - това е много важна стъпка, защото цялата дейност се нуждае от 
своето лице в интернет;
- Организиране на Фейсбук активности - доказано това е най-ефективния 
начин за достигане до максимална аудитория. Организирането на 
таргетизирани фейсбук активности биха довели до изключително добри 
резултати;
- Организиране на спортни и културни събития, международни и регионални 
състезания.

Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Екология – борба с ерозията на използваните за планинско колоездене 
трасета на територията на ПП “Витоша”

- При създаването на трасетата следва да се съблюдават основните 
изисквания, които налага разумното екологично мислене - не се режат живи 
дървета, заобикалят се мравуняци и т.н.;
- Ерозията е проблем, който е възможно да се появи единствено на трасето 
за спускане, защото то непрекъснато е подложено на спиране от страна 
на велосипедистите, което образува коловози. Този проблем се избягва 
посредством редовно почистване, поддържане, отводняване и укрепване с 
помощта на камъни, пръст или дървен материал. При всички случаи ерозията 
е “пренебрежимо” малка и тя остава в 90% от случаите по самото трасе 
- т.е. касае карането на самите велосипедисти. Освен това преди всяко 
препядствие се прави отводнителна канавка и така проблемите се свеждат 
до минимум;
- Важно е да се отбележи, че проблемът с ерозията ще се счита за разрешен 
едва след втората година от реализирането на проекта. Едва тогава ще 
станат ясни зоните, където има нужда от последваща намеса.



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Дейности по изграждането
- Трасетата се изграждат на ръка;
- Позволява се използавнето на багери, там където е възможен достъпът на тези 
машини и не е възможно реализирането на поставената задача на ръка;
- Теренът се почиства с помощта на храсторез, моторна резачка, гребла и 
специални ръчни инструменти за обработка на почвата;
- При изграждането на трасетата не се режат дървета и така не се нарушава 
екологичния баланс. Единствената растителност, която се премахва е ниска и е 
не повече от 50 см. Млади зародиши на дървета се присаждат на момента;
- Трасетата са широки мужду 1 и 2 метра и за целта се използват вече 
съществуващи просеки и/или стари пътеки;
- Дървените съоръжения се изграждат на ръка. Срезовете се правят на място, а 
конструкцията се сглобява посредством пирони.;
- Дървеният материал е предварително обработен и калиброван;
- При изграждането на дървените препядствия и тези от земна маса се 
съобразява най-подходящия терен с оглед динамичността и удоволствието от 
използването на трасето за планинско колоездене;
- Дървеният материал се транспортира до най-близката възможна точка, а от 
там се носи на ръце;
- Върху дървената скара се поставя строителна метална рабица с оглед по-
добро сцепление между гумите и дървото;



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Описание на основните елементи по трасето

Дървени “нортшори”
- Представляват дървени мостчета с множество завои, виражи, скокове и 
неравности;
- Това ще бъде най-атрактивната част на трасето;

Скокове
- За направата им 
ще се използват най-
подходящите зони на 
терена;
- Материали за направа - 
дърво, пръст и камъни;
- Скоковете дават висок 
адреналин
- С оглед на безопасност-
та всеки скок ще има и 
втора линия за начинаещи, 
които ще могат избегнат 
препядствието



Виражи
- За направата им ще се използват най-подходящите зони на терена;
- Материали за направа - дърво, пръст и камъни. Поради спецификата на 
терена очакваме виражите да бъдат създавани основно чрез вкопаване в 
терена;
- Виражите са изключително интересни, динамични и усъвършенстват 
уменията на колездачите;

Естествени 
препятствия
- За направата им 
ще се използват най-
подходящите зони на 
терена;
- Представляват 
изкуствено дооформени 
естествени препятст- 
вия - например големи 
камъни, стъпала, паднали 
дървета, “каменни реки”, 
корени и т.н.



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Предотвратяване и избягване на конфликти между планинския 
велотуризъм и други форми на туризъм

- Основният и проблемен допир между туристи и велосипедисти отново е в 
дисциплината спускане. Този проблем се предотвратява като трасетата 
за спускане или се правят на тотално различни просеки в гората, където 
се ограничава достъпа на туристи, или пък се маркират маршрути със 
споделено ползване (това разбира се може да се получи само там, където 
скоростите не са толкова високи - за трасета маркирани в син и червен 
цвят);
- Друг проблем е пресичането на автомобилни пътища, макар и сведени 
до минимум. За целта планираме маркирането с предупредителни табели, 
както за велосипедистите, така и за самите автомобили. Препоръчваме 
съгласуването с Пътното стопанство на поставянето на предупредителни 
табели за пресичане в зоните, където се налага. А от тези знаци биха се 
ползвали и почитателите на пешеходния туризъм, които и сега пресичат 
трудно в зоната на Драгалевския лифт .



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Поддръжка на изградените и маркирани трасета, развитие на публично-
частни партньорства

Изградените трасета следва да се поддържат поне веднъж годишно 
(предсезонно) и в моментите, когато се налага. За целта предлагаме да 
бъдат закупени и доставени:
- минимум 6 броя специализирани инструменти;
- минимум 4 броя кирки;
- минимум 6 броя гребла;
- 1 брой храсторез;
- 1 брой моторна резачка;
- 1 брой голям чук.
Посочените инструменти следва да бъдат складирани в Дирекцията на 
ПП”Витоша” и да бъдат предоставяни срещу документ. 
Важен въпрос е обезпечаването на труда на хората, които биха се наели 
да поддържат трасетата. За целта предлагаме средства да бъдат 
набирани например чрез публично-частно партньорство по отношение на 
маркировката и нейното брандиране.

Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Маркировка

Видове маркировка
- Маркировъчна лента - позволява да бъде брандирана с всичките необходими 
атрибути. Основно ще бъде използвана по трасето за спускане и на ключови 
точки по трасетата;
- Информационни табели - съдържат карта, основна информация, полезни 
телефони. 
- Указателни табели - показват посоката, опасности и т.н.;
- Ограничителни табели - указват забранителни, ограничителни или споделени 
режими на ползване на територията; 

Маркировка - характеристика
- Маркировъчна лента: широчина на лентата - 8 см, на ролки от по 250 или 500 
метра;
- Информационни табели - комбинация от дървена рамка и пенокартон, 
приблизителен размер 200 х 100 см; 
- Указателни табели - изработени от ламарина с 1 см подгъв, прахово 
боядисани и приблизителен размер от 40 х 20 см. Върху ламарината се лепи 
UV-фолио, което издържа на влиянието на околната среда. По този начин 
повредената маркировка се подменя лесно, а и прави в пъти по-лесно 
осъществяването на евентуално публично-частно портньорство;
- Ограничителни табели - изработени от ламарина с 1 см подгъв, прахово 
боядисани и приблизителен размер от 40 х 20 см. Върху ламарината се лепи 
UV-фолио, което издържа на влиянието на околната среда. По този начин 
повредената маркировка се подменя лесно, а и прави в пъти по-лесно 
осъществяването на евентуално публично-частно портньорство.

Важно: Моля да бъде уточнен начина на поставяне на табелите, защото 
поставянето им на колове ще бъде изключително скъпо!



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Описание за трасетата

№1 Обиколка на Витоша
Общи бележки: 
Този маршрут е най-дългият, най-разнообразният и играе ролята на гръбнак и свързващо звено 
за всички останали. Идеята е да може да се ползва както като голям кръгов маршрут, така и 
само на части, включително и в комбинация с други маршрути. 
Предвид дължината си, настоящият маршрут ще е един от тези, изискващи най-много 
работа и маркировка, макар че, от друга страна, голяма част от него е споделена с други 
маршрути, така че работата ще е обща. 
Задължителна предпоставка за осъществяването на този маршрут е съгласуването на 
достъпа във връзка със санитарно-охранителната зона около яз. Студена, където той и 
Обиколката на Витоша трябва да преминат. При липса на такова съгласие той няма как да 
се изгради. 
Да се провери трябва ли съгласуване с Делта Хил за поставяне на табели върху стълбове при 
тяхното селище или те са част от общинската инфраструктура и ще е достатъчно само 
съгласуване с общината. 
Във връзка с Обиколката на Витоша възниква и въпросът дали да бъде маркирана еднопосочно 
или двупосочно. Моето мнение е да бъде маркиран само еднопосочно – от Бояна към Владая, 
Кладница, Чуйпетльово, Ярлово, Ярем, Железница, Симеоново, Драгалевци и пак до Бояна. 
Причините са няколко: първо, еднопосочното маркиране изисква по-малко ресурси; второ, 
традиционно покрай състезанието Витоша 100 (скороходна и колоездачна обиколка 
на Витоша) той се прави в тази посока, като съппада почти изцяло с маршрута на 
състезанието; трето, природните дадености са такива, че маршрутът е по-интересен в 
тази посока. 
Дължина: 88.40 км
Денивелация (изкачване): 1500 м
Време за преминаване: 5-12 ч
Ниво на техническа трудност: средно
Ниво на физическо натоварване: високо
Цвят за маркировката: син/червен 

Описание: 
001 – 0.00 км
Центъра на Бояна, площада под Боянската черква и при Боянското ханче. Тук ще трябва 
да има информационно табло – най-добро място за него ми се струва ъгълът между ул. 
„Брезовица“ и ул. „Белите брези“ (двете улици, тръгващи нагоре, между тях остава градинка 
с кафене точно на ъгъла). Оттук тръгват два Маршрута, но в различни посоки – Обиколката и 
Бояна-Драгалевци-Бояна. 
Обиколката тръгва по стръмната улица нагоре вдясно от градинката под Боянската черква, 
т.е. минава отдясно на черквата. Улицата се казва „Брезовица“. Указателна табела (лява) 
трябва да се сложи на дървото вдясно, в началото на улицата (дървото с некролозите на 
снимката) или на стълба след него. 
002 – 0.11 км
Кръстопът при Боянската черква, която е вляво. Продължава се направо и нагоре по 
стръмната улица. Трябва да се сложи лява табела или на стълба вдясно, или на оградата на 
къщата (след пресичане на улицата) или на дърветата вядсон след къщата. По принцип най-
добре би било на оградата, ако се получи разрешение от собственика на имота. 
003 – 0.25 км
Надясно се отклонява една улица, която пресича реката по мост. Маршрутът продължава 
по стръмната павирана улица направо и нагоре. Добре е да се сложи табела, въпросът е 
къде. Единият вариант е дясна табела на оградата вляво, ако може да се вземе разрешение 
от собствениците, но се съмнявам. Другият вариант е дясна табела отсреща, след 
пресечката, на дръвче от лявата страна на улицата, само че ще трябва доста да се 
окастри, за да се вижда. Третият вариант е от същата страна, но на следващия стълб – по-
далече е и по-трудно ще се вижда, но пък е най-чисто за поставяне. 
004 – 0.51 км
Направо и нагоре е военно поделение. Вдясно има малък паркинг. От него вдясно и леко надолу, 
след това надясно над реката продължава бетониран път до близките последни къщи. 



Маршрутът продължава по него. Най-добре е да се сложи лява табела на едно дърво в горния 
десен ъгъл на паркинга. 
005 – 0.64 км
Последните къщи на Бояна. Тук бетоновият път свършва. Надясно продължава широка алея – 
маршрутът е по нея. Няма много удобно място за табела, но  най-удачно ми се струва да се 
сложи дясна табела на електрическия стълб вляво, до къщите. 
006 – 0.71 км
Алеята се разделя на две, дясната е по-полегата, по нея минава маршрутът. Трябва да се сложи 
лява табела на някое от дърветата вдясно. 
007 – 0.80 км
Вдясно има пътека, алеята продължава наляво и нагоре. Хубаво е да се сложи лява 
потвърждаваща табела на дървото със стрелката, но не е абсолютно задължително. 
008 – 0.88 км
Също може да се сложи лява потвърждаваща табела, но не е задължително. 
009 – 0.97 км
Излизаме на заравнено място за отдих с чешма. Тази точка е много важна, тук може би излиза 
и пътеката за спускане от Копитото. Задължително трябва да има табела за правилата за 
колоездене и пазене на пешеходците. По желание и при наличие на средства може да се сложи 
дори информационно табло. 
Маршрутът продължава по алея вдясно, която се спуска надолу към дерето на потока. Трябва 
да се сложи или лява табела на дървото точно в началото на алеята, или дясна табела на кола 
за туристическа маркировка, който се намира точно между двете алеи (другата идва отгоре, 
откъм Копитото и Златните мостове). 
010 – 1.15 км
Алеята се раздвоява, Обиколката продължава по дясната, която е по-полегата. Задължително 
трябва да се сложи дясна табела на дървото между двете алеи. 
011 – 1.72 км
Надясно и надолу има някакъв улей/пътека. Добре е да се сложи потвърждаваща лява табела на 
някое от дърветата вдясно, но не е абсолютно задължително, тъй като основната алея е ясна, 
макар и нагоре. 
012 – 2.15 км
Основната алея пресича пресъхнало корито на поток и продължава надясно и нагоре, а надясно 
и надолу има друга пътека към близкия път и къщи. Тук трябва задължително да се сложи дясна 
табела на някое от дърветата отсреща. 
013 – 2.42 км
Може да се сложи лява потвърждаваща табела, тъй като има някаква занемарена пътека вядсно, 
но не е задължително. 
014 – 2.56 км
Има паднало дърво, трябва да бъде нарязано и махнато. 
015 – 2.84 км
Вдясно има пряка пътека към асфалтовия път. Тя обаче е по-стръмна и няма да я ползваме за 
маршрута. Добре е тук да се сложи лява указателна табела на някое от дърветата, макар че н 
е абсолютно задължително, доколкото във всички случаи се излиза на шосето след малко. 
016 – 2.93 км
Вдясно по делето е пътят за Златните мостове, трябва да се излезе на него. Единият вариант 
е с остра серпентина надясно и към чешмата, но той би бил труден за начинаещи, така че 
по-добре е да се продължи тук направо и с десен завой през потока да се излезе от другата 
страна на дерето и там на пътя. Така че тук трябва да се сложи или лява табела на дървото 
вдясно от камъка, или дясна табела на дървото над камъка. 
017 – 2.98 км
Точно след пресичането на потока и дерето отляво идва една от основните пътеки от 
Златните мостове/Копитото. Респективно нашият маршрут продължава напред към шосето. 
Трябва да се сложи дясна табела на дървото вляво, при което се съединяват двете пътеки. 
018 – 3.06 км
Излиза се на асфалтовия път към Златните мостове. Трябва да се продължи наляво и нагоре по 
него. Трябва да се сложи лява табела на дървото от отсреща, от другата страна на пътя. 
019 – 3.66 км
Пресича се алеята към Бялата вода и трябва да се продължи наляво и нагоре по нея. Би могло да 
се помисли за табела с правилата за пазене на пешеходците, но тъй като тук се кара нагоре, 
инциденти няма как да възникнат и по-подходящо място за такава табела би било при самата 
чешма Бялата вода. Трябва да се сложи лява указателна табела – или на дървото в началото 



на алеята от дясната ѝ страна, или на метален стълб до информационното табло на парк 
Витоша. 
020 – 4.03 км
Достигаме чешмата Бялата вода. Има място за почивка. Тук задължително трябва да има 
табела, която да напомня какви са правилата за каране и пазене на пешеходците. Също 
така трябва да има указателна табела – или дясна на дървото, което е отвъд парапета на 
пътеката със стъпалата вляво, или лява табела на дървото вдясно след пейките. 
021 – 4.06 км
Тук се разделят алеите за Златните мостове и Тихия кът, Обиколката продължава по дясната 
към Тихия кът. Затова трябва да се сложи още една табела. Може да е лява – на някое от 
дърветата вдясно. Може да е и дясна – на дръвчето точно между двете алеи. Важното е да 
стане ясно, че се продължава по долната алея към Тихия кът. 
022 – 4.62 км
Основната алея продължава наляво, вдясно има по-тясна пътека. Хубаво е все пак да се 
сложи потвърждаваща табела, макар да не е абсолютно задължително. Лява табела – или на 
дърветата вдясно при самия разклон, или на едно изсъхнало дърво малко по-нататък в самия 
завой, от дясната страна на алеята. 
023 – 5.34 км
Тихия кът. Пресичаме шосето за Златните мостове и продължаваме по алеята към Владая. 
Трябва да се сложи лява указателна табела на дървото отвъд пътя, на което има и 
туристическа табела. 
Тук трябва да се сложи и табела с правилата за каране, тъй като следва спускане, алеята 
е изровена, а по нея ходят и туристи, и ездачи с коне понякога. Може да се сложи и знак за 
внимание, заради изровените участъци. 
024 – 5.93 км
Мостчето има нужда от ремонт, но има и брод, така че в момента преминаването с 
велосипед не е проблем, но в бодеще е добре да се ремонтира и мостът. 
025 – 6.70 км
Алеята продължава наляво, вдясно има черен път/алея. Трябва да се сложи лява указателна 
табела на дървото с туристическата табела. 
026 – 7.19 км
Алеята продължава вдясно и надолу, наляво има черен път. Трябва да се сложи указателна 
табела. Или дясна на дърветата вляво от левия път – в този случай тя трябва да сочи рязко 
вдясно, да е ясно, че се продължава по алеята надолу. Или дясна табела на електрическия 
стълб, ако е позволено, ще трябва да се почисти и растителността в основата му. Или лява 
табела на дървото с туристическа табела малко по-надолу вдясно, но това не е идеален 
вариант, тъй като няма да се вижда толкова ясно. 
027 – 7.63 км
Основната алея завиав вдясно към горните къщи на Владая, а Обиколката продължава по 
друга, по-тясна алея направо/леко вляво и надолу. Трябва да се сложи дясна табела на дървото 
вляво, на което има и други табели. 
028 – 7.77 км
Кръстопът на няколко пътеки. Обиколката продължава вляво по пътека, която някога е била 
черен път, нагоре. Има и туристически табели на дървото отсреща – там трябва да се 
сложи и лява указателна табела за веломаршрута. 
029 – 8.16 км
Пътеката се разделя на две, Обиколката продължава по лявата пътека нагоре. Трябва да 
се сложи табела, но напред няма подходящо място, затова трябва да се сложи лява табела 
на едно от дърветата вдясно преди самия разклон, на едното от тях има и туристическа 
табела в обратната посока. 
030 – 8.53-8.57 км
Има едно паднало дърво на пътеката, добре е да се махне. След 30-40 м се излиза на алеята 
от Владая към Златните мостове и се продължава по нея наляво и нагоре. Трябва да се сложи 
лява указателна табела на някое от дърветата вдясно на алеята. 
031 – 9.05 км
Обиколката се отделя от алеята за Златните мостове надясно по мост над реката при 
едно водно съоръжение. Има кол с туристически тбели, има и маркировка за Витоша 100 на 
две от дърветата. Задължително трябав да се сложи указателна табела дясна – или на кола, 
или на брезата. 
032 – 9.39 км
Вдясно надолу тръгва пътека, Обиколката продължава по черния път вляво. Трябва да се сложи 
лява указателна табела на дървото вдясно, на което са и туристическите табели. Табелата 



трябва ясно да сочи към левия път. 
033 – 9.51 км
Вдсно тръгва още една пътека. Макар че си личи ясно, че Обиколката е по черния път наляво, 
добре е да се сложи и лява потвърждаваща табела, макар да не е абсолютно задължително. 
034 – 10.08 км
Пресича се павиран път от Владая към кариерите, по него минава и владайския маршрут 
(№5). Затова точно на този кръстопът е добре да се сложи табела с правилата за каране и 
пазене на пешеходците, тъй като така тя ще обслужва и двата маршрута. 
От другата страна на павирания път, вдясно продължава бетонен път с лек наклон надолу 
– Обиколката продължава по него. Трябва да се сложи или дясна табела на дръвчето, което 
е точно между двата пътя. Другият вариант е лява табела на някое от дърветата отвъд 
пътя, където има и туристически табели, но те не се виждат – ако е там, ще трябва хубаво 
да се окастри. 
035 – 10.60 км
Вдясно има друг бетонен път. Трябва да се сложи указателна табела – най-добре е лява на 
някое от дърветата вдясно след разклона – например на брезата. Лошото е, че пред нея 
има доста храсти и дори малки дръвчета, които е хубаво да се махнат, за да се вижда ясно 
табелата. 
Иначе туристическата табела е на едно дърво вляво над пътя, но там не е подходящо за 
велотабела, тъй като няма да се вижда. 
036 – 10.78 км
Излиза се при стара, изоставена хижа или почивна станция вляво. Тук ще трябва да се сложат 
две табели, тъй като има една пътека вдясно (по която минава маршрут №5) и още един 
занемарен черен път пак вдясно. И двете табели са леви – на дърветата, на които са и 
туристическите табели. Второто дърво ще трябва и да се окастри малко, за да се виждат 
по-ясно табелите. 
037 – 10.98 км
Това също е много важно място. В момента представлява обрасъл разклон. Преди се минаваше 
наляво със стръмно изкачване, на практика носене, за да се излезе на алеята по водопровода. 
Сега вече има пътека надясно, по която трябва да се продължи. Трябва да се сложи дясна 
табела на тънката брезичка точно между двете пътеки, но дръвчето е доста обрасло, така 
че трябва да се почистви стволът му на височина до 2 м, за да се вижда ясно табелата. 
038 – 11.02 км
Малко по-нататък пътеката се разделя, дясната продължава като занемарен улей надолу, 
а Обиколката се изкачва по лявата нагоре – стръмна е, със страничен наклон, добре е 
евентуално самата пътека да се оформи с малко вкопаване, за да е малко по-лесна. 
Табелата трябва да сочи ясно към лявата пътека. Най-добре да е лява табела на дървото 
вдясно, което ще трябав и да се окастри. Ако не, може и дясна табела на някой от буковете 
вляво над пътеката. 
039 – 11.15 км
След стръмно изкачване се излиза на пътеката по водопровода и до Кладница се кара само 
по нея. Тук може да се сложи или дясна табела на дърветата отсреща, или лява табела на 
дърветата вдясно, което е по-добрият вариант според мен. Също така може да се сложи и 
табела с правилата за каране, но не е задължително, тъй като тук маршрутът не е толкова 
натоварен. 
040 – 12.75 км
По дългата отсечка дотук може да се сложи една потвърждаваща табела (лява или дясна, 
няма значение), но не е задължително, тъй като няма разклони и пътеката е ясна. 
Тук вдясно има беседка и се отделя пътека, така че трябва да се сложи лява табела на някое 
от дърветата вдясно на алеята. 
041 – 13.10 км
Вдясно има пътека, която почти не се забелязва. По желание може да се сложи 
потвърждаваща лява табела на някое дърво, но по-скоро не е необходима. 
042 – 13.17 км
Тук вече е наложително да се сложи табела, тъй като вдясно има изоставен черен път. 
Табелата е най-добре да е лява, на дървото вдясно точно преди разклона. 
043 – 13.91 км
Пресича се основна пътека/черен път към Мърчаево. Обиколката продължава по 
хоризонталната алея вляво. Трябва да се сложи лява указателна табела на някое от 
дърветата отсреща. 
044 – 14.29 км
Вдясно има стръмна пътечка към Мърчаево. Хубаво е да се сложи потвърджаваща табела 



(лява) на дървото след разклона, като трябва да се махне и един бодлив храст, за да се вижда 
ясно. Тази табела обаче не е абсолютно задължителна. 
045 – 14.63 км
Още една такава пътечка вдясно, този път по-ясна, така че тук вече е задължително да се 
сложи указателна табела. Най-добре да е лява табела на дървото, което е малко по-нататък 
по пътеката – на него има и туристическа табела. 
046 – 15.73-15.75 км
Пресича се пътека, която слиза надясно към Мърчаево. Обиколката продължава направо по 
хоризонталната алея. Малко по-нататък се пресича и по-голяма пътека и точно там трябва да 
се сложи лява указателна табела на някое от дърветата. 
047 – 16.58 км
Пресича се занемарена пътека, може да се сложи лява потвърждаваща табела, но не е 
абсолютно задължително. 
048 – 17.02 км
Пресича се черен път, който идва откъм Рударци. Продължава се направо по хоризонталната 
пътека. Трябва да се сложи лява указателна табела на дървото отсреща, където е и 
маркировката за Витоша 100. 
По желание тук може да се сложи и табела за правилата при каране, но не е задължително, тъй 
като туристическият поток не е твърде голям. 
049 – 17.29 км
Има паднало дърво на пътя, трябва да се премахне. 
050 – 17.96 км
Пресича се пътеката с червена маркировка от хижа „Острица“. Надясно тя слиза към Рударци. 
Обиколката продължава по хоризонталната алея направо. Трябва да се сложи дясна указателна 
табела на дървото вляво, на което са и туристическите табели. 
051 – 18.15 км
Пресича се изровен и стръмен черен път. Пътеката продължава направо, но има малко храсти 
и не се вижда ясно. Добре е входът ѝ да се почисти. Също така може да се наложи да се 
сложат две указателни табели. Минимум една лява на някое от дърветата вдясно, плюс още 
една допълнителна (пак лява) на някое от дърветата след влизането в пътеката, която да 
потвърди, че това е маршрутът. При почистването обаче може да се окаже, че само една ще 
е достатъчна. 
052 – 19.35 км
Пресича се друга пътека, трябва да се сложи лява указателна табела на дървото вдясно. 
053 – 20.04 км
Излиза се за малко от гората, пресича се надясно малък поток. Има пътека вляво нагоре и 
вдясно надолу към Рударци, така че трябва да се сложи указателна табела – дясна, най-добре 
на дървото в дъното на дерето или на едно друго дърво, което е точно след потока, в самия 
завой. И в двата случая ще трябва да се окастрят малко клони и храсти, за да е ясно видима 
табелата. 
054 – 21.34 км
Почти сме при с. Кладница. След малко пътеката излиза на пътя, като точно тук завива вдясно 
и се спуска към него. 10-20 м преди това има и пряка пътека, но е по-стръмна, така че по-добре 
да се използва втората. Трябва да се сложи дясна указателна табела, като трябва да се 
почисти стволът му от клонки и листа на височина до 2 м, за да се вижда по-ясно табелата. 
055 – 21.37 км
30-40 м по-нататък се излиза на шосето за Кладница и се продължава по него наляво. Тъй като 
при самото шосе няма къде да се сложи табела (освен на едно дърво зад мантинелата, което 
обаче трябва много да се почисти/окастри), най-добре е да се сложи лява табела на една 
дърво точно преди излизането на шосето, където отдясно идва и пряката пътека. На него има 
и туристическа табела. 
056 – 21.58 км
Вляво има улица, може да се сложи потвърждаваща указателна табела на стълба вдясно, но не 
е 100% задължително. 
057 – 21.74 км
Тук също е добре да има лява потвърждаваща табела на стълба вдясно, тъй като наляво и 
нагоре тръгва една от главните улици на селото, водеща към площада горе. 
058 – 21.85 км
Оттук до Чуйпетльово Обиколката съвпада с маршрут №6 (Кладница – Боснек – Чуйпетльово – 
Меча чешма – Кладница). 
Точката е в с. Кладница, на кръстовището между ул. Цар Самуил и ул. Рила. Застава се с гръб 
към идването от Рударци, т.е. с лице на юг и гръб на север. Тъй като центърът на селото е 



високо (наляво, на изток, по ул. Рила или по предишната ул. Витоша може да се стигне), точно 
тук, на това кръстовище, е удачно да започне маршрут №6 и да се постави информационно 
табло, тъй като заедно с Обиколката тук стават два маршрута. Информационното табло 
е най-добре да се постави до автобусната спирка, там тротоарът е широк. За целта ще 
трябва съгласуване с общината?
Указателната табела за двата маршрута е най-добре да се сложи на електрическия стълб, на 
който е и табелата за Delta Hill. Трябва да сочи по ул. Стадиона надясно (З-ЮЗ) и надолу. 
059 – 22.17 км
Разклон – продължава се по асфалтовия път наляво. Най-добре е указателната табела да 
се сложи вляво на бетонен електрически стълб, на който има маркировка и на Витоша 100 и 
туристическа маркировка. 
060 – 22.31 км
Наляво има черен път, маршрутът продължава направо по асфалта. Добре е да се сложи 
указателна табела, но не е абсолютно задължително. 
061 – 22.72 км
Достига се селището Делта Хил. Продължава се по асфалта наляво. Най-добре е да се сложи 
указателна табела на някоя от лампите, ако има съгласие за това от Делта Хил или от 
общината. 
062 – 23.25 км
Може да се сложи потвърждаваща указателна табела, но не е задължително, тъй като няма 
разклонения. 
063 – 23.84 км
Асфалтовият път се пресича с черен. Продължава се по асфалта. Най-добре е да се сложи 
указателна табела на дървото вляво. 
064 – 23.99 км
Продължава се напред и леко надолу по асфалтовия път, посока юг. Има и друг асфалт надясно 
в обратна посока, който се пропуска. Задължително трябва да се сложи указателна табела 
– или на някое от дърветата вляво преди разклона, или на някое от дърветата направо 
непосредствено след разклона – така че да е ясно, че посоката е напред. 
065 – 24.70 км
Продължава се направо по асфалта, вдясно има черен път. Трябва да се сложи указателна 
табела – може би на някое от дръвчетата вдясно, като вероятно ще трябва малко да се 
окастри ствола му, за да се вижда добре табелата. 
066 – 24.80 км
Вляво има черен път, който се пропуска. Продължава се напред по асфалта. Наоколо са само 
храсти, така че няма къде да се сложи указателна табела, макар че би било добре. 
067 – 25.31 км
Бариера на санитарно-охранителната зона. Продължава се напред по асфалта. Задължително 
трябва да се постави указателна табела – най-добре е вдясно на дърветата, където е и 
табелата за зоната. 
068 – 25.53 км
069 – 25.64 км
При тези две точки може да се сложат потвърждаващи указателни табели заради черни 
пътища вляво или вдясно, но не е задължително. Следва се асфалтовият път. 
070 – 25.85 км
Асфалтовият път се разделя на две, продължава се по десния. Задължително трябва да се 
сложи указателна табела. Най-добре е да се закове на таблото за ловното стопанство, ако 
има съгласие за това от собствениците му. 
071 – 26.02 км
Има черен път вдясно, който трябва да се пропусне. Добре е да се сложи потвърждаваща 
маркировка, но не е задължително. 
072 – 26.21 км
Голям разклон, при който трябва да се продължи надясно по асфалта. Задължително трябва да 
се сложи маркировка, даже може би две табели – една на оградата вляво (ако има разрешение 
от собственика на имота) и една на дървото отсреща и леко вдясно (около т.017). 
073 – 26.48 км
Пропускателен пункт за санитарно-охранителната зона. Задължително е да се сложи 
указателна табела напред (запад) по черния път. 
074 – 26.78 км
Отново достигате бариера. Вляво има черен път, по който трябва да се продължи. 
Задължително трябва да се сложи указателна табела, лошото е, че наоколо са предимно 
храсти. Може да се наложи тук да се забие кол и на него табелата, или да се окастри хубаво 



някое по-дебело дръвче. 
075 – 26.84 км
Има пътища наляво и надясно, хубаво е да се сложи указателна табела, но не е 
задължително. Следва се основния черен път. 
076 – 27.15 км
Разклон, продължава се по основния черен път надясно и нагоре. Трябва да се сложи 
указателна табела – най-добре е на дръвчето точно между двата пътя, като ще трябва 
да се окастри стволът му, за да се вижда хубаво табелата. 
077 – 27.43 км
Черните пътища отново се събират, напред има разклон, при който е възможно да се мине 
и по двата пътя. Все пак десният като че ли е малко по-добър, оттам минава и Витоша 100. 
И в двата случая има коловози и доста кал. Най-добре е указателната табела да се сложи 
на дръвчето между двата пътя, макар че е тънко. 
078 – 27.60 км
След стръмно изкачване пътят се раздвоява. Продължава се по основния път наляво и 
нагоре. Трябва да се сложи табела – единият варианте на дръвчето по левия път, от 
дясната му страна, но ще трябва да се окастри сериозно, за да се вижда табелата. 
Другият вариант е да се монтира на кол. 
079 – 27.85 км
Излизате на другия черен път, споменат при т.077. Трябва да се продължи надясно по него. 
Указателна табела трябва да се сложи на дръвчето от лявата му страна, като вероятно 
ще трябва и да се окастри стволът му. 
080 – 27.95 км
Може да се сложи потвърждаваща табела на някое от дърветата, но не е задължително. 
081 – 28.29 км
Вляво има дублиращ черен път, маршрутът продължава направо. Тук трябва да се сложи 
указателна табела на някое от дърветата вляво или вдясно, по-скоро на дясното. 
082 – 28.95 км
Разклон, трябва да се продължи нагоре по десния път. Лошото е, че няма хубаво място 
за указателна табела. Единият вариант е на борчето високо вдясно и напред, като се 
подкастри леко и се изрежат храстите, за да се вижда добре. Другият вариант е на 
обраслото дърво вляво от разклона – със сигурност ще трябва много да се окастри. 
Третият вариант е на кол. 
083 – 29.15 км
Пресича се по-занемарен черен път. Може да се сложи потвърждаваща маркировка на едно 
дръвче 20-30 м преди кръстовището, но не  е задължително. Следва се основният черен път. 
084 – 29.28 км
Пътят за момент се раздвоява, като и двата ръкава се вливат в черен път, идващ отляво, 
по който трябва да се продължи надясно. Мястото е широко и задължително трябва да 
се сложи маркировка. Единият вариант е да е на кол. Другият вариант е на единственото 
по-голямо дърво точно преди черния път, на който се излиза. Може да се наложи малко да се 
окастри и да се премахне един голям изсъхнал клон. 
085 – 29.71 км
Точно при влизането на пътя в гората е удобно да се сложи потвърждаваща маркировка, но 
не е задължително. 
086 – 30.19 км 
При десен завой на 180 градуса вляво се отклонява занемарен черен път/пътека. Трябва 
да се продължи по основния път и да се сложи указателна табела надясно на някое от 
дърветата на отсрещната страна на завоя, като ще трябва и да се окастри стволът. 
087 – 30.99 км
Може да се сложи потвърждаваща маркировка, макар че няма други пътища. 
088– 31.51 км
Излиза се на пътя за с. Боснек при бариера на санитарно-охранителната зона. Продължава 
се по асфалта наляво. Задължително трябва да се сложи табела наляво – или на голямото 
дърво преди излизането на асфалта, или на по-малкото дърво оттатък пътя, до оградата. 
089 – 31.95 км
090 – 32.79 км
В тези точки може да се сложат потвърждаващи табели, но не е задължително, тъй като 
има и туристическа маркировка, и такава от Витоша 100. Ако се слагат, най-добре на 
дървета или стълбове от лявата страна на пътя и да сочат надясно. 
091 – 33.50 км
Тук надясно се отклонява черен път, маршрутът продължава направо и нагоре по шосето 



към Боснек. Тук задължително трябва да се сложи табела – най-добре на електрическия стълб 
след раклона от лявата страна на пътя, където има и туристическа маркировка. 
092 – 33.43 км
При влизането в Боснек се следва главния път надясно, но не е лошо да се сложи една 
потвърждаваща табела на голямото дърво вляво, като може да се наложи леко окастряне, за 
да де добре видима. Все пак не е абсолютно задължителна. 
093 – 34.57 км
Улицата се раздвоява, добре е тук да се сложи указателна табела напред (по основната 
улица). Има стълб вдясно с туристическа маркировка – най-добре на него. 
094 – 34.67 км
Основната улица завива леко вляво, натам е и маршрутът. Задължително трябва да се сложи 
табела на някой от стълбовете вдясно, където е нанесена и туристическата маркировка, 
както и тази на Витоша 100. 
095 – 34.81 км
Може да се сложи потвърждаваща табела на някой от стълбовете вдясно, но не е 
задължително. 
096 – 34.93 км
Тук при пресичането на улицата задължително трябва да се сложи табела, тъй като има 
и туристическа маркировка, сочеща наляво към Живата вода. Най-добре е колоездачната 
табела да е на същия стълб, като упътва направо по главната улица. 
097 – 35.05 км
Главната улица завива наляво, маршрутът също. Задължително трябва да се сложи табела 
наляво – най-добре на някой стълб, където е туристическата или Витоша 100 маркировката. 
098 – 35.10 км
Буквално след 50 м главната улица прави лек завой надясно и се изкачва, има разклон и 
туристическо информационно табло. На него може да се закрепи потвърждаваща табела 
надясно, макар че не е абсолютно задължително. 
099 – 35.16 км
Тук задължително трябва да се сложи табела надясно, тъй като главната улица и маршрутът 
продължават натам. В същата посока има и туристическа маркировка, пътни табели, 
както и знаци за Витоша 100. Има избор между няколко места, където може да се постави 
табелата – най-добре където е и туристическата маркировка. 
100, 101, 102, 103 
Тези точки са все в рамките на с. Боснек, по главната улица. В тях може да се сложат 
потвърждаващи табели, за да е сигурен човек, че е на прав път. Трябва да се монтират върху 
стълбовете, където обикновено има и туристическа маркировка или такава за Витоша 100. 
104 – 36.25 км
При излизането от с. Боснек има дървено табло на парк Витоша, има и черен път надясно. 
Тук е добре на таблото да се закрепи указателна табела, упътваща по асвалта, за да знае 
човек, че е на прав път. 
105 – 36.77 км
Вляво е входът на пещера Духлата. До пътя има изоставено дървено информационно 
табло, на което може да се закрепи потвърждаваща табела напред по асфлата, но не е 
задължително. 
106– 37.87 км
107 – 38.60 км
108 – 40.30 км
109 – 41.37 км
В тези точки могат да се поставят потвърждаващи табели – повечето са на места, където 
се отклоняват черни пътища. Ако не 4 бр., то поне 2 бр. табели е хубаво да има, тъй като 
отсечката е доста дълга. 
110 – 42.02 км
Тук задължително трябва да се сложи табела, тъй като надясно има черен път, по който 
тръгва и туристически маршрут. Нашият продължава направо и нагоре по асфалта. Най-
добре е табелата да се сложи или на кола за туристическа маркировка, или на дървеното 
табло до него. 
111 – 42.79 км
Началото на с. Чуйпетльово. Това е точката, в която Обиколката се разделя с маршрут 
№6 и продължава по черния път надясно заедно с маршрут №8 (Чуйпетльво – Смильо – Даута 
– Чуйпетльово). Натам има и туристическа маркировка, която идва отляво. Площадът 
на Чуйпетльово е малко по-нагоре и по принцип информационните табла се слагат на 
площадите, но в случая смятам, че точно тук е най-удачно да бъде, тъй като Обиколката на 



Витоша, която е най-дългият и главен маршрут не минава през самия площад. 
В тази точка има както ел. стълб, така  и кол за туристическа маркировка, на които могат 
да се закрепят табелите. Конкретно табелата за Обиколката трябва да е дясна и да 
сочи надясно (ако се ползват комбинирани табели, тази ще е комбинирана с маршрут №8)
112 – 43.10 км
Отляво идва пътека, по която после се спуска маршрут №8, т.е. в тази част той се явява 
двупосочен. Тук ще има две табели в двете посоки, едната е обща с Обиколката и тя 
трябва да се сложи на дървото след пътеката, лява табела, сочеща нагоре по черния път.  
113 – 44.05 км
Тук вляво се отклонява пътеката за спускането. Затова общата табела (лява) за 
изкачването на маршрут №8 + Обиколката трябва да се сложи на борчето, което е малко 
по-напред, за да се вижда ясно оттук, тъй като ще има и табели в обратната посока по 
пътеката. 
114 – 44.33 км
Много важен разклон с няколко черни пътища. Най-незабележимият, по който продължават 
Обиколката и настоящият маршрут, е надясно в обратна посока, през коритото на 
потока. Има и туристическа маркировка. Някога беше черен път, сега е започнало да се 
превръща в пътека. 
Табелата (дясна) трябва да се сложина дървото под туристическите табели. 
Допълнително, за по-голяма сигурност, може да се добави още една дясна табела в гората 
веднага след завоя, но не е задължително. 
115 – 45.05 км
Добре е да се сложи потвърждаваща табела надясно, но не е абсолютно задължително. 
116 – 45.89 км
Пътят напред прави остър завой надясно – трябва да се сложи дясна табела на някое от 
дърветата отсреща,може да се наложи и малко да се окастри. 
При самия десен завой има едно заблатено и кално място, където е хубаво евентуално да 
се наредят камъни, така че да се минава по-лесно, и в същото време водата да може да се 
оттича. 
117 – 45.98 км
Излиза се на по-хубав черен път и се продължава наляво и нагоре по туристическата 
маркировка. Трябва да се сложи лява табела – или на дървото от другата страна на пътя, 
или на кола с туристически табели 10 м по-нагоре по пътя. 
118 – 46.37 км
Пътят се раздвоява, наляво е към близкия заслон „Смильо“. Маршрутите продължават по 
основния път направо, леко вдясно. Трябва да се сложи табела, най-добре лява на кола за 
туристическа маркировка малко по-напред, но може и дясна на дървото вляво между двата 
пътя, където е табелата за заслона. 
119 – 46.53 км
Достига се седловината под вр. Смильо. Тук е хубаво да се сложи и информационно 
табло, тъй като се срещат три маршрута. Също така е добре за всеки от тях да има 
индивидуални табели. 
Има много колове и туристически табели, на тях е хубаво да се сложат и табелите за 
веломаршрутите. Най-подходящ е колът малко по-напред, вижда се като втори в средата 
на снимката, до него са колоездачите. 
Обиколката продължава направо и леко вляво – за нея лява табела, сочеща напред (ЮИ). 
Оттук до Ярлово Обиколката съвпада с трасето на маршрут №9 (Ярлово – Букапреслап – 
Смильо – Ярлово)
120 – 47.06 км
Има голяма локва, добре е да се отводни, като се направи канал надясно, по който да се 
оттича. 
121 – 48.00 км
Излиза се на друг черен път и се продължава надясно и надолу към Ярлово. Трябва да се сложи 
дясна табела – най-добре на кола с туристическата маркировка. 
Хубаво е 100-200 м преди това също да се сложи дясна потвърждаваща табела, тъй като 
вляво отгоре има някаква ферма и към нея има занемарен черен път. 
122 – 48.47 км
При един ляв завой на пътя може да се сложи потвърждаваща табела на кола за 
туристическа маркировка, но не е задължително, тъй като няма разклон. 
123 – 49.14 км
Пътят се разделя на три. И трите слизат долу при реката към Ярлово, еднакви са 
като сложност, но най-логично е маршрутът да продължи по средния – по него е и 



туристическата маркировка. Тъй като този участък е малко по-стръмен и изровен, добре е 
да се сложи и някаква табела със знак за внимание, евентуално. 
Иначе указателната табела трябва да е дясна, на едно дръвче точно между левия и средния 
път, където има и табела с туристическа маркировка. 
124 – 49.40 км
Излиза се на черния път покрай реката и се продължава надясно и надолу покрай нея. Хубаво 
е да се сложи маркировка, но няма удобно място. Може би е възможно само на малкото дръвче 
отвъд пътя, ако се окастри – дясна табела. 
125 – 49.80 км
Надясно има някакъв стръмен черен път. Основният път и маршрутът продължават покрай 
реката. Може да се сложи указателна табела (лява) на кола за туристическа маркировка и ли 
на някое от дърветата вдясно, но не е абсолютно задължително. 
126 – 50.21 км
Пътят се разделя на две. Единият минава наляво през брод през реката и продължава 
от другата ѝ страна. По него минава маршрутът на Витоша 100. Според мен обаче 
веломаршрутът е по-добре да продължи по пътя направо, от дясната страна на реката. 
Респективно, трябва да се сложи табела натам. Лява табела, но сочеща по пътя направо. 
Трябва да се сложи или на кола за туристическа маркировка, или на информационното табло, 
което е тук – по преценка на парка. 
127 – 50.44 км
Пътят се разделя на две, но при къщата се събират отново. Хубаво е да се сложи една 
потвърждаваща табела, макар че няма къде и не е задължително. Ако се слага, ще е по-скоро 
дясна –на дървото вляво, като ще трябва добре да се окастри.  
128 – 50.87 км
Излиза се на асфалтов път, продължава се наляво по него. Трябва да се сложи лява табела – 
най-добре на стълба вдясно, но може и на следващия, който  е през пътя. 
129 – 51.03 км
След минаване по мост над реката се продължава по основната улица надясно и надолу. 
Трябва да се сложи дясна указателна табела. Единият вариант е на електрическия стълб. 
Другият е отсреща на оградата – къщата изглежда напълно изоставена, така че дори няма 
да се питат собствениците, тъй като едва ли могат да бъдат намерени. 
130 – 51.41 км
Стига се кръстовище точно при площада на с. Ярлово, от северозападната му страна. 
Хубаво е на стълба вляво, точно преди кръстовището, да се сложи една последна табела за 
двата маршрута (дясна), тъй като там има и туристическа табела в друга посока. 
131 – 51.50 км
Площада на с. Ярлово. Тук трябва да има и информационно табло. 
Тук табела би могла да се сложи на три места: или на голямото дърво вляво в края на площада 
(дясна табела); или на по-малкото дърво отляво след кръстовището (дясна табела); или на 
стълба вдясно, където има нанесена туристическа маркировка и такава за Витоша 100, 
така че най-логично е там да бъде и табелата (лява). 
132 – 51.67 км
При училището основната улица завива надясно. Маршрутът продължава направо по тесен 
асфалтов път. На ел. стълб отсреща има синя табела за Ярема, най-добре е там да се сложи 
и лява табела за веломаршрута. 
133 – 51.90 км
Наляво има черен път, продължава се по асфалта направо. Доколкото е близко до 
предишната точка, не е 100% задължително да има табела тук, но е препоръчително все 
пак. Ако се слага, най-добре е дясна табела на стълба вляво, но ще трябва да се окастрят 
клонките, за да се вижда. 
134 – 52.02 км
Тук обаче задължително трябва да се сложи маркировка, тъй като се продължава по черния 
път, а не по асфалта наляво, който води към гробищата. Най-добре е да се сложи лява табела 
на стълба вдясно, който е малко по-нататък по черния път – по този начин дори човек да 
тръгне погрешно по асфалта, ще види табелата вдясно от него. 
135 – 52.71 км
Наляво има черен път, маршрутът продължава направо, но за съжаление няма къде да се сложи 
табела. Иначе има синя туристическа маркировка. Единият вариант е тук да се забие кол 
и на него да се сложи табелата. Другият е  да се пропусне това място и да се разчита на 
туристическата маркировка. 
136 – 52.91 км
Веломаршрутът продължава по черния път надясно. Пешеходната маркировка сече направо 



по стръмен черен път, а наляво има и друг черен път. Проблемът е, че и тук няма къде да се 
сложи табела, така че ще трябва дясна табела да се забие на кол. 
137 – 53.07 км
Основният път завива наляво. Вдясно има някакъв занемарен през полето. Няма удобно място 
за табела, така че е по-скоро препоръчителна (лява). Ако се слага, ще трябва да е на кол. 
138 – 54.47 км
Пътят тъкмо е направил серпентина надясно в един дол. Продължава с изкачване. Няма друг 
път, но е добре да се сложи потвърждаваща табела, тъй като има над 1 км от последната. 
От друга страна, малко по-нататък ще има задължително табела, така че тук може и да се 
пропусне. Ако се слага, най-добре е дясна табела на борчето вляво, като може да се наложи 
да се окастрят 1-2 клончета, за да се вижда по-ясно. 
139 – 54.72 км
Пътят се разделя, Обиколката продължава направо. Задължително трябва да се сложи 
табела. Най-добре е лява на някое от дърветата вдясно, като ще трябва да се окастрят.
140 – 55.46 км
Отново завой надясно, има само занемарени пътища вляво. По желание може да се сложи 
потвърждаваща табела, но не е задължително, тъй като скоро ще има друга. Ако се слага – 
дясна на дръвчето отсреща, като може да се окастри малко. 
141 – 55.53 км
Пътят се раздвоява, десният е доста занемарен, основният е наляво и по него е Обиколката. 
Все пак е хубаво тук да има табела, тъй като десният присъства и на GPS картите. 
Табелата трябва да е лява и ще трябва да е на кол. 
142 – 56.73 км
Достига се разклон и се продължава по черния път надясно и надолу към дола. Задължително 
трябва да се сложи маркировка. Най-добре е дясна табела на кол до камъка, на който така 
или иначе пише към Ярема. Другият вариант е пак дясна табела на дървото отсреща, като 
ще трябва и да се окастри. 
143 – 56.91 км
Пешеходната маркировка продължава по пътека вляво, а веломаршрутът по черния път 
вдясно. Трябва да се сложи дясна табела на дървото отсреща, може и да се окастри малко, 
включително и дръвчето пред него.
144 – 57.48 км
Пътят се разделя на две, по-нататък отново се събира. Левият е по-хубав, с по-малко кал, 
но пък десният е по-стар и е основният. Проблемът е, че точно на разклона няма място за 
маркировка. Вариантите са: 
1. Не се слага изобщо маркировка. Недостатък е, че хората ще се чудят накъде да тръгнат, 
без да знаят, че и двата водят на едно и също място. 
2. Да се сложи лява табела по десния път малко по-нататък на едно дръвче, като ще трябва 
и да се окастри. Плюс е, че ще има указание за сигурен път, минус е, че това ще е по-калния и 
трудно проходим път. 
3. Да се забие кол и на него табела за левия път – това е най-добрият вариант, но  и най-скъп. 
Като цяло може би вторият вариант е най-препоръчителен, доколкото много хора ще се 
досетят, че десният път е просто обходен, но третият вариант си остава идеален. 
145 – 57.63 км
Двата пътя се съединяват. Тук задължтелно трябва да има табела, дясна, на дървото вляво, 
където е и туристическата маркировка. 
146 – 57.81 км
Пресича се лош черен път, който продължава вдясно покрай нивата. Ясният и основен 
път е напред, така че не е абсолютно задължително, но все пак е добре да се сложи 
потврърджаваща маркировка – лява табела или на дрвчето вдясно, или на малко по-дебелото 
борче след него. Има и вариант за дясна табела на дървото вляво, което ще трябва да се 
окастри. 
147 – 58.34 км
След спускане в гората с доста завои, пътят излиза на поляна под електропровода 
и се разделя. Обиколката продължава по черния път наляво и нагоре към Ярема, под 
електропровода. Задължително трябва да се сложи лява табела на борчето вдясно, като 
можеда се окастрят 1-2 храста около него, за да се вижда по-ясно. 
148 – 59.54 км
Излиза се на пътя между Ярема и с.Ковачевци, който си е автомобилен път с поне минимален 
трафик. Може евентуално да се сложи табела за внимание. Маршрутът продължава по 
шосето наляво и нагоре и след Ярема се спуска по него до Железница – за жалост няма други 



читави варианти, проверих ги. От гл.т. на безопасност не е толкова страшно, тъй като се 
кара надолу, т.е. рискът от инцидент с друго МПС е по-малък. 
Трябва да се сложи лява табела на дървото отсреща, което е зад мантинелата. Нататък по 
пътя ще трябва да се сложат още няколко потвърждаващи табели, за да не се чуди човек дали е 
на прав път. 
149 – 60.26 км
Вляво е известната чешма на Ярема, подходящо място и за почивка с много хубава вода. Тук 
трябва да се сложи лява табела на по-далечния стълб напред, на който има и маркировка за 
Витоша 100. По този начин табелата ще се вижда хубаво и от чешмата, ако човек се отбие към 
нея. 
150 – 60.65 км
151 – 60.84 км
В тези точки има асфалтови отбивки надясно. По желание може да се сложат десни 
потвърждаващи табели от лявата страна на пътя – на дървета, стълбове или други подходящи 
места. При т. 150 отбивката е по-голяма, така че там е по-необходимо. 
152 – 61.16 км
След подминаването на ханчето Ярема пътят завива надясно и е задължително да се сложи 
една табела – дясна, най-добре на дръвчетата вляво точно след моста, тъй като там ще се 
вижда отдалече. Друг вариант е на таблото на парк Витоша вляво. 
153 – 61.89 км
Вляво има стръмен дърварски път. Може да се сложи потвърждаваща дясна табела на някое от 
дърветата вляво от пътя, но не е задължително. 
154 – 63.09 км
При широк десен завой има черен път вляво. Тук вече трябва да се сложи потвърждаваща 
табела – най-добре дясна. На пътния знак вляво няма да може, но на дървото след него е добре – 
стволът му е оголен и ще се вижда отдалече. 
155 – 63.98 км
При един остър ляв завой вдясно има отбивка към вилите, която дори е асфалтирана, така че е 
хубаво да се сложи една потвърждаваща табела, макар да не е 100% задължително. Лява табела 
на дървото или на стълба вдясно от завоя. 
156 и 157 – 65.28 км
Достига се махалата/вилната зона на Железница при ханче „Брезите“. Тук маршрутът завива 
вляво през обръщалото на автобусите. Може да се помисли дори за две табели, за да е 
пределно ясно. Една е задължителна поне. Трябва да се сложи/сложат на стълбовете, които са 
точно при входа на обръщалото/паркинга от страната на ханче „Брезите“, стълбовете са 
след контейнерите за боклук на снимката, от двете страни на пътя. Леви табели. 
158 – 65.33 км
Уличката се разделя на три. Трябва да се продължи по най-дясната надолу, тя е повече като 
черен път. Трябва да се сложи дясна табела или на стълба отсреща със знака за забранено 
влизане, или на стълба още преди самия разклон. А може дори и две табели – на всеки от 
стълбовете, доколкото дясната уличка е най-невзрачна. 
159 – 65.49 км
Разклон. Обиколката продължава наляво по бетонено пътче покрай оградата на двор с 
къща. Задължително трябва да се сложи табела, но няма много хубаво място. Най-добре е на 
оградата, дясна табела, но ще трябва разрешение от собственика. Ако не може, ще трябва 
лява табела на дървото вдясно от десния път, като ще трябва и много хубаво да се окастри, 
за да се вижда + още една лява табела на малкото дръвче по-нататък по левия път, което също 
ще трябва да се окастри. Изобщо, тук трябва да се маркира недвусмилено към пътя вляво. 
160 – 65.61 км
Маршрутът се отклонява вдясно по слабо забележима пътека в тревата. Асфалтът 
продължава наляво и нагоре към сграда и свършва там. Най-добре е да се сложи поне една 
табела (дясна) на някой от коловете за оградата на къщата и допълнително (без да е 100% 
задължителна) една лява табела на някое от първите дървета вдясно покрай пътеката, за да е 
пределно ясно, че се кара по нея. 
Като цяло пътеката е доста тясна в тази част и е добре малко да се разшири. Пресича се и 
една бара с вода, където вдлъбването е малко остро и за начинаещи може да създаде проблем, 
така че е добре да се изкопае да е малко по-плавно. 
161 – 65.73 км 
Пресича се дере по един мост, който не е много стабилен и хубав. Това от години е проблемен 
участък, преди изобщо нямаше и мост. Сега е по-добре, но все пак е хубаво тук да се изгради 
по-сериозен и надежден мост. 



Може да се сложи и една дясна потвърждаваща табела на дървото преди моста. 
След моста има едно паднало, провиснало дърво, което трябва да се премахне, за да се 
минава без проблеми по пътеката. 
162 – 66.19 км
На широка поляна се пресичат занемарени черни пътища, пътеката също е неясна, но 
продължава вдясно, над оградата на кошара или бунгало с градина. Най-добре е лява табела 
на дръвчето, което се вижда вдясно на снимката, преди имота. 
163 – 66.35 км
Навлиза се в гората наляво по обиколната алея. Тук трябва да се сложи лява табела на някое 
от дърветата отпред, за да е сигурен човек, че трябва да поеме по алеята. 
В следващия участък обикновено има доста кал, допълнително разкопана от копитата на 
животни, но няма как да се оправи това. 
164 – 67.21 км
Стига се до поляните над Железница – популярно място за пикници и почивка сред 
природата, доста развито откъм инфруструктура – има пътеки, заслон, беседки, 
мостчета, бентове. 
По принцип трябва да се мине по мостчето надясно малко по-нататък. Затова е най-добре 
да се сложи дясна табела точно на дървото преди мостчето, което е т. 165. 
165 – 67.28 км
Точно на това дърво, преди мостчето, трябва да се сложи дясната табела. 
След моста се завива надясно и надолу към една беседка и вляво от нея между две дървета 
се излиза на черния път, идващ от Железница. Там, на дясното дърво, гледано на снимката, 
трябва да се сложи лява табела – пада се точно преди т.166, която е вече на пътя. 
Тк някъде, около мостчето, е добре да се сложи и информационно табло + табела с 
правилата за колоездене и пазене на пешеходците. 
166 – 67.36 км
Излиза се на пътя от Железница към Черни връх. Точно над него, 2-3 м по-високо, е Обиколната 
алея, която също е доста широка в тази си част – като черен път. До нея има и преки 
пътеки, а има и вариант малко наляво по черния път и след това вдясно по алеята. За да не 
стават обърквания, в тази точка е добре да се сложат поне две табели, дори три. 
Едната ще е лява и ще е на брезите, които са горе на обиколната алея откъм черния път, 
т.е. откъм нас, по-близките. 
Другата ще е дясна и ще е на брезите от далечната страна на обиколната алея, откъм 
склона, но така, че да се вижда и оттук. 
Третата табела отново е дясна и трябва да се сложи на голямата бреза с туристическа 
табела, която е вляво и нагоре по черния път към Черни връх. Т.е. там, където реално започва 
Обиколната алея от черния път. 
По този начин с три тъбели ще е сигурно, че човек няма да се обърка, независимо откъде 
идва – откъм Ярема, откъм Железница или дори откъм Черни връх. 
Също така тук, в началото на Обиколната алея, при брезите с двете табели,  е добре 
отново да се сложи и табела с правилата за каране и пазене на пешеходците. 
167 – 68.10 км
Вдясно се отклонява по-тясна пътека надолу. Вляво продължава алеята, но и тя се 
стеснява. Може да се сложи потвърждаваща лява табела на някое от дърветата, но не е 
задължително. 
168 – 68.79 км
Кръстопът на няколко пътеки. Има две надясно и надолу, една наляво и нагоре, а Обиколката 
продължава направо и след това наляво, хоризонтално. 
Най-добре е да се сложи лява табела на кол, тъй като няма достатъчно хубаво място. Колът 
трябва да е забит най-добре вдясно между двете пътеки. На него също така трябва да се 
сложи и табела за правилата за каране и пазене на пешеходците. 
169 – 70.09 км
Стига се до каменен мост над река с дълбоко дере. В участъка преди него е добре някъде да 
се сложи потвърждаваща лява табела, но не е абсолютно задължително. 
Точно преди самия мост трябва да се сложни дясна указателна табела на някое от 
дърветата – има подходящо. 
Точно след моста може също да се сложи потвърждаваща дясна табела на брезата вляво, 
но не е задължително. 
170 – 70.50 км
Пресича се изровен черен път. По принцип е добре да има една лява потвърждаваща табела, 
но няма къде да се сложи –само храсти са наоколо. Ако се слага, трябва на кол. Може обаче и 



да се пропусне, доколкото алеята ясно продължава направо. 
Всъщност най-добре е да се сложи лява табела, но малко след кръстовището, на първото 
подходящо дръвче вдясно – така човек ще има потвърждение, че е на правилната пътека. 
171 – 70.91 км
Паднало дърво – трябва да се махне. 
172 – 71.64 км
Пресича се изровен черен път, алеята продължава направо. Има и кът за отдих. Трябва да се 
сложи дясна табела на кола за туристическа маркировка вляво. Добре е също така да се сложи и 
табела за правилата за каране и пазене на пешеходците. 
173 – 72.11 км
Пресича се занемарен черен път, алеята продължава направо. Вляво има голямо дърво с пейка 
под него и туристическа табела. На него трябва да се сложи и дясна указателна табела за 
веломаршрута. 
174 – 72.82 км
Пресича се стар, изровен черен път. Трябва да се сложи табела, но на самия разклон няма добро 
място, така че най-добре е да се продължи направо и на първото дясно дърво след разклона да 
се сложи лява табела. 
175 – 73.06 км
Достига се поляна вдясно, популярно място за почивка над Бистрица. На едно дърво преди моста 
над реката има доста табели, има и информационни табла след моста. За максимална яснота 
би могло да се сложи една дясна табела на дървото с тругите, но не е задължително, тъй като 
малко по-нататък ще има друга. 
176 – 73.11 км
Точно на поляната след моста има кол с туристически табели. На него трябва да се сложи и 
дясна табела за веломаршрута + табела за правилата за каране и за пазене на пешеходците. 
Може да се помисли и за информационно табло. 
Пресича се асфалтовият път, който води до тук, и след него на дървото вляво трябва да се 
сложи още една дясна табела. 
177 – 73.23 км
Трябва да се оправи мостчето. Задължително трябва да се сложи и лява табела на дървото 
вдясно, сочеща направо, тъй като веднага след това се пресича черен път, но на самото 
кръстовище няма удобно място за табела. 
178 – 73.33 км
И тъй като вляво и дясно продължават да се отклоняват пътеки и занемарени черни пътища, 
има и разни беседки, заслони, места за пикник, в т.178 е добре да се сложи още една табела 
(дясна) на дървото вляво, за да се избегне всякаква възможност за объркване. 
179 – 73.79 км
Пресича се бистришката пътека, която идва от резервата Бистришко бранище. Има кол с 
туристически табели, на него е добре да се сложи и дясна указателна табела, а по желание 
може да се добави и табела за правилата за каране, но по-скоро е излишно, тъй като те няма 
нужда да са толкова начесто. 
180 – 73.96 км
Минава се по два моста над реката и се пресича втория ръкав на пътеката от Бистришко 
бранище. Вляво има кол за туристическа маркировка, на който може да се сложи и дясната 
табела за веломаршрута. Освен това вторият мост е с доста високо качване и слизане от 
двете страни, така че е добре да се направят рампи – иначе за начинаещи ще е доста труден.
181 – 74.10 км
Има паднало дърво, което трябва да се махне от пътеката.  
182 – 74.30 км
Няма нищо тук. 
183 – 74.42 км
Пресича се широка пътека (бивш черен път) откъм хижа „Погледец“. Обиколката продължава 
направо. Трябва да се сложи дясна табела на някое от дърветата вляво, която да сочи направо. 
184 – 74.52 км
Отново разбито мостче, което трябва да се поправи. 
185 – 74.85 км
Разрушен мост, който трябва да се оправи. 
186 – 74.94 км
Паднало дърво, трябва да се махне. 
187 – 75.86 км
Достига се Янчовска река и пътеката покрай нея. Завива се надясно и надолу със серпентина. 



Вляво има кол с туристически табели – най-добре е на него да се сложи дясна табела. 
188 – 75.96 км
Обиколката завива наляво, направо продължава друга пътека покрай реката. Задължително 
трябва да се сложи лява табела на дървото отсреща, под туристическата табела. 
189 – 75.98 км
Трябва да се мине по мост над реката вляво, а не по основната пътека надолу. Затова 
трябва да се сложи табела – може да е дясна табела на кола с туристическа маркировка, но 
по-добре е да е лява табела – или на дървото вдясно при разклона, или на някое от дърветата 
покрай лявата пътека преди моста. 
190 – 76.02 км
След преминаването по моста се излиза отново на широката алея – Обиколката продължава 
с леко изкачване, леко вдясно и направо. Вляво у пътеката покрай реката, която продължава 
и надясно и надолу към Бистрица. Трябва да се сложи дясна табела – или на дървото вляво, 
където има и туристическа табела, или на едно дърво малко по-нагоре по алеята, на което 
има туристическа марка и табелата би се виждала също отдалече. 
Освен това, на дебелото дърво при самия разклон трябва да се сложи и табела с правилата 
за каране. 
191 – 76.40 км
Пресича се пътека, идваща от междинна станция на лифт Симеоново. Обиколната алея 
продължава с широк завой наляво по хоризонтала. Трябва да се сложи лява табела на брезата, 
на която има и туристическа табела. 
192 – 76.71 км
Вдясно тръгва някаква нова пътека, едно време я нямаше. Най-добре е да се сложи дясна 
табела на брезите вляво, като ще трябва да се окастри храсталакът под тях. 
193 – 77.11 км
Пресича се черен път, идващ от междинната станци на лифта. Задължително трябва да има 
табела, но на самия разклон няма подходящо място. Най-удачно е да се сложи на едно дърво 
малко по-нататък вляво (дясна табела), на което има и табела да пазим горите от пожар. 
Проблемът е, че има две малки борчета и храсти, които скриват дървото за видимост 
отдалече. Ако има начин тези борчета и храсти да се премахнат, или поне храстите, ще е 
добре. Друг вариант е да се сложи на кол табелата, но ще е по-скъпо и трудно. 
194 – 77.54 км
Алеята прави десен завой на 180 градуса през едно дере. Може да се сложи дясна 
потвърждаваща табела някъде в самия завой, но не е задължително, тъй като няма разклони. 
195 – 78.01 км
Пресича се една от симеоновските пътеки, която идва от кабинковия лифт. Получават 
се пет кьошета, тъй като пътеката идва отляво и продължава надясно, а пак вляво има и 
черен път с лек наклон нагоре. Обиколката продължава направо и с леко спускане, съвсем 
леко вдясно. Има и кол с туристическа маркировка – на него трябва да се сложи и табела за 
веломаршрута (лява, която да сочи по посока на пътеката). Тук трябва да има и табела с 
правилата за каране и пазене на пешеходците. Доколкото се пресича с едно от трасетата 
за спускане, може да се помисли дори и за информационно табло. 
196 – 78.66 км
След една чешма вдясно и надолу се отклонява стръмна пътека-улей, а обиколната алея 
продължава да се спуска с по-лек наклон и със завой наляво по склона. Трябва да се сложи лява 
табела или на дълвото с туристическата табела, или на следващото дърво. 
197 – 78.92 км
Вдясно , в обратна посока, се отклонява пътека към Симеоново. Маршрутът продължава 
направо в посока Симеоновските езера. Трябва да се сложи лява табела – или на кола с 
туристически табели, или на дълвото до него. 
198 – 79.04 км
Надясно започва стръмен и труден участък със серпентини. Трябва да се сложи дясна табела 
на някое от дърветата. Добре е също да се сложи табела за повишено внимание. 
199 – 79.23 км
Излиза се при Симеоновските езера, по-точно при горното. Продължава се по пътеката 
надясно и надолу, има маркировка и за Витоша 100. Трябва да се сложи дясна табела на някое 
от дърветата при разклона. Трябва да се сложи и табела с правилата за каране, тъй като 
следва сравнително дълго спускане. 
200 – 79.60 км
По мост над реката се преминава към пътеката от другата страна, която е доста широка. 
Трябва да се сложи дясна табела на дървото с маркировка за Витоша 100, вляво след моста. 
201 – 79.68 км



Основната алея остава вдясно покрай реката, наляво и нагоре има пътека, а маршрутът 
продължава по пътеката надясно и надолу, но точно под стръмния склон, вляво от долното 
езеро. Трябва да се сложи дясна табела – най-добре на дръвчето между двете пътеки. Ако не, 
може и на кола с туристическа маркировка. 
202 – 79.97 км
След бързо спускане се излиза на място под Симеоновските езера, където вдясно по мост над 
реката има широка алея към Симеоново. Нашият маршрут продължава първо по пътеката 
вляво, после по една по-широка. Задължително трябва да се сложи лява табела на някое от 
дърветата. Може да се помисли и за информационно табло тук или някъде при долното езеро. 
203 – 80.09 км
За максимална яснота може да се сложи потвърждаваща лява табела на някое от дърветата 
вдясно, но не е задължително. 
204 – 80.20 км
Тук вече задължително трябва да се сложи лява табела на някое от дърветата. Продължава се 
по широк черен път. 
205 – 80.66 км
Пресича се асфалтов път. Трябва да се сложи лява табела или на дървото вдясно преди пътя, 
или на подобно, само че след пътя. 
206 – 80.94 км
Може да се сложи дясна потвърждаваща табела на някое от дърветата заради черен път 
вдясно между къщите. 
207 – 81.26 км
Тук задължиелно трябва да има дясна табела на някоя от брезите вляво, след разклона с черния 
път вляво. 
208 – 81.33 км
Излиза се на бетонирана улица вдясно. Продължаваме наляво по черния път. Трябва да се сложи 
или лява табела на ел. стълб, или дясна табела на обработеното дръвче вляво, на което има и 
туристически табели. 
209 – 81.41 км
Може да се сложи дясна потвърждаваща табела. 
210 – 82.00 км
Има черен път вдясно, затова трябва да се сложи дясна потвърждаваща табела на брезите 
вляво. 
211 – 82.24 км
Пресича се някакво черно пътче надясно към къщите, маршрутът е направо. Може да се сложи 
потвърждаваща дясна табела на дърветата отсреща вляво, но не е задължително. 
212 – 82.60 км
Продължава се напред по улицата към пътя Драгалевци – Алеко. Вдясно има друга улица, така 
че трябва задължително да се сложи табела – или лява на стълба вдясно, или дясна на стълба 
вляво. 
213 – 82.83 км
Излиза се на пътя Драгалевци – Алеко, с едри павета е. За разлика от Витоша 100, нашият 
маршрут продължава наляво и нагоре по пътя. Целта е да излезем при информационния център 
на парк Витоша, тъй като оттам ще минава и друг маршрут. Респективно, тук трябва да се 
сложи лява табела на някоя от брезите отсреща. 
214 – 83.04 км
Може да се сложи потвърждаваща дясна табела на борчето отсреща, зад мантинелата, като 
ще трябва да се почисти от храсти, за да се вижда. Тази табела обаче не е задължителна. 
215 – 83.45 км
Вляво е отбивката за лифта и манастира. Продължаваме направо и нагоре към информационния 
център на Витоша. Вдясно има доста табели, но едва ли ще може на тях да се сложи без 
разрешение от собствениците. Затова може или на дървото вдясно, или на това вляво 
от пътя – респективно лява или дясна табела. И в двата случая ще трябва да се окастри 
съответното дърво. 
216 – 83.70 км
Отбивката към природозащитния и информационен център на парк Витоша. Трябва да се сложи 
дясна табела или на дървото, или на таброто за центъра. При паркинга на центъра или даже 
тук, при самия път, ще трябва да има и информационно табло за веломаршрутите, както и 
табела за правилата при каране. 
217 – 83.75 км
Може и тук да се сложи таблото. Иначе, 10 м по-нататък вдясно и надолу тръгва алея към 
Драгалевци. На дърветата вляво от пътя трябва да се сложи дясна табела, сочеща към алеята. 



218 – 83.10 км
Хубаво е да се сложи потвърждаваща дясна табела на някое от дърветата вляво, но не е 
абсолютно задължително. 
219 – 84.06 км
Излизаме на друга алея, по която идва Витоша 100 отдясно. Продължава се наляво. Лява 
табела на дървото отсреща, където е и маркировката за Витоша 100. 
220 – 84.47 км
Продължава се направо, пропуска се пътека вдясно. Трябва да се сложи дясна табела на 
някое от дърветата вляво, която да сочи напред по основната алея. 
221 – 84.60 км
След преминаването през рекичка се продължава по широката алея над къщите. Трябва да 
се сложи дясна табела на кола с туристическа маркировка вляво. 
222 – 85.19 км
Вдясно има пътека, продължава се направо по основната алея. Трябва да се сложи лява 
табела на дървото вдясно, която да сочи направо. 
223 – 85.63 км
Има някаква пътека вдясно. Може да се сложи потвърждаваща табела на дървото вляво 
(дясна, напред), но не е задължително, тъй като основната алея си личи ясно, че е направо. 
224 – 86.35 км
Тук някъде е хубаво да се сложи една дясна табела, за да е сигурен човек при спускането, 
че е на прав път. 
225 – 86.98 км
Пресича се друга пътека. Алеята продължава вдясно и леко нагоре. Трябва да се сложи 
дясна табела на дървото отсреща. 
226 – 87.20 км
Излиза се при асфалтирана улица с къща вдясно. Алеята продължава направо покрай 
къщата. Трябва да се сложи лява указателна табела на някоя от брезите до оградата на 
къщата. 
227 – 87.33 км
Отляво се спуска друга широка пътека. Продължава се напред и надолу. Може да се сложи 
дясна потвърждаваща табела на някое от дърветата отпред, но не е задължително. 
228 – 87.55 км
Тук вече е добре да има дясна табела на някое от дърветата отсреща, тъй като почти 
навлизаме в Бояна, а има и други пътеки тук. 
229 – 87.65 км
Алеята завива наляво, надясно има пътека, която е преградена. Трябва да се сложи лява 
табела на едно от дърветата по външната страна на завоя, най-добре на това след 
самия завой, защото е с оголен ствол, другите ще трябва да се кастрят. 
230 – 87.88 км
Излиза се на асфалтирани улици в Бояна. Има един стълб направо, продължава се по 
улицата от лявата му страна, така че лява указателна табела на стълба, сочеща 
предимно напред. 
231 – 88.03 км
Излиза се при стръмна павирана улица. Продължава се по нея надясно и надолу. Няма 
хубаво място за табела, затова ще трябват цели две – едната да се закове някак на 
изоставения фургон вляво преди кръстовището. Другата на стълба вляво на улицата, след 
като се завие по нея. 
232 – 88.11 км
Завива се по улицата наляво към Боянската черква и Боянското ханче. Трябва да се сложи 
лява табела на стълба вдясно преди разклона. 
233 – 88.40 км
Достига се площада при Боянското ханче, което е начало и край на маршрута. 



№2 Пътеките за ски-бягане при хижа Ведра
От самото начало идеята за този маршрут бе да се провери дали е възможно да бъде 
ползван като кратък и лесен маршрут за семейно каране, включително и за деца. 
По карта това изглеждаше възможно и се очакваше да има плавни наклони и евнетуално 
някаква растителност, но също така и някои от трасетата да са през лятото пътеки 
или черни пътища. 
Преди да ги проверя на терен, начертах трасетата в Google Earth, където се виждат 
доста ясно. 
За жалост проверката на терен установи, че в рамките на този проект и този бюджет 
би било невъзможно да се изградят тези трасета. Нарочно казвам изградят, тъй като 
тук просто няма как само да бъдат маркирани или леко прочистени. На повечето места 
тези ски-пътеки представляват такава джунгла, че ще е необходимо изграждането на 
пътеката за колоездене да стане от нулата. Включително ще трябва да се отстранят 
паднали дървета, да се направят отводнявания и т.н., а предвид малкия наклон на терена, 
всичко това би било по-трудно, отколкото при трасе за спускане например. Дори при 
използване на механизация би било трудно да се направят нещата бързо, още по-малко пък 
да се вместят в бюджета. 
Приложените снимки и видеоклипове добре онагледяват всичко това. Не съм правил 
подробно описание на маршрутите, просто понеже сметнах, че няма смисъл, не виждам 
начин да се изградят. Освен това на този етап, тъй като там си е направо джунгла, не 
може да се прецени къде да се поставят табели и т.н.
Иначе, на теория биха могли да се изградят подходящи за описаните в началото цели 
трасета, по-специално две такива, ползващи обща отсечка, концентрични, т.е. по-
късото и леко да е затворено вътре в по-дългото, което ще има и по-стръмно изкачване. 

ИЗВОД: Според нас изграждането на това трасе ще погълне огромен ресурс и усилия и 
освен това ще изглежда някак самоцелно на фона на общата карта - достъпът е труден и 
опасен (децата и начинаещите трябва да карат по пътя, за да стигнат, до която и да е 
начална точка).

№3 Пътеката за ски-бягане при хижа Сълзица
От самото начало идеята за този маршрут бе да се провери дали е възможно да бъде 
ползван като кратък и лесен маршрут за семейно каране, включително и за деца. 
И тук очакванията ми удариха на камък, но по друга причина – най-вече това, че пистата 
за ски-бягане при Сълзица на практика представлява просто един черен път, който не 
прави окръжност, а стига до едно място и там просто се обръща назад. Или поне така 
изглеждат нещата през лятото. 
Оказа се обаче, че е възможно да се проектира кратък маршрут за начинаещи, който 
обаче има следните особености: 
- Включва  кратко изкачване по основния павиран път към Алеко, което го прави неподходящ  
за деца. 
- Включва и кратко изкачване по сравнително черен и каменист черен път от хотел 
Морени до горна станция Голи връх на Драгалевски лифт
- Включва спускане по пътека, която в по-голямата си част ще трябва просто да бъде 
разчистена (някога е била черен път), но точно в началото е на практика невидима и ще 
трябва да се изгради от нулата, което ще включва изкопаване, оформяне, подрязване на 
някои храсти и т.н. 
- Иначе казано, по този маршрут ще има повече работа от обичайното, но доколкото е 
кратък (такова е и спускането му), мисля, че бригада от 3-4 души би трябвало да успее да 
свърши работата в рамките на 2-3 дни. 
Това, което трябва да се прецени, е дали има смисъл да се влагат труд и средства за 
него, предвид дължината му и това, че за деца няма да е подходящ, само за възрастни. 
Според мен по-скоро има смисъл и причините са: 
1. Така ще има маршрут в района на Алеко, който е лесно достъпен за много хора, вкл. с 
автомобил, лифт или автобус. 
2. Маршрутът е на по-голяма надморска височина, което го прави подходящ за летните 
месеци, когато долу е по-горещо. 
3. Маршрутът е доста красив и приятен като цяло. 
4. Теренът е такъв, че като цяло маршрутът е лесен, но за начинаещите ще осигури малки 
предизвикателство, които да ги накарат да почувстват тръпката от планинското 



колоездене. 
Дължина: 3.6 км
Денивелация (изкачване): 110 м
Време за преминаване:  1 ч
Ниво на техническа трудност: ниско
Ниво на физическо натоварване: ниско
Цвят за маркировката: зелен
По изключение, тъй като за преценката дали да се изгради този маршрут, е необходимо да 
се видят не само снимките, но и оригиналните видеоклипове, описанието е с оригиналните 
номера на точките от GPS-а, т.е. започва се не от т.001, а от т.034, тъй като в рамките на 
същия ден преди това бе проверен маршрутът при хижа Ведра. 
034 – 0.00 км
Малко преди хотел „Морени“ вдясно и нагоре се отклонява черен път към Черни връх, който 
минава и през станция  „Голи връх“ на седалковия лифт от Драгалевци. Има и знак, който 
забранява навлизането на автомобили. Точно тук е началото на маршрута. Поради това би 
могло да се помисли и за информационно табло, но е по-добре то да се сложи при станцията 
на лифта, доколкото оттам тръгва и трасето за спускане. 
Може да се сложи както лява указателна табела на знака, ако се разчистят храстите, така и 
дясна указателна табела на дърветата вляво, като пак ще трябва разчистване. Аз даже бих 
сложил и двете табели, за да е пределно ясно. 
При 0.24 км, където пътят прави завой наляво на 180 градуса, трябва да се сложи една лява 
указателна табела на някое дърво. 
035 – 0.45 км
Намираме се при станция „Голи връх“ на лифта (вдясно). Пресича се туристическата пътека, 
идваща от Алеко. Маршрутът продължава по черния път нагоре. Трябва да се сложи дясна 
указателна табела на дървото вляво, като ще трябва и доста да се окастри. При самата 
станцията на лифта, но така, че да е видимо и оттук, трябва да се сложи информационно 
табло. 
036 – 0.61 км
Основният черен път към Черни връх, доста каменист, завива наляво. Вдясно се отклонява друг 
черен път, който веднага след това се раздвоява. Маршрутът продължава по средния от 
тези три пътя, т.е. първо вдясно и веднага след това вляво. Той води към заслон Ушите. Затова 
тук ще трябват две табели – дясна на дървото вляво при разклона и лява малко след това на 
дървото при другия разклон. И в двата случая стволовете на дърветата може би ще трябва 
да се почистят. 
037 – 1.28 км
Тук се отклонява пътеката, или по-точно тук ще трябва да се изгради отклонението към 
пътеката. Напред има два кола за туристическа маркировка, които са удобни за поставяне 
на дясна табела. Останалото е копане и оформяне на пътеката. За повече подробности да 
се видят снимките и видеоклиповете. 
042 – 1.37 км
Стига се до някакъв бент. Пътеката трябва да се прокара вдясно от него през храстите. Ще 
трябва някои храсти да се отрежат. 
За подробности относно следващия участък виж видеоклипа Trail01_work, както и снимките 
със същото име. На едно място се вижда, че дори ще трябва да се изгради мост евентуално, 
макар че може да се окаже, че и само с премахване на един храст ще се минава. 
043 – 1.87 км
Пътеката се раздвоява, продължава се по лявата надолу. Трябва да се сложи дясна табела на 
дръвчето вляво. 
Нататък вече трябва предимно да се почисти от храсти и малко да се разшири пътеката, не 
е толкова много работата, както в участъка дотук. 
Постепенно пътеката преминава в черен път и той преминава в пътя за ски-бягане. 
044 – 2.66 км
Черният път минава под лифта и пресича трасето за спускане, което идва отдясно. 
Тук на някое от дърветата вдясно преди пресичането трябва да се сложи знак за повишено 
внимание. 
Също така трябва да се сложи една лява указателна табела на същото дърво, която да сочи 
направо, плюс една дясна указателна табела малко по-нататък, на някое от левите дървета 
след отклоняването на трасето за спускане. Тъй като маршрутът е за начинаещи, табелите 
не трябва да се пестят, за да са сигурни, че са на прав път. 



045 – 3.11 км
Пресича се туристическата пътека, идваща от станция „Голи връх“ на лифта. След това се излиза 
на пътя за Алеко и трябва да се продължи по него надясно и нагоре. 
Трябва да се сложи дясна табела на дърветата вляво точно преди излизането на пътя. Може и 
допълнителна лява табела веднага след излизането на пътя, за да е по-сигурно, а и така ще се вижда 
от хора, които идват с кола например. 
046 – 3.22 км
Вляво се отбива път, така че на дървото след отбивката трябва да се сложи една дясна табела. 
034 – 3.60 км 
Начало и край на маршрута. 

№4 Бояна – Драгалевци – Боянско езеро - Бояна
Общи бележки: 
Дължина: 11.46 км
Денивелация (изкачване): 400 м
Време за преминаване: 2-3 ч
Ниво на техническа трудност: високо 
Ниво на физическо натоварване: средно
Цвят за маркировката: червен 

Описание: 
001 – 0.00 км
Плащада при Боянското ханче, под Боянската черква. Оттук тръгват настоящият маршрут и 
Обиколката на Витоша, но в различни посоки. 
Настоящият маршрут поема към Драгалевци – наляво по улицата „Белите брези“, която е под 
градинката. Трябва да се сложи лява табела – възможно е на дърветата, които се иждат от 
дясната страна на другата улица, но зависи и таблото къде ще се сложи – ако е някъде на ъгъла 
между двете улици например, може на самото табло да се сложи табелата, или пък на някое от 
първите дървета по самата улица „Белите брези“. 
002 – 0.26 км
Продължава се надясно по стръмна павирана улица. Трябва да се сложи дясна табела отсреща на 
дървото или на стълба. 
003 – 0.35 км
Завива се по улицата наляво. Почти единственото място, където може да се сложи табела (ляма), е 
на изоставеният фургон. Друг вариант е на дръвчетата вдясно от него, но ще трябва сериозно да 
се окастрят, което не е хубаво точно тук. 
004 – 0.45 км
Продължава се по улицата леко вляво и после направо. Най-добре е да се сложи дясна табела на 
стълба вляво. 
005 – 0.53 км
Продължава се вдясно по бетонирана алея нагоре. Трябва да се сложи лява табела на дървото 
вдясно, но то е много обрасло, така че трябва да се почисти от всички листа, клони и храсти. Тук е 
добре да се сложи и табела за правилата за каране и безопасност на пешеходците. 
006 – 0.74 км
Основната алея продължава надясно, така че трябва да се сложи дясна табела на някое от 
дърветата вляво, при таблото на парка. 
007 – 0.78
Тук алеята продължава наляво. Има и пътека нагоре, по която трудно някой ще тръгне, но все пак е 
добре да се сложи лява потвърждаваща табела, макар да не е абсолютно задължително. 
008 – 1.02 км
Продължава се по хоризонталната алея наляво към една къща с двор. Трябва да се сложи табела, 
може да е както лява, така и дясна. 
009 – 1.14 км
Алеята продължава напред, вляво има улица и една друга пътека. Трябва да се сложи лява табела на 
някое от дърветата напред по самата алея, но може и на брезата вдясно. 
010 – 1.35 км
Пресича се друга пътека, продължава се направо. Най-добре е да се сложи дясна табела на голямото 
дърво вляво. 
011 – 1.49 км
Вдясно има някаква пътека, може да се сложи потвърждаваща табела, но не е абсолютно 



задължително, тъй като основната алея си личи. Табелата може да е както дясна, така и лява. 
012 – 2.69 км
Вляво има някаква пътека, която може и да не бъде забелязана, но предвид дългия участък дотук без 
табели, трябва да се сложи една дясна табела на дърветата вляво. 
013 – 2.94 км
Отдясно идва някакъв занемарен черен път през поляната, няма как да се обърка човек, така 
че само по желание може да се сложи една дясна или лява потвърждаваща табела напред при 
влизането в гората. 
014 – 3.05 км
Алеята продължава направо, вляво има пътека. Трябва да се сложи дясна табела на някое от 
дърветата вляво, най-добре на някое от по-далечните на снимката, тъй като точно след тях 
вляво има още една пътека. 
015 – 3.64 км
Вдясно има стръмна пътека, по която никой не би тръгнал, но все пак тук е важно да се сложи лява 
табела  или на кола с туристически табели вдясно, или на дърветата точно след разклона. 
016 – 3.78 км
Вляво се отклоняват две пътеки, алеята продължава направо, но също с лек ляв завой. Тук ще 
трябват две табели – или две леви (първо на дърветата вдясно между двата разклона и после 
потвърждаваща по самата алея малко по-нататък), или пък дясна на дървото вляво преди втория 
разклон и след това отново лява потвърждаваща по алеята по-нататък. Теоретично може дори 
само с една дясна, но някой може да се обърка, ако е само тя. 
017 – 4.10 км
Има пътеки вляво и вдясно, продължава се по алеята направо. Трябва да се сложи дясна табела на 
някое от дърветата вляво.
018 – 4.2 км
Алеята се разделя на две. Основната продължава нагоре и надясно към информационния и 
природозащитен център на парк Витоша. Маршрутът следва нея (докато Витоша 100 идва по 
тази вляво). Трябва да се сложи дясна табела на някое от дърветата вляво при разклона.  
019 – 4.48 км
Излиза се под информационния и природозащитен център на парк Витоша, на бетонирата алея 
под паркинга. Продължава се наляво и нагоре към пътя за Алеко. Трябва да се сложи лява табела 
на дървото отсреща. Тук някъде, при входа на паркинга, може да има и информационно табло + 
табела за правилата за каране (с оглед на Обиколката), която се движи в обратна посока по 
същата алея, по която се изкачихме. 
020 – 4.55 км
Излиза се на пътя за Алеко. Тук маркирането ще е малко по-сложно, защото трябва първо 
да се тръгне вдясно и нагоре и след 20 метра наляво в гората по пътека. Следователно ще 
са необходими минимум две табели – една дясна на брезите отсреща, като ще трябва да 
се почисти от клони и храсти; а може дясната да се сложи и на дървото вляво, точно при 
излизането на пътя, и да сочи почти в обратна посока; и една лява при влизането в пътеката, 
като и там ще трябва хубаво да се почисти от ниски клони, за да се вижда ясно табелата. 
021 – 4.74 км
Пресича се пътека, алеятапродължава направо. Трябва да се сложи табела натам, може да е 
както лява, така и дясна.  
022 – 4.78 км
Отляво идва друга алея. Продължава се напред по мост над реката. Трябва да се сложи лява 
табела на дървото вдясно. 
023 – 4.82 км
Пресича се широката алея, която идва от долната станция на лифта (вляво) и продължава 
пряко надясно и нагоре. Маршрутът обаче продължава по асфалтовия път напред и нагоре 
към Драгалевския манастир. Това е доста ключово място, тук някъде може би трябва да има и 
информационно табло, тъй като наблизо е трасето за спускане. Освен това е хубаво да се 
сложи итабела с правилата за каране, тъй като много хора минават оттук, дори и да не карат 
по маршрута, така че ще е полезно. 
Тук ще трябват поне две табели. Едната ще е дясна и е добре да се сложи на брезата вляво. 
След това, при самия завой на асфалтовия път, точно между него и алеята нагоре, има дърво, на 
което може да се сложи и лявата табела, така че да е ясно, че се продължава по асфалта. Малко 
по-нататък може да се сложи дори още една дясна потвърждаваща, за да се свикне, че се кара 
по асфалта до следваща табела. 
024 – 5.60 км
При портата на Драгалевския манастир е добре да се сложи дясна табела – най-удобно е на 
дръвчетата след десния завой, за да не е на тези, които са при самата ограда на манастира. 



025 – 5.68 км
Вдясно има поляна за почивка, пресича се и пътека. Трябва да се сложи една лява табела на 
дървото вдясно, където има и туристически табели. 
026, 027– 5.83-6.00 км
Тук пътят през манастира излиза на пътя за Алеко. Вляво има голям паркинг за манастира. 
Маршрутът продължава по пътека от другата страна на пътя за Алеко, вдясно, която се изкачва 
в гората. 
Тук ще трябват поне три табели. Първо една дясна на дърветата отсреща на пътя. После 
една лява на дърветата вдясно, която да сочи към пътеката. Тези дървета ще трябва и да се 
почистят, за да се вижда табелата. Третата табла трябва да е отново дясна и вече по самата 
пътека, точно в началото ѝ има едно дърво вляво, точно при началните 4-5 м, които са стръмни. 
Важно е да се маркира тук добре, защото пътеката не винаги е лесно забележима. 
028 – 7.13 км
По пътеката дотук няма разклонения. Тук се пресича пътека, най-добре е да се сложи лява табела 
чак отсреща след кръстовището. 
029 – 7.69 км
Пътеката преминава през каменна река – не може да се кара, трябва да се носи. Добре е на някое 
от дърветата преди това да се сложи една табела със знак за внимание. 
030 – 8.17 км
И тук се минава през каменна река и трябва знак за внимание, макар че опитен колоездач може да 
премине. 
031 – 8.99 км
Вдясно има една пътека, която едва ли може да бъде забелязана при каране, тъй като тук е 
спускане със сравнително висока скорост. Въпреки това, за всеки случай трябва да се сложи 
една лява табела на дървото отсреща вдясно от пътеката. 
032 – 9.39 км
Излиза се при Боянското езеро. Основната пътека продължава вдясно, но тя се ползва повече 
от туристи, така че за веломаршрута избрахме друга, по-малко натоварена. За целта тук 
продължаваме по лявата пътека покрай езерото. Трябва да се сложи дясна табела на някоя от 
брезите вляво. Трябва да се сложи и табела с правилата за каране. Може да се помисли дори и за 
информационно табло, макар че за един маршрут няма нужда според мен. 
033 – 9.53 км
Заобикаля се Боянското езеро и тук се стига краят му, отгоре идва и стръмна пътека. 
Маршрутът продължава надясно и надолу по пътека, която също е сравнително стръмна и 
технична. Тук трябва да се сложат две табели – една дясна на дървото отсреща и още една 
дясна на едно дърво в началото на пътеката. Хубаво е да се сложи и знак за внимание. 
034 – 9.82 км
Отляво идва една пътека, която може изобщо да не бъде забелязана. Нашата продължава 
надясно. Хубаво е да се сложи една дясна табела. 
035 – 10.09 км
След стръмно спускане се излиза на основната туристическа пътека. Оттук трябва да се 
продължи по нея, наляво и после надясно със серпентини. Добре е преди излизнето на нея да се 
сложи знак за повишено внимание. 
При самото вливане трябва да се сложи лява табела на дървото от другата страна на 
пътеката, а също и табела с правилата за каране. 

В участъка до т. 036 се следва основната пътека, има доста серпентини, има и преки пътеки, 
затова е добре да се сложат поне две потвърждаващи табели, а може и 3-4 дори, за да е ясно. 
036 – 10.82 км
Излиза се над Бояна. Под пътеката има един павиран път, който води към вход на поделението. 
Пътеката завива надясно към горните къщи на Бояна. Тук трябва да се сложи дясна табела на 
някое от дърветата. 
037 – 10.87 км
Пътеката пресича занемарения павиран път. Най-лесно е да се продължи по пътеката надолу ,но 
тя е със стъпала, има и туристи по нея, затова е по-добре надясно по пътя – респективно, да се 
сложи дясна табела на дървото отсреща. 
038 – 10.94 км
Преди да се излезе на улиците в Бояна, пътят пресича една алея. Продължава се налавя по пътя, 
трябва да се сложи лява табела на някое от дърветата вдясно. 
039 – 10.98 км
Излиза се на стръмна улица в Бояна, продължава се надясно и надолу. Трябва да се сложи дясна 
табела – или на някой от стълбовете по улицата, или (най-добре) на едно дърво точно преди 



излизането на нея. 
040 – 11.21 км
Завива се по ул. „Белите брези“ наляво към площада при Боянското ханче. Тук вече съвпада и с края 
на Обиколката, но е най-добре да е с отделни табели – няма смисъл от само една обща табела за 
тези два маршрута. Табелата трябва да е лява и да се сложи на стълба преди разклона. 
041 – 11.46 км
Достига се площада, начална и крайна точка на маршрута.

№5 Владая – кариерите – водопровода - Владая
Общи бележки: 
Дължина: 15.48 км
Денивелация (изкачване): 450 м
Време за преминаване: 2-4 ч
Ниво на техническа трудност: средно (желателно е обаче на места да се оформят/подобрят 
част от пътеките, защото иначе е на границата с високо ниво на трудност) 
Ниво на физическо натоварване: ниско
Цвят за маркировката: син/червен 

Описание: 
001 – 0.00 км
Началната и крайна точка на маршрута е в югозападния край на Владая, при спирката на 
автобус №59 и на маршрутните таксита. Оттам продължава пътят към Мърчаево. 
На това място ще трябва да има и информационно табло, като най-добре е да се сложи в 
тревната площ между двете улици, но тя вероятно е частен парцел и няма да може, така че 
другият вариант остава някъде при автобусната спирка. 
Маршрутът тръгва по улицата нагоре към Планината – има на ъгъл при спирката табели за 
пицария и за хотел Дискрет. 
Най-добре е да се сложи дясна табела на някое от дърветата вляво покрай улицата, но ако не 
оже на тях (заради частна собственост), ще трябва лява табела на ел. стълб при спирката. 
002 – 0.16 км
Излиза се на кръстовище с общо пет улици – тази по която идваме + още четири напред. 
Маршрутът продължава по втората отляво надясно, т.е. нагоре покрай новата къща, хотел 
Дискрет, от дясната му страна. Трябва да се сложи дясна табела на стълба, който е на ъгъла до 
хотела. 
003 – 0.44 км
004 – 0.65 км
Трябва да се сложат десни потвърждаващи табели. 
005 – 1.16 км
Трябва да се сложи лява потвърждаваща табела. 
006 – 1.38 км
Продължава се по асфалта надясно и нагоре – трябва да се сложи дясна табела на някое от 
дърветата. 
007 – 1.95 км
Продължаваме наляво, асфалтът преминава в паваж, има и речен път вдясно. Трябва да се сложи 
лява указателна табела на дървото вдясно, като ще трябва и да се окастри стволът му от 
храстите. 
008 – 2.54 км
Добре е да се сложи дясна потвърждаваща табела. 
009 – 2.89 км
Пресича се Обиколката, продължава се по павирания път нагоре. Тук може да се сложи 
информационно табло, тъй като се срещат два маршрута. Също така трябва да се сложи 
задължително табела с правилата за каране, тъй като така ще обслужва и двата маршрута. 
Указателната табела трябва да е дясна, на някое от дърветата вляво. Табелата за Обиколката 
ще е на дървото отсреща между двата пътя, но там няма да е подходящо за табела за 
настоящия маршрут. 
010 – 3.55 км
Продължава се по асфалта надясно покрай изоставена сграда, вляво има черен път. Трябва да се 
сложи дясна табела на брезата отляво на пътя. 
011 – 3.80 км



Продължава се напред по асфалта, вляво има доста занемарен черен път. Хубаво е да се сложи 
лява потвърждаваща табела на дървото вдясно, но не е задължително. 
012 – 4.01 км
Вдясно се отклонява бетонен път, ние продължаваме по асфалта направо. Трябва да се сложи 
лява табела на дървото вдясно след разклона, като трябва и да се почисти, за да се вижда ясно. 
013 – 4.59 км
Вляво има някаква хижа или нещо подобно. Разклон няма, но асфалтът свършва и преминава в 
черен път. Добре е да се сложи една лява потвърждаваща табела, но не е задължително. 
014 – 4.83 км
Кръстопът с черни пътища наляво  и надясно. Маршрутът продължава по основния каменист 
път напред и после наляво. Трябва да се сложи лява указателна табела на някое от дърветата 
вдясно. 
015 – 6.53 км
В дългия участък дотук трябва да се сложи поне една потвърждаваща табела, макар че няма 
разклони – може лява, може и дясна. 
Тук, в тази точка, наляво има занемарен черен път, който е почти незабележим, но все пак 
трябва да се сложи дясна потвърждаваща табела на брезите вляво. 
016 – 6.73 км
Вдясно надолу има стръмна пътека към Мърчаево. Маршрутът продължава напред по черни 
път, който тук е равен. Трябва да се сложи лява табела на някое от дърветата вдясно, след 
разклона. 
017 – 6.85 км
Вдясно надолу тръгва изоставен черен път, превърнал се в пътека. Маршутът продължава по 
основния черен път направо. Трябва да се сложи дясна табела някъде на дърветата вляво. 
018 – 7.38 км
Вдясно се отклонява маркирана с червено туристическа пътека към Рударци. Продължаваме по 
нея. Трябва да се сложи дясна указателна табела точно на дървото, което на разклона. Може 
да се сложи и табела за повишено внимание, доколкото пътеката крие някои изненади. Иначе 
тя рядко се ползва от пешеходните туристи, така че няма смисъл от табела с правилата за 
каране. 
019 – 7.92 км
Излиза се на изоставен черен път, превърнал се в пътека. Той идва отдясно. Продължава се 
направо. Трябва да се сложи лява табела на дръвчето вдясно, макар че то е малко неудобно за 
целта, ще трябва и да се разчисти. 
020 – 8.00 км
Пътеката се раздвоява. Наляво продължава туристическата с червена маркировка. 
Веломаршрутът продължава по дясната. Най-добре е да се сложи дясна табела на дървото 
вляво, като ще трябва и да се разчисти, но има вариант и за лява табела на дясното дърво. 
021 – 8.32 км
Вдясно има някакъв улей, който дори не е пътека, но прилича на такава, затова трябва да се 
сложи една лява табела на дървото вдясно. 
022 – 8.55 км
Пресича се изоставен черен път. Трябва да се сложи лява табела на някое от дърветата вдясно 
и дори да се отлежат 1-2 малки дръвчета, за да се вижда ясно табелата. 
023 – 8.69 км
Излиза се на друга пътека, която някога е била черен път. Продължава се със серпентина 
надясно. Трябва да се сложи дясна табела на дървото точно при Т-образното кръстовище. 
024 – 8.84 км
Вляво има някакво дере, което може да се сбърка с пътека, така че може да се сложи 
потвърждаваща табела (лява) на някое от дърветата вдясно, но не е задължително. 
025 – 9.10 км
Излиза се на обиколната алея по водопровода, свързваща Кладница и Владая. Продължава се 
надясно към Владая. Трябва да се сложи дясна табела на някое от дърветата отсреща. 
026 – 9.65 км
Вляво се спуска една пътека към Мърчаево. Маршрутът продължава по основната пътека, 
хоризонтална. Трябва да се сложи дясна табела на дървото вляво. 
027 – 10.09 км
Вдясно се отклонява пътечка към Мърчаево. Човек може дори да не я види, но тук и основната 
пътека е тясна, така че е хубаво да се сложи дясна табела на някое от дърветата вляво. 
028 – 10.22 км
Още една пътечка вляво. Едва ли някой би тръгнал по нея, но би могло да се сложи една дясна 



потвърждаваща табела на дървото вляво, без да е задължително. 
Нататък има още една подобна пътека, за нея важи същото. 
029 – 10.92 км
Пресича се широка пътека/черен път, която идва отгоре и продължава наляво към Мърчаево. Ние 
продължаваме по обиколната алея. Трябва да се сложи дясна табела на някое от дърветата вляво, 
след кръстовището. 
030 – 11.66 км
Вляво има изоставен черен път назяд и надолу, може изобщо да не бъде забелязан, но за всеки случа 
трябва да се сложи една дясна табела на някое от дърветата вляво след отклоненето. 
031 – 12.01 км
Вляво има една пътека, която води към беседка малко по-нататък. Ние продължаваме по 
хоризонталната алея. Трябва да се сложи лява табела на дърветата вдясно. 
В дългия участък до следващата точка също може да се сложи една потвърждаваща табела – лява 
или дясна. 
032 – 13.71 км
Хоризонталната пътека продължава направо, но малко по-нататък има един непроходим/стръмен 
участък, затова в последните години се образува нова пътека наляво, която е проходима. 
Маршрутът продължава по нея. 
Тук може да се сложат дори две табели – една на дърветата вдясно, които не са съвсем до 
пътеката и още в първите метри по пътеката наляво. Другият вариант е само с една лява 
табела, но сложена на дръвчето отляво точно преди разклона. 
033 – 13.82 км
Излиза се на занемарена пътека, която наляво и надолу прилича на улей. Продължава се по нея 
нагоре и надясно. Трябва да се сложи дясна табела на някое от двете големи дървета вляво. 
034 – 14.05 км
Излиза се на бетониран път. Вдясно има изоставена хижа или станция. Вряво има занемарен черен 
път, за който има туристическа табела към Владая. Маршрутът продължава направо и по пътека, 
която се отклонява точно при десния завой отсреща, при дървото, на което има туристическа 
табела. Началото на пътеката не е достатъчно ясно, така че ще трябва да се разшири и 
почисти от клонки и храсти. 
Тук ще трябват две табели. Едната е дясна, на дървото с туристическата табела, но тази за 
веломаршрута трябва да сочи направо, по посока на пътеката. 
Другата табела е лява и трябва да се сложи на първите десни дървета покрай пътеката, които 
ще трябва и да се почистят от храсти. 
За съжаление по пътеката са копали за кабели или тръби, поради което има разни дупки и изкопи. 
На 1-2 места може би ще трябват знаци за повишено внимание. Освен тове добре по тази пътека 
да се поработи 1-2 дни, да се оформи и почисти, за да си личи ясно навсякъде. 
035 – 14.52 км
Пътеката почти се губи, има и форми на терена, които приличат на други пътеки. Освен, че ще 
трябва да се оформи по-ясно, трябва да се сложи на някое от дърветата и табела, по-скоро 
дясна. 
036 – 14.60 км
Пътеката е преградена от плет, направен от някой, който си е построил дървена колиба горе 
на дърветата. Аз заобиколих отдясно, но за пътеката това не е удобно – трябва да си мине 
направо покрай рова от изкопаните кабели. Освен това трябва и да се оформи ясно. За колибата 
и оградата парк Витоша трябва да реши какво и дали да се прави. 
037 – 14.69 км
Излиза се на друга пътека, която идва отляво и продължава надясно към пътя, по който се 
изкачихме в началото. Нашата пътека продължава направо и леко вляво (СЗ). Най-добре е да се 
сложи лява табела на някое от дърветата след брезите, вдясно от пътеката. 
038 – 14.89 км
Има един ров, копан за кабели, който миналата година бе по-дълбок, сега е почнал да се запълва. 
Добре е да се изравни и запълни, за да не е проблемен. Малко по-напред на дърветата може да се 
сложи и една дясна потвърждаваща табела, но не е задължително. 
039 – 15.05 км
Пътеката се разделя на две, ние продължаваме по лявата, която след 20-30 м излиза на черен път. 
На дървото отсреща между двете пътеки трябва да се сложи лява табела. 
040 – 15.10 км
Пътеката излиза на черен път и трябва да се продължи надясно и надолу по него. Проблемът е, че 
няма хубаво място, на което да се сложи табелата. Затова най-добре е да се сложи дясна табела 
на едно дръвче, което е точно преди излизането на пътя, отляво на пътеката. Ще трябва обаче и 
много да се почисти около него, включително да се отреже едно друго дръвче, което е пред него. 
041 – 15.21 км



Черният път излиза на асфалт, вляво има някакъв обект (склад или нещо подобно). Продължаваме 
надясно. Трябва да се сложи дясна табела на стълба отсреща, акто ще трябва той да се почисти 
много от храсти. 
042 – 15.33 км
Излизате на кръстовището с многото улици от началото на маршрута. Трябва да се продължи 
наляво по основната улица към началната точка. За целат трябва да се сложи лява табела на същия 
стълб, на който ще бъде и другата (за нагоре). 
043 – 15. 48 км
Край на маршрута. 

№6 Кладница – Боснек – Чуйпетльово – Меча чешма – Кладница

Общи бележки: 
По принцип препоръчвам този маршрут като замяна на маршрута Владая – Кладница (№8 в техн. 
задание), тъй като онзи маршрут на практика следва Обиколката на Витоша и не добавя почти 
нищо ново спрямо нея. Освен това от Владая като изходна точка вече има един маршрут, докато 
от Кладница липсва такъв. 
Следва да се има предвид обаче, че настоящият маршрут ще е един от тези, изискващи най-
много работа и маркировка, макар че, от друга страна, голяма част от него е споделена с други 
маршрути, така че работата ще е обща. 
Задължителна предпоставка за осъществяването на този маршрут е съгласуването на достъпа 
във връзка със санитарно-охранителната зона около яз. Студена, където той и Обиколката на 
Витоша трябва да преминат. При липса на такова съгласие той няма как да се изгради. 
Да се провери трябва ли съгласуване с Делта Хил за поставяне на табели върху стълбове при 
тяхното селище или те са част от общинската инфраструктура и ще е достатъчно само 
съгласуване с общината. 
Дължина: 33.35 км
Денивелация (изкачване): 820 м
Време за преминаване: 3-6 ч
Ниво на техническа трудност: средно
Ниво на физическо натоварване: средно
Цвят за маркировката: червен 

Описание: 
001 – 0.00 км
Началната точка е в с. Кладница, на кръстовището между ул. Цар Самуил и ул. Рила. Застава се с 
гръб към идването от Рударци, т.е. с лице на юг и гръб на север. Тъй като центърът на селото е 
високо (наляво, на изток, по ул. Рила или по предишната ул. Витоша може да се стигне), няма смисъл 
началната точка да е там, тъй като и Обиколката на Витоша минава тук долу, а не се качва в 
центъра на селото. Затова точно тук, на това кръстовище, е удачно да започне маршрутът и 
да се постави информационно табло, тъй като заедно с Обиколката тук стават два маршрута. 
Информационното табло е най-добре да се постави до автобусната спирка, там тротоарът е 
широк. За целта ще трябва съгласуване с общината?
Указателната табела за двата маршрута е най-добре да се сложи на електрическия стълб, на 
който е и табелата за Delta Hill. Трябва да сочи по ул. Стадиона надясно (З-ЮЗ) и надолу. 
003 – 0.32 км
При т.002 няма нищо, затова е премахната. В т. 003 има разклон – продължава се по асфалтовия път 
наляво. Най-добре е указателната табела да се сложи вляво на бетонен електрически стълб, на 
който има маркировка и на Витоша 100 и туристическа маркировка. 
004 – 0.46 км
Наляво има черен път, маршрутът продължава направо по асфалта. Добре е да се сложи указателна 
табела, но не е абсолютно задължително. 
005 – 0.87 км
Достига се селището Делта Хил. Продължава се по асфалта наляво. Най-добре е да се сложи 
указателна табела на някоя от лампите, ако има съгласие за това от Делта Хил или от общината. 
006 – 1.40 км
Може да се сложи потвърждаваща указателна табела, но не е задължително, тъй като няма 
разклонения. 
007 – 1.99 км
Асфалтовият път се пресича с черен. Продължава се по асфалта. Най-добре е да се сложи 
указателна табела на дървото вляво. 



008 – 2.14 км
Продължава се напред и леко надолу по асфалтовия път, посока юг. Има и друг асфалт 
надясно в обратна посока, който се пропуска. Задължително трябва да се сложи указателна 
табела – или на някое от дърветата вляво преди разклона, или на някое от дърветата 
направо непосредствено след разклона – така че да е ясно, че посоката е напред. 
009 – 2.85 км
Продължава се направо по асфалта, вдясно има черен път. Трябва да се сложи указателна 
табела – може би на някое от дръвчетата вдясно, като вероятно ще трябва малко да се 
окастри ствола му, за да се вижда добре табелата. 
010 – 2.95 км
Вляво има черен път, който се пропуска. Продължава се напред по асфалта. Наоколо са само 
храсти, така че няма къде да се сложи указателна табела, макар че би било добре. 
011 – 3.46 км
Бариера на санитарно-охранителната зона. Продължава се напред по асфалта. 
Задължително трябва да се постави указателна табела – най-добре е вдясно на 
дърветата, където е и табелата за зоната. 
012 – 3.68 км
013 – 3.79 км
При тези две точки може да се сложат потвърждаващи указателни табели заради черни 
пътища вляво или вдясно, но не е задължително. Следва се асфалтовият път. 
014 – 4.00 км
Асфалтовият път се разделя на две, продължава се по десния. Задължително трябва да се 
сложи указателна табела. Най-добре е да се закове на таблото за ловното стопанство, 
ако има съгласие за това от собствениците му. 
015 – 4.17 км
Има черен път вдясно, който трябва да се пропусне. Добре е да се сложи потвърждаваща 
маркировка, но не е задължително. 
016 – 4.36 км
Голям разклон, при който трябва да се продължи надясно по асфалта. Задължително трябва 
да се сложи маркировка, даже може би две табели – една на оградата вляво (ако има 
разрешение от собственика на имота) и една на дървото отсреща и леко вдясно (около 
т.017). 
018 – 4.63 км
Пропускателен пункт за санитарно-охранителната зона. Задължително е да се сложи 
указателна табела напред (запад) по черния път. 
019 – 4.93 км
Отново достигате бариера. Вляво има черен път, по който трябва да се продължи. 
Задължително трябва да се сложи указателна табела, лошото е, че наоколо са предимно 
храсти. Може да се наложи тук да се забие кол и на него табелата, или да се окастри 
хубаво някое по-дебело дръвче. 
020 – 4.99 км
Има пътища наляво и надясно, хубаво е да се сложи указателна табела, но не е 
задължително. Следва се основния черен път. 
021 – 5.30 км
Разклон, продължава се по основния черен път надясно и нагоре. Трябва да се сложи 
указателна табела – най-добре е на дръвчето точно между двата пътя, като ще трябва да 
се окастри стволът му, за да се вижда хубаво табелата. 
022 – 5.58 км
Черните пътища отново се събират, напред има разклон, при който е възможно да се мине и 
по двата пътя. Все пак десният като че ли е малко по-добър, оттам минава и Витоша 100. И 
в двата случая има коловози и доста кал. Най-добре е указателната табела да се сложи на 
дръвчето между двата пътя, макар че е тънко. 
023 – 5.75 км
След стръмно изкачване пътят се раздвоява. Продължава се по основния път наляво и нагоре. 
Трябва да се сложи табела – единият варианте на дръвчето по левия път, от дясната му 
страна, но ще трябва да се окастри сериозно, за да се вижда табелата. Другият вариант 
е да се монтира на кол. 
024 – 6.00 км
Излизате на другия черен път, споменат при т.022. Трябва да се продължи надясно по него. 
Указателна табела трябва да се сложи на дръвчето от лявата му страна, като вероятно 
ще трябва и да се окастри стволът му. 



025 – 6.20 км
Може да се сложи потвърждаваща табела на някое от дърветата, но не е задължително. 
026 – 6.44 км
Вляво има дублиращ черен път, маршрутът продължава направо. Тук трябва да се сложи 
указателна табела на някое от дърветата вляво или вдясно, по-скоро на дясното. 
027 – 7.10 км
Разклон, трябва да се продължи нагоре по десния път. Лошото е, че няма хубаво място за 
указателна табела. Единият вариант е на борчето високо вдясно и напред, като се подкастри 
леко и се изрежат храстите, за да се вижда добре. Другият вариант е на обраслото дърво 
вляво от разклона – със сигурност ще трябва много да се окастри. Третият вариант е на кол. 
028 – 7.30 км
Пресича се по-занемарен черен път. Може да се сложи потвърждаваща маркировка на едно 
дръвче 20-30 м преди кръстовището, но не  е задължително. Следва се основният черен път. 
029 – 7.43 км
Пътят за момент се раздвоява, като и двата ръкава се вливат в черен път, идващ отляво, по 
който трябва да се продължи надясно. Мястото е широко и задължително трябва да се сложи 
маркировка. Единият вариант е да е на кол. Другият вариант е на единственото по-голямо 
дърво точно преди черния път, на който се излиза. Може да се наложи малко да се окастри и да 
се премахне един голям изсъхнал клон. 
030 – 7.86 км
Точно при влизането на пътя в гората е удобно да се сложи потвърждаваща маркировка, но не е 
задължително. 
031 – 8.34 км 
При десен завой на 180 градуса вляво се отклонява занемарен черен път/пътека. Трябва да се 
продължи по основния път и да се сложи указателна табела надясно на някое от дърветата на 
отсрещната страна на завоя, като ще трябва и да се окастри стволът. 
032 – 9.14 км
Може да се сложи потвърждаваща маркировка, макар че няма други пътища. 
033 – 9.66 км
Излиза се на пътя за с. Боснек при бариера на санитарно-охранителната зона. Продължава се по 
асфалта наляво. Задължително трябва да се сложи табела наляво – или на голямото дърво преди 
излизането на асфалта, или на по-малкото дърво оттатък пътя, до оградата. 
034 – 10.10 км
035 – 10.94 км
В тези точки може да се сложат потвърждаващи табели, но не е задължително, тъй като има и 
туристическа маркировка, и такава от Витоша 100. Ако се слагат, най-добре на дървета или 
стълбове от лявата страна на пътя и да сочат надясно. 
036 – 11.65 км
Тук надясно се отклонява черен път, маршрутът продължава направо и нагоре по шосето към 
Боснек. Тук задължително трябва да се сложи табела – най-добре на електрическия стълб след 
раклона от лявата страна на пътя, където има и туристическа маркировка. 
037 – 12.58 км
При влизането в Боснек се следва главния път надясно, но не е лошо да се сложи една 
потвърждаваща табела на голямото дърво вляво, като може да се наложи леко окастряне, за да 
де добре видима. Все пак не е абсолютно задължителна. 
038 – 12.72 км
Улицата се раздвоява, добре е тук да се сложи указателна табела напред (по основната 
улица). Има стълб вдясно с туристическа маркировка – най-добре на него. 
039 – 12.82 км
Основната улица завива леко вляво, натам е и маршрутът. Задължително трябва да се сложи 
табела на някой от стълбовете вдясно, където е нанесена и туристическата маркировка, 
както и тази на Витоша 100. 
040 – 12.96 км
Може да се сложи потвърждаваща табела на някой от стълбовете вдясно, но не е 
задължително. 
041 – 13.08 км
Тук при пресичането на улицата задължително трябва да се сложи табела, тъй като има и 
туристическа маркировка, сочеща наляво към Живата вода. Най-добре е колоездачната табела 
да е на същия стълб, като упътва направо по главната улица. 
042 – 13.20 км
Главната улица завива наляво, маршрутът също. Задължително трябва да се сложи табела 
наляво – най-добре на някой стълб, където е туристическата или Витоша 100 маркировката. 



043 – 13.25 км
Буквално сле 50 м главната улица прави лек завой надясно и се изкачва, има разклон и 
туристическо информационно табло. На него може да се закрепи потвърждаваща табела 
надясно, макар че не е абсолютно задължително. 
044 – 13.31 км
Тук задължително трябва да се сложи табела надясно, тъй като главната улица и маршрутът 
продължават натам. В същата посока има и туристическа маркировка, пътни табели, както 
и знаци за Витоша 100. Има избор между няколко места, където може да се постави табелата 
– най-добре където е и туристическата маркировка. 
045, 046, 047, 048 
Тези точки са все в рамките на с. Боснек, по главната улица. В тях може да се сложат 
потвърждаващи табели, за да е сигурен човек, че е на прав път. Трябва да се монтират върху 
стълбовете, където обикновено има и туристическа маркировка или такава за Витоша 100. 
049 – 14.40 км
При излизането от с. Боснек има дървено табло на парк Витоша, има и черен път надясно. 
Тук е добре на таблото да се закрепи указателна табела, упътваща по асвалта, за да знае 
човек, че е на прав път. 
050 – 14.92 км
Вляво е входът на пещера Духлата. До пътя има изоставено дървено информационно 
табло, на което може да се закрепи потвърждаваща табела напред по асфлата, но не е 
задължително. 
051 – 16.02 км
052 – 16.75 км
053 – 18.45 км
054 – 19.37 км
В тези точки могат да се поставят потвърждаващи табели – повечето са на места, където 
се отклоняват черни пътища. Ако не 4 бр., то поне 2 бр. табели е хубаво да има, тъй като 
отсечката е доста дълга. 
055 – 20.17 км
Тук задължително трябва да се сложи табела, тъй като надясно има черен път, по който 
тръгва и туристически маршрут. Нашият продължава направо и нагоре по асфалта. Най-
добре е табелата да се сложи или на кола за туристическа маркировка, или на дървеното 
табло до него. 
056 – 20.94 км
Началото на с. Чуйпетльово. Това е точката, в която този маршрут се разделя с Обиколката 
на Витоша, която продължава по черния път надясно. Натам има и туристическа 
маркировка, която идва отляво. Площадът на Чуйпетльово е малко по-нагоре и по принцип 
информационните табла се слагат на площадите, но в случая смятам, че точно тук е най-
удачно да бъде, тъй като Обиколката на Витоша, която е най-дългият и главен маршрут не 
минава през самия площад. 
В тази точка има както стълб, така  и кол за туристическа маркировка, на които могат 
да се закрепят табелите. Конкретно табелата за настоящия маршрут трябва да сочи 
направо, т.е. към центъра на селото. 
057 – 21.08 км
Площада на с. Чуйпетльово. Маршрутът продължава по улицата направо (север). Има стълб 
вляво, на който може да се сложи табелата. 
059 – 21.32 км
Добре е да се сложи потвърждаваща маркировка по основния път наляво покрай двора на 
нова къща. Вдясно има друг черен път, водещ до други къщи, който се пропуска. 
060 – 22.52 км
Хубаво е тук някъде да се сложи потвърждаваща маркировка, тъй като в последния 
километър няма разклони. 
061 – 23.16 км
Пресича се малък поток, може малко да се почисти коритото, така че преминаването да е 
безпроблемно и за начинаещи, или да се оформи по края пътека от камъни. 
062 – 23.25 км
Пресича се р. Струма по голям мост наляво. След моста черният път продължава пак наляво 
покрай реката и после надясно и нагоре. Добре е тук да се сложат две табели – една за 
влизане в моста и една после наляво, защото има и пряка пътека. 
Точно след моста черният път напролет е почти изцяло залят от реката. Може да се мине, 



но в първия момент може изобщо да не бъде забелязан. Затова е хубаво да се почисти от 
дясната му страна – да се премахнат всички храсти и някои млади дръвчета, за да стане по-
широко, което ще позволи и преминаване без да се гази във водата. 
Мостът е доста стар и вече изсъхнал и прогнил. По принцип е правен за автомобили и за 
момента преминаването с велосипед или пеша все още е безопасно, но не е лошо да се 
помисли какво ще се прави в бъдеще, когато съоръжението остарее и стане опасно. Ако 
няма да се ползва за автомобили, поне е добре да се предвиди изграждането на по-тесен 
мост за пешеходци и колоездачи. 
063 – 23.90 км
Добре е да се сложи потвърждаваща маркировка наляво, но не е задължително, доколкото 
няма отклонения от пътя. 
064 – 24.48 км
Излиза се на открито, на билото, и има разклон. Продължава се по левия път. Проблемът е, че 
няма на какво да се сложи указателна табела. Единият вариант е да се забие кол и на него да 
се постави. Другият е да се окастри стволът на дръвчето малко по-нататък между двата 
пътя и да се постави на него. 
065 – 24.70 км
Отляво идва друг черен път, продължава се направо. Отново няма на какво да се сложи 
указателна табела. Единият вариант е да се забие кол и на него да се постави. Другият е да 
се окастри стволът на брезичката малко по-нататък отдясно на пътя и да се постави на 
нея.
066 – 25.02 км
Пътят се съединява с друг отдясно и после продължава пак надясно. Трябва да се сложи 
маркировка, но отново няма подходящи дървета, така че почти сигурно ще трябва на кол, или 
с доста кастрене на някое от дърветата наоколо. 
067 – 25.34 км
Отново разклон на билото – маршрутът продължава надясно и надолу към Меча чешма, Даин 
кладенец и Кладница. Тук се разделя с маршрут №7. Има туристическа маркировка с колове, 
така че е най-добре указателната табела надясно да се сложи на кола срещу разклона.  
068 – 25.56 км
Заслон и Меча чешма. Продължава се надолу по черен път, по който има и туристическа 
маркировка с колове. Има достатъчно места, където да се сложи табела, но най-добре е на 
самия заслон или на кола за туристическа маркировка точно преди него. 
069 – 26.23 км
070 – 26.77 км
На тези места може да се сложи потвърждаваща маркировка, но не е задължително, 
доколкото няма разклони. Може би е най-добре само в една от точките – тогава по-
подходяща е 069. Евентуалните табели трябва да се сложат на коловете за туристическа 
маркировка. 
071 – 26.91 км
Маршрутът продължава наляво и надолу по черния път към Кладница, а отдясно идва 
пътеката от м. Танчовица и х. Селимица. Има и кол с туристически табели. Най-добре е на 
него да се сложи указателната табела наляво за колоездачния маршрут. 
072 – 27.31 км
Пътят пресича рекичка, която напролет е пълноводна и пречи на преминаването. Вляво има 
самоделен мост над нея, но е скрит от храстите. Задължително трябва да се почисти 
пътека до нея, може да се помисли и за евентуална табела с надпис „Мост“, която да сочи 
към мястото. Може също така да се сложи потвърждаваща табела на някоя от брезите 
вляво от пътя, но не е задължително. 
073 – 27.52 км
На пътя се образува огромна локва, през която не може да се мине. Трябва да се отводни с 
изкопаването на канали наляво към реката. По принцип има заобикаляща пътека отдясно, но 
не е много удобна – ако не може да се отводни пътя, тогава трябва да се изчисти от храсти 
и да се оформи пътеката отдясно. 
074 – 27.61 км
Пътят продължава наляво през реката, има дълбок брод, който не може да се премине 
напролет. Затова маршрутът продължава надясно по слабо забележима пътека. Има табела 
към с. Кладница, неофициална, но все пак туристическа. Задължително трябва да се сложи 
табела надясно и за веломаршрута. 
Пътеката има нужда от почистване от клони и подрязване/премахване на храсти. 
075 – 27.83 км



Пътеката влиза в гора и почти се губи. Отпред има малък поток, който напролет е 
пълноводен. По дърветата има знаци с червена боя, не са официална туристическа 
маркировка. Те обаче показват накъде е пътеката – леко вляво и през потока. Целият участък 
има нужда от сериозно почистване, както и от оформяне на пътеката. Задължително трябва 
да се сложи и табела на някое от дърветата. През потока по възможност е добре да се 
изгради мост или най-малкото пътека от големи камъни, които да улеснят преминаването 
напролет. 
077 – 28.11 км
Излиза се на черен път, продължава се наляво по него. Трябва да се сложи указателна табела 
на голямото дърво вляво, където има и импровизирана туристическа табела. 
078 – 28.31 км
Излиза се на по-голям, доста каменист черен път. Продължава се по него надолу. 
Задължително трябвада се сложи табела, най-добре на брезата отдясно на пътя, където 
има и туристическа табела към Живата вода. 
079 – 28.87 км
Пътят се разделя, като този надясно пресича реката през дълбок брод, който пролетно 
време е непроходим с велосипед. Затова маршрутът продължава по пътя направо, по който 
също тече част от реката. На едно дърво вляво има табела надолу към с. Кладница – на него е 
хубаво да се сложи и табелата за веломаршрута. 
080 – 29.29 км
Пътят завива надясно по мост над реката, а отляво идва друг път. Маршрутът е надясно 
към Кладница. Задължително трябва да се сложи табела надясно, най-добре на някое от 
дърветата отпред – или на самия завой, или малко по-нататък до самия мост. 
081 – 31.39 км
В изминатия дълъг участък по черен път няма разклонения, но е добре да се сложи една 
потвърждаваща табела на около 1 км след т.080. 
При т.081 също е добре да има табела, тъй като отляво идва черен път, а маршрутът 
продължава направо. 
082 – 31.68 км
Навлизаме в с. Кладница. Маршрутът продължава направо и надолу по асфалтирана улица, 
вдясно има друга. Трябва да се сложи указателна табела на някоя от брезите вляво. 
083 – 31.82 км
084 – 31.95 км
В тези две точки може да се сложат потвърждаващи табели на стълбове покрай улицата, но 
не е задължително, тъй като маршрутът следва бързата улица надолу. 
085 – 32.24
Улицата се разделя на две, маршрутът е по тази вляво от оградата. Трябва да има табела – 
или на оградата, ако собственикът позволи, или на брезичката горе над бетоновия зид вляво 
от пътя. 
086
087
088
089
При тези точки основната улица пресича други улици. Добре е да се сложат поне две табели 
(при т.087 и т.088), а може и 4 табели, т.е при всички точки. 

090 – 33.35 км
Достига се началната и крайна точка на маршрута. 

№7 с. Чуйпетльово – Църнел – околността на Асланов рид – с. Чуйпетльово

Общи бележки: 
Дължина: 9.63 км
Денивелация (изкачване): 370 м
Време за преминаване: 1-2 ч
Ниво на техническа трудност: средно
Ниво на физическо натоварване: средно
Цвят за маркировката: син/червен



Описание: 
001 – 0.00 км
Началото на с. Чуйпетльово, малко преди площада. Според мен тук е най-добре да се сложи 
информационното табло и началото на маршрутите от Чуйпетльово, тъй като точно тук 
Обиколката се отклонява вдясно, а също така се пресичат и няколко туристически маршрута. 
Настоящият маршрут продължава направо и нагоре през центъра на селото. До излизането на 
билото над Меча чешма съвпада с маршрут №6. 
В т.001 най-удачно е табелата (обща с №6) да бъде сложена на стълба с туристическа 
маркировка вляво – дясна табела.  
002 – 0.11 км
Площада на с. Чуйпетльово. Маршрутът продължава по улицата направо (север). Има стълб 
вляво, на който може да се сложи табелата. 
003 – 0.36 км
Добре е да се сложи потвърждаваща маркировка по основния път наляво покрай двора на нова 
къща. Вдясно има друг черен път, водещ до други къщи, който се пропуска. 
004 – 1.56 км
Хубаво е тук някъде да се сложи потвърждаваща маркировка, тъй като в последния километър 
няма разклони. 
005 – 2.13 км
Напролет тук се образува голяма локва – добре е да се помисли за отводняване с 1-2 канала, 
които да отведат водата встрани. 
006 – 2.21 км
Пресича се малък поток, може малко да се почисти коритото, така че преминаването да е 
безпроблемно и за начинаещи, или да се оформи по края пътека от камъни. 
007 – 2.31 км
Пресича се р. Струма по голям мост наляво. След моста черният път продължава пак наляво 
покрай реката и после надясно и нагоре. Добре е тук да се сложат две табели – една за влизане 
в моста и една после наляво, защото има и пряка пътека. 
Точно след моста черният път напролет е почти изцяло залят от реката. Може да се мине, но 
в първия момент може изобщо да не бъде забелязан. Затова е хубаво да се почисти от дясната 
му страна – да се премахнат всички храсти и някои млади дръвчета, за да стане по-широко, 
което ще позволи и преминаване без да се гази във водата. 
Мостът е доста стар и вече изсъхнал и прогнил. По принцип е правен за автомобили и за 
момента преминаването с велосипед или пеша все още е безопасно, но не е лошо да се 
помисли какво ще се прави в бъдеще, когато съоръжението остарее и стане опасно. Ако няма 
да се ползва за автомобили, поне е добре да се предвиди изграждането на по-тесен мост за 
пешеходци и колоездачи. 
008 – 2.97 км
Добре е да се сложи потвърждаваща маркировка наляво, но не е задължително, доколкото няма 
отклонения от пътя. 
009 – 3.55 км
Излиза се на открито, на билото, и има разклон. Продължава се по левия път. Проблемът е, че 
няма на какво да се сложи указателна табела. Единият вариант е да се забие кол и на него да се 
постави. Другият е да се окастри стволът на дръвчето малко по-нататък между двата пътя и 
да се постави на него. 
010 – 3.76 км
Отляво идва друг черен път, продължава се направо. Отново няма на какво да се сложи 
указателна табела. Единият вариант е да се забие кол и на него да се постави. Другият е да се 
окастри стволът на брезичката малко по-нататък отдясно на пътя и да се постави на нея.
011 – 4.07 км
Пътят се съединява с друг отдясно и после продължава пак надясно. Трябва да се сложи 
маркировка, но отново няма подходящи дървета, така че почти сигурно ще трябва на кол, или с 
доста кастрене на някое от дърветата наоколо.
012 – 4.39 км
Излиза се на билото над Меча чешма. Тук двата маршрута (№6 и №7) се разделят, като 
настоящият продължана направо (по левия път, следвайки билото в западна посока). Напред 
има кол за туристическа маркировка, като там трябва да бъде поставена указващата табела 
(лява в посока запад). 
013 – 4.81 км
Вдясно към близкия гол връх се отделя затревен черен път. Основният път продължава направо 



(запад) – по него е и маршрутът. Най-добре е указателна табела (дясна) да се сложи на някое от 
дърветата вляво, но за да се вижда хубаво, ще трябва да се окастрят. Другият вариант би бил 
малко по-напред на кол за туристическа маркировка 
014 – 5.38 км
Пътят се разделя на две, маршрутът продължава по левия, следвайки коловете на 
туристическата маркировка. Малко по-нататък има такъв кол и на него е най-добре да се 
постави табелата (лява). 
015 – 6.70 км
Достига се разклон/Т-образно кръстовище. Маршрутът продължава по основния черен път 
наляво (юг). Най-добре е указателната табла (лява) да се сложи на кола с туристическата 
маркировка. 
016 – 7.48 км
Пътят се разделя, като основният е левият, който е с дълбоки коловози. По него продължава 
маршрутът, но близо до разклона няма подходящо място за поставяне на табела, така че 
остава дървото по-напред вдясно от пътя да се окастри и на него да се ложи лява табела. 
017 – 7.62 км
Отново разклон, основният път и маршрутът продължават наляво. Трябва да се сложи табела на 
някое от дърветата отсреща, като може да се наложи малко кастрене. 
Скоро след това пътят започва да се спуска. 
018 – 8.26 км
Отдясно идва друг черен път, продължава се наляво. Трябва да се сложи указателна табела (лява) 
на дървото отдясно на пътя след съединяването. Дървото трябва да се окастри. 
019 – 8.40 км
През поляната вляво се отклонява затревен и занемарен черен път. Може да се сложи 
дясна табела на дървото отсреща между двата пътя, като трябва да се окастри, но не е 
задължителна табелата, тъй като основният път е ясен и е надясно. 
020 – 8.89 км
Пътят се разделя на две, десният е основният, той е и по-стръмен. По него продължава 
маршрутът. Най-добре е табелата да се сложи на дървото вдясно (лява табела). 
021 – 9.17 км
Отново разклон, отново десният път е основният и по него продължава маршрутът. Табела 
(лява) трябва да се сложи на дървото вдясно или на оградата, ако собственикът позволи. 
022 – 9.32 км
Излиза се на друг черен път, по който има и туристическа маркировка с колове и се продължава 
по него през селото. Указателна табела (лява) може да се сложи или на електрическия стълб, или 
малко по-нататък на кола с туристическата маркировка. 
023 – 9.45 км
Продължава се напред по моста над р. Струма, след което има разклон и туристическата 
маркировка сочи надясно. Натам е и велосипедния маршрут, защото лявата улица излиза на 
площада. Трябва да се сложи дясна табела на дървото, на което има и туристическа табела. 
024 - 9.63 км
Достига се началната точка на маршрута. 

№8  - с.Чуйпетльово – подножието на Смильо – околността на Пчелище – 
околността на Даута – с. Чуйпетльово

Дължина: 9.82 км
Денивелация (изкачване): 280 м
Време за преминаване: 1-2 ч
Ниво на техническа трудност: ниско
Ниво на физическо натоварване: ниско
Цвят за маркировката: син 

Описание: 
001 – 0.00 км
Началото на с. Чуйпетльово, малко преди площада. Според мен тук е най-добре да се сложи 
информационното табло и началото на маршрутите от Чуйпетльово, тъй като точно тук 
Обиколката се отклонява вдясно, а също така се пресичат и няколко туристически маршрута. 
Настоящият маршрут продължава надясно и нагоре по черен път. До излизането на билото под 



вр. Смильо съвпада с №1 (Обиколката). 
В т.001 най-удачно е табелата (обща с Обиколката) да бъде сложена на стълба с туристическа 
маркировка вляво – дясна табела.  Може и на електрическия стълб. 
002 – 0.31 км
Отляво идва пътека, по която после се спуска маршрутът, т.е. в тази част той се явява 
двупосочен. Тук ще има две табели в двете посоки, едната е обще с Обиколката и тя трябва да 
се сложи на дървото след пътеката, лява табела, сочеща нагоре по черния път.  
003 – 1.26 км
Тук вляво се отклонява пътеката за спускането. Затова общата табела (лява) за изкачването 
на този маршрут + Обиколката трябва да се сложи на борчето, което е малко по-напред, за да 
се вижда ясно оттук, тъй като ще има и табели в обратната посока по пътеката. 
004 – 1.54 км
Много важен разклон с няколко черни пътища. Най-незабележимият, по който продължават 
Обиколката и настоящият маршрут, е надясно в обратна посока, през коритото на потока. 
Има и туристическа маркировка. Някога беше черен път, сега е започнало да се превръща в 
пътека. 
Табелата (дясна) трябва да се сложина дървото под туристическите табели. 
Допълнително, за по-голяма сигурност, може да се добави още една дясна табела в гората 
веднага след завоя, но не е задължително. 
005 – 2.26 км
Добре е да се сложи потвърждаваща табела надясно, но не е абсолютно задължително. 
006 – 3.10 км
Пътят напред прави остър завой надясно – трябва да се сложи дясна табела на някое от 
дърветата отсреща,може да се наложи и малко да се окастри. 
При самия десен завой има едно заблатено и кално място, където е хубаво евентуално да 
се наредят камъни, така че да се минава по-лесно, и в същото време водата да може да се 
оттича. 
007 – 3.19 км
Излиза се на по-хубав черен път и се продължава наляво и нагоре по туристическата маркировка. 
Трябва да се сложи лява табела – или на дървото от другата страна на пътя, или на кола с 
туристически табели 10 м по-нагоре по пътя. 
008 – 3.58 км
Пътят се раздвоява, наляво е към близкия заслон „Смильо“. Маршрутите продължават по основния 
път направо, леко вдясно. Трябва да се сложи табела, най-добре лява на кола за туристическа 
маркировка майлко по-напред, но може и дясна на дървото вляво между двата пътя, където е 
табелата за заслона. 
009 – 3.74 км
Достига се седловината под вр. Смильо. Тук е хубаво да се сложи и информационно табло, тъй 
като се срещат три маршрута. Също така е добре за всеки от тях да има индивидуални 
табели. 
Има много колове и туристически табели, на тях е хубаво да се сложат и табелите за 
веломаршрутите. Най-подходящ е колът малко по-напред, вижда се като втори в средата на 
снимката, до него са колоездачите. 
Обиколката продължава направо и леко вляво – за нея лява табела, сочеща напред (ЮИ). 
Настоящият маршрут №8 продължава наляво и нагоре по черен път към м. Даута – респективно 
на същия кол трябва да се сложи лява табела в посока И-СИ. 
010 – 5.04 км
Добре е да се сложи потвърждаваща маркировка (лява табела) на кола за туристическа 
маркировка вдясно, тъй като на поляната се отклоняват някакви затревени черни пътища, а и 
повече от километър мина от предишната табела. Все пак не е абсолютно задължително. 
011 – 5.37 км
Билна поляна, продължава се нагоре по пътя, следващ билото, в посока Черни връх. (Вдясно има 
черен път, който се пропуска.) Има кол с туристическа маркировка отдясно на пътя – на него 
трябва да се сложи лява табела нагоре към Черни връх. 
012 – 5.65 км
Пътят се разделя. Левият се изкачва по билото. Десният е с туристическа маркировка и 
подсича върха – по него е и веломаршрутът. Има кол с туристически табели вдясно – на него 
трябва да се сложи и лява табела за веломаршрута, но така, че да сочи ясно подсичащия път. 
013 – 6.85 км
Излиза се на седловина над Чуйпетльово. Напред и леко надясно продължава туристическият 



маршрут към Черни връх. Наляво по черен път се слиза към Чуйпетльово – по него е и 
веломаршрутът. Има колове с туристическа маркировка – по-добре е да се ползва втория от 
тях (по-далечния на снимката). Табелата е лява, в посока запад. 
Следва бързо спускане по черен път със серпентини. Хубаво е по него да се сложи 
потвърждаваща маркировка при някои от серпентините. Минимум две табели, максимум 
четири. 
014 – 8.35 км
Пътят се разделя от двете страни на потока, маршрутът продължава по десния. Трябва да се 
сложи дясна табела на някое от дръвчетата отсреща. 
015 – 8.59 км
Отново сме при разклона от т.004, където настоящият маршрут и Обиколката се отклониха 
в гората (наше ляво сега). Тук трябва да се сложи дясна табела на някое от дръвчетата след 
разклона, така че да е видима от него. 
016 – 8.88 км
Тук вдясно се отклонява пътеката, по която е част от спускането. Заходът към нея трябва да 
се разшири и почисти. Цялата пътека също трябва да се почисти от паднали дървета и клони и 
на места да се разшири, за да е достъпна за начинаещи. Това би отнело около 1 ден за група от 
2-3 души. Най-проблемните места са при 017 и 018. 
И така, тук трябва да се сложи табела надясно, май единственото място е на дръвчето вляво, 
като може да се наложи да се окастри, за да е ясно видима. 
019 – 9.54 км (съвпада с т.002)
Пътеката излиза на черния път – продължава се по него надолу. Трябва да се сложи ясна табела 
надясно на някое от дърветата, които се падат вляво и напред. 
020 – 9.82 км
Достига се началната точка. 

№9 с.Ярлово – Букапреслапски проход – Орлекови кошари – Шумнатица – 
околността       на вр. Смильо – м. Градище – с. Ярлово

Общи бележки: 
Дължина: 18.30 км
Денивелация (изкачване): 440 м
Време за преминаване: 2-4 ч
Ниво на техническа трудност: средно 
Ниво на физическо натоварване: ниско
Цвят за маркировката: син 

Описание: 
001 – 0.00 км
Централния площад на с. Ярлово. Тук трябва да има информационно табло – най-добре при 
пейките до оградата на черквата. Като се застане с гръб към пътя, който идва от София 
(от Ковачевци), маршрутът тръгва по уличката, която се вижда вляво в дъното на площада, 
посока З-ЮЗ.   Тук трябва да се сложат две табели, за да е ясно и да не се обърка някой – най-
добре е дясна табела на стълба, който се вижда точно на левия ъгъл и след това лява табела на 
следващия стълб, който е по самата уличка. Евентуално втората табела може да се спести, но 
най-добре е да е ясно. 
002 – 0.19 км
След моста над реката се продължава наляво, има и туристическа маркировка на 
електрическия стълб (син цвят). Точно на него трябва да се сложи и указателната табела 
наляво. 
003 – 0.59 км
Продължава се напред  покрай реката (Ю-ЮИ). Добре е да се сложи потвърждаваща табела 
(дясна) на дървото вляво преди моста и улицата, идващи отляво. 
004 – 0.77 км
Разклон. Асфалтираната улица и синята туристическа маркировка продължават надясно. 
Нашият маршрут обаче продължава направо по черен път покрай реката, за да заобиколим 
стопанския двор (бившето ТКЗС). 
Проблемът е къде да се сложат табелите. Ако е само една, най-добрият вариант е да е лява 
и да се сложи на оградата на двора между двата пътя, за което ще трябва разрешение от 
собственика. Ако няма такова, ще трябват две табели – една на стълба преди самия разклон 



(лява, сн.004-2) и една на голямото дърво след разклона с камиона до него (дясна, сн.004). 
005 – 0.96 км
Кръстопът, отляво има мост и асфалтирана улица, която продължава надясно. Маршрутът 
продължава направо покрай реката. Може да се сложи или дясна табела на някое от дръвчетата 
преди моста, вляво от нас (сн.005-2), или дясна табела на голямото дърво точно след 
кръстовището, или лява табела на стълба малко по-нататък от дясната страна, на който има и 
синя туристическа маркировка. 
006 – 1.39 км
След като сме заобиколили стопанския двор от изток, пътят се разделя, като маршрутът 
продължава надясно (от южната страна на стопанския двор). 
007 – 1.49 км
Основният път продължава наляво, маршрутът също. Макар че няма някакъв сериозен разклон 
(само един занемарен черен път към самото ТКЗС), добре е тук да се сложи едва лява указателна 
табела на стълба с туристическата маркировка, за да е ясно окончателно по кой път се поема. 
008 – 2.40 км
Основният път, по който е маршрутът, пресича малък поток и продължава леко вдясно и нагоре по 
хълма. Има и туристическа маркировка и неофициални табели. Наляво покрай потока има два други 
черни пътя. Задължително трябва да се сложи табела по основния път – най-добре е на колчетата 
с туристическата маркировка (лява табела), макар че те са малко паянтови. Другият вариант е 
да се окастрят дърветата вряво и на тях, но на колчетата май е по-добре. 
009 – 3.8 км
Основният път и маршрутът завиват надясно, има и един вляво, който на снимката не се вижда. 
Задължително трябва да се сложи табела (дясна) на дръвчето вляво преди завоя, където е 
нарисувана и туристическа маркировка. Ще трябва и малко да се окастри, за да се вижда по-ясно 
табелата отдалеч. 
010 – 4.45
Може да се сложи потвърждаваща маркировка (лява табела на някое от дърветата вдясно), но не 
е задължително, тъй като пътят е ясен.  
011 – 4.82 км
Вдясно има занемарен черен път. Основният е ясен, но може да се сложи потвърждаваща 
маркировка на някое от борчеата вляво или вдясно – само че ще трябва и хубаво да се окастрят, 
за да се вижда. 
012 – 5.25 км
Букапреслапски проход. Маршрутът продължава надясно по занемарен черен път. Има място за 
отдих с пейки и маси. Има и кол с много туристически табели. На него е най-добре да се сложи и 
дясната указателна табела за веломаршрута. 
013 – 6.07 км
Има вода вдясно, добре е да се сложи дясна потвърждаваща табела на кола за туристическа 
маркировка вляво, но не е абсолютно задължително. 
014 – 6.88 км
Може да се сложи потвърждаваща табела (лява или дясна) някъде тук, най-добре на някой от 
коловете за туристическа маркировка, но не е задължително, тъй като самите колове са добър 
указател за маршрута и няма разклони. Ако се слага потвърждаваща, по-скоро в т. 013. 
015 – 7.77 км
Излиза се на друг черен път и се продължава надясно. Има кол с туристическа маркировка и 
табела на едно дърво, но не се виждат ясно. Задължително трябва да се сложи дясна указателна 
табела на кола или на дървото, но трябва също така да се окастрят клонките, които пречат да 
се виждат знаците.  Като се идва с колело, табелите трябва да се виждат ясно и по-отдалече. 
016 – 8.11 км
Пътят и маршрутът продължават надясно под електропровода със стръмно изкачване. Вляво има 
кол с туристически табели – на него трябва да се сложи дясна указателна табела. 
017 – 8.71 км
Вляво има затревен черен път. Продължава се надясно и нагоре по основния път. Има вдясно кол с 
туристически табели – на него трялбва да се сложи и лява указателна табела за веломаршрута, 
която да сочи по пътя нагоре. 
018 – 9.59 км
Пътят се раздвоява, горе след хълма отново се събират. Левият е с по-лек наклон, така че е добре 
маршрутът да мине по него. Има кол за туристическа маркировка с табела за вода – на него  
трябва да се сложи и лява табела за веломаршрута. 
019 – 10.14 км
Пътят излиза на другия, който минава през хълма. Продължава се наляво. Малко по-нататък има 
кол за туристическа маркировка – добре е на него да се сложи едва лява табела, за да е сигурен 



човек, че е на правилния път. 
020 – 10.82 км
Вече сме близо до асфалтовия път от Ярлово към военното поделение. Тук черният път се 
раздвоява – маршрутът продължава по този наляво и надолу, туристическата маркировка 
също е натам. Има кол за нея точно на разклона между двата пътя – на него трябва да се 
сложи и лява табела за веломаршрута. 
021 – 10.99 км
Излиза се за кратко на асфалтовия път за военното поделение и се продължава надолу и 
надясно по него. Има и кол за туристическа маркировка – на него трябва да се сложи дясна 
табела за веломаршрута. 
022 – 11.10 км
Има стръмен черен път наляво и нагоре. Малко по-надолу маршрутът се отклонява вляво по 
черен път. Тук не е нужно да се слага таела, но долу трябва да се сложи така, че да се вижда 
още оттук. 
023 – 11.21 км
Маршрутът и туристическата маркировка продължавата наляво по черен път със стръмно 
изкачване в началото. Тук трябва да се сложи лява указателна табела, най-добре на кола за 
туристическата маркировка. 
024 – 11.48 км
Има занемарен черен път вляво, основният продължава надясно. Едва ли някой ще тръгне по 
левия, но може да се сложи потвърждаваща табела – най-добре лява на кола за туристическа 
маркировка малко по-нататък. 
025 – 12.33 км
Тук може да се сложи потвърждаваща табела (лява) на някой от коловете за туристическа 
маркировка, макар че няма рзклони. 
026 – 13.35 км
Седловината между Чуйпетльово и Ярлово под вр. Смильо. Тук се срещат три веломаршрута 
и няколко туристически. Мястото е много важно, добре е да се сложи и информационно 
табло. Не е лошо да има и табела за правилата при колоездене. 
Настоящият маршрут оттук до Ярлово съвпада с маршрут №1 (Обиколката на Витоша). 
На този разклон обаче е добре всеки от маршрутите да е с отделна табела, за да е 
максимално ясно. 
Респективно, трябва да се сложи дясна табела на някой от двата основни кола с 
туристически табели – да сочи ясно надясно. 
027 – 13.88 км
Има голяма локва, добре е да се отводни, като се направи канал надясно, по който да се 
оттича. 
028 – 14.82 км
Излиза се на друг черен път и се продължава надясно и надолу към Ярлово. Трябва да се сложи 
дясна табела – най-добре на кола с туристическата маркировка. 
Хубаво е 100-200 м преди това също да се сложи дясна потвърждаваща табела, тъй като 
вляво отгоре има някаква ферма и към нея има занемарен черен път. 
029 – 15.29 км
При един ляв завой на пътя може да се сложи потвърждаваща табела на кола за 
туристическа маркировка, но не е задължително, тъй като няма разклон. 
030 – 15.95 км
Пътят се разделя на три. И трите слизат долу при реката към Ярлово, еднакви са като 
сложност, но най-логично е маршрутът да продължи по средния – по него е и туристическата 
маркировка. Тъй като този участък е малко по-стръмен и изровен, добре е да се сложи и 
някаква табела със знак за внимание, евентуално. 
Иначе указателната табела трябва да е дясна, на едно дръвче точно между левия и средния 
път, където има и табела с туристическа маркировка. 
031 – 16.22 км
Излиза се на черния път покрай реката и се продължава надясно и надолу покрай нея. Хубаво 
е да се сложи маркировка, но няма удобно място. Може би е възможно само на малкото дръвче 
отвъд пътя, ако се окастри – дясна табела. 
032 – 16.62 км
Надясно има някакъв стръмен черен път. Основният път и маршрутът продължават покрай 
реката. Може да се сложи указателна табела (лява) на кола за туристическа маркировка и ли 
на някое от дърветата вдясно, но не е абсолютно задължително. 
033 – 17.03 км



Пътят се разделя на две. Единият минава наляво през брод през реката и продължава 
от другата ѝ страна. По него минава маршрутът на Витоша 100. Според мен обаче 
веломаршрутът е по-добре да продължи по пътя направо, от дясната страна на реката. 
Респективно, трябва да се сложи табела натам. Лява табела, но сочеща по пътя направо. 
Трябва да се сложи или на кола за туристическа маркировка, или на информационното табло, 
което е тук – по преценка на парка. 
034 – 17.27 км
Пътят се разделя на две, но при къщата се събират отново. Хубаво е да се сложи една 
потвърждаваща табела, макар че няма къде и не е задължително. Ако се слага, ще е по-скоро 
дясна –на дървото вляво, като ще трябва добре да се окастри.  
035 – 17.68 км
Излиза се на асфалтов път, продължава се наляво по него. Трябва да се сложи лява табела – 
най-добре на стълба вдясно, но може и на следващия, който  е през пътя. 
036 – 17.82 км
След минаване по мост над реката се продължава по основната улица надясно и надолу. 
Трябва да се сложи дясна указателна табела. Единият вариант е на електрическия стълб. 
Другият е отсреща на оградата – къщата изглежда напълно изоставена, така че дори няма 
да се питат собствениците, тъй като едва ли могат да бъдат намерени. 
037 – 18.20 км
Стига се кръстовище точно при площада на с. Ярлово, от северозападната му страна. 
Хубаво е на стълба вляво, точно преди кръстовището, да се сложи една последна табела за 
двата маршрута (дясна), тъй като там има и туристическа табела в друга посока. 
Технически краят на маршрута е 100 м по-нататък, на самия площад. 

Всички маршрути за практикуване на дисциплината “крос-кънтри” са 
описани детайлно - всеки в отделна директория на приложените към 
тези проекти дискове с информация. Там можете да намерите GPS 
карти, снимки и видео. 



№10 Трасе за спускане “Симеоново 1”

Общи бележки: 
Дължина: 4150 м
Денивелация (спускане): 390 м
Време за преминаване: 10-15 мин
Ниво на техническа трудност: средно 
Ниво на физическо натоварване: средно
Цвят за маркировката: син 

Време за изпълнение: 4 дни
Хора за изпълнение: 10
Общи дейности: Почистване на терена от камъни, листа и клони. 

Трасе за спускане “Симеоново 1” е нашето първо предложение за реализиране на маршрут за 
спускане до квартал Симеоново. Причините този маршрут да бъде наш “фаворит” са:
- Началната точка е междинна станция на седалков лифт “Драгалевци - Голи връх”;
- Лесно и без особено физическо натоварване достигане до зоната на спускане; 
- Теренът е лесен и подходящ за средно напреднали велосипедисти и за обучение;
- Работата по трасето е малко, маркирането е лесно;

Като проблем отчитаме, че избраният маршрут съвпада с туристическа пътека, но поради 
факта, че скоростта на спускане няма да е твърде висока, а пътеката е широка и с голяма 
видимост, считаме, че пътеката може да бъде със споделено ползване.

Описание: 
001 – 0.00 км
Тук следва да бъде поставена информационна табела. Тази табела ще има ключово значение 
по принцип за развитие на велотуризма на територията на ПП Витоша. Най-добре е да бъде 
разположена в близост до междинна станция на седалковия лифт. От него до излизането на 
пътя е добре да се поставят 2 броя указателни табели за посоката на движение.
002 – 0.20 км
Маршрутът продължава по павирания път за около 60-70 метра. Тук е редно да бъдат 
поставени табели, които да предупреждават водачите на превозни средства за пресичащи 
туристи и велосипедисти.
003 – 0.30 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
004 – 0.70 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
005 – 0.75 км
Изграждане на дървен мост.
006 – 1.08 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
007 – 1.49 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
008 – 1.70 км
Разширяване на пътеката с помощта на храсторез.
009 – 2.28 км
Отстраняване на паднали дървета.
010 – 2.45 км
Отстраняване на паднали дървета.
011 – 2.61 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
012 – 2.95 км
Отстраняване на паднали дървета.
013 – 3.20 км
Дооформяне на естествен вираж.
014 – 3.36 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
015 – 3.40 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
016 – 3.49 км



Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване. 
017 – 3.57 км
Дооформяне на естествен вираж.
018 – 3.69 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
019 – 3.78 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
020 – 3.80 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
021 – 3.90 км
Поставяне на един брой указателна табела и един брой табела за споделено ползване.
022 – 4.15 км
Край на трасето. Поставяне на един брой указателна табела за квартал Симеоново и един 
брой табела за Обиколката на Витоша.

№10А Трасе за спускане “Симеоново 2”

Общи бележки: 
Дължина: 6400 м
Денивелация (спускане): 682 м
Време за преминаване: 15-20 мин
Ниво на техническа трудност: средно 
Ниво на физическо натоварване: средно
Цвят за маркировката: син 

Време за изпълнение: 5 дни
Хора за изпълнение: 10
Общи дейности: Почистване на терена от камъни, листа и клони. 

Трасе за спускане “Симеоново 2” е нашата алтернатива за реализиране на маршрут за 
спускане до квартал Симеоново. Считаме, че въпреки изключителната популярност на 
този маршрут, на този етап той остава някак встрани - причината е предложението 
ни маршрута при хижа Ведра да отпадне. Освен това достъпът е доста трудун, при 
положение, че на кабинковия лифт не се допускат велосипеди, а в противен случай трябва 
да се кара по пътя (доста опасно, особено за деца и начинаещи). Иначе пътеката е чиста и 
широка и удобна за споделено ползване.
Въпреки това ви представяме този маршрут, като алтернатива на предходния. Друга 
причина е, че има вариант, в който долната част на трасето ще отклони Обиколката на 
Витоша поне за кратко от пешеходния маршрут.

001 – 0.00 км
Начало на маршрута. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
002 – 0.37 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
003 – 0.95 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
004 – 1.36 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
005 – 1.93 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
006 – 2.37 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
007 – 2.51 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване. 
008 – 3.53 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
009 – 4.09 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
010 – 4.29 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на 



път от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне 
на 2 знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
ВАЖНО - Считаме, че това е важна точка - дори и този маршрут да не влезне в проекта, то 
може да се използва неговата долна част (именно от тази точка на пресичане на Обиколката 
на Витоша), защото така ще се отдели трасето за колела от това за пешеходци и то в зона 
трудна за начинаещи велосипедисти.
011 – 4.52 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
012 – 4.88 км
Отводняване, изграждане на канал за оттичане.
013 – 4.90 км
Изграждане дървен мост. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
014 – 5.30 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
015 – 5.42 км
Изграждане дървен мост. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване. 
016 – 5.49 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.

№11 Трасе за спускане “Копитото”

Общи бележки: 
Дължина: 3860 км
Денивелация (спускане): 474 м
Време за преминаване: 10 мин
Ниво на техническа трудност: средно 
Ниво на физическо натоварване: средно
Цвят за маркировката: син 

Време за изпълнение: 5 дни
Хора за изпълнение: 10
Общи дейности: Почистване на терена от камъни, листа и клони. 

Причината да предложим това трасе е неговата изключителна популярност сред 
велосипедистите и слабото присъствие на туристи в района. Съзнаваме, че изходната точка е 
с труден достъп от гледна точка на градски транспорт, но пък достъпът с кола е доста лесен.
Иначе пътеката е много лесна за реализиране, живописна и най-важното - особено подходяща за 
обучение.

Описание: 
001 – 0.00 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
Описание: 
002 – 0.10 км
Изграждане на два броя виражи и нов участък за по-лесно влизане в трасето.
003 – 0.60 км
Отводняване на трасето.
004 – 1.81 км
Оформяне на вираж. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
005 – 1.86 км
Дървен мост.
006 – 1.90 км
Отстраняване на дърво (бук) надвесен над пътеката.
007 – 2.1 км
Оформяне на вираж. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
008 – 2.20 км
Оформяне на вираж. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
009 – 2.47 км
Оформяне на вираж. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
010 – 2.52 км



Отводняване на трасето.
011 – 3.15 км
Оформяне на вираж. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
012 – 3.28 км
Отводняване на трасето.
013 – 3.44 км
Отводняване на трасето.
014 – 3.51 км
Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
015 – 3.70 км
Отводняване на трасето. Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.
016 – 3.80 км
Дървен мост.Поставяне на указателна табела и табела за споделено ползване.

№12 Трасе за спускане “Голи Връх - Бай Кръстьо”

Общи бележки: 
Дължина: 2890 м
Денивелация (спускане): 347 м
Време за преминаване: 5-8 мин
Ниво на техническа трудност: високо 
Ниво на физическо натоварване: високо
Цвят за маркировката: червено 

Време за изпълнение: 7-10 дни
Хора за изпълнение: 10
Общи дейности: Почистване на терена от камъни, листа и клони, оформяне на нови 
препятствия, изграждане на изцяло нов участък, с който да се избегна карането по 
туристическата пътека. 

Описание: 
001 – 0.00 км
Тук следва да бъде поставена информационна табела. Тази табела ще има ключово значение 
по принцип за развитие на велотуризма на територията на ПП Витоша. Най-добре е да бъде 
разположена в близост до крайна станция на седалковия лифт.
002 – 0.8 км
Поставяне на указателна табела.
003 – 1.05 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
004 – 1.05 км
Начална точка на нов участък, който да свърже двете пътеки и да избегне каране по 
туристическите пътеки. Тук ще има доста работа с помощта на храсторез, моторна резачка и 
работа за 10 човека за минимум 5-7 дни.
005 – 1.47 км
Точка на свързване на нов и стар участък. 
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
006 – 1.73 км
Поставяне на указателна табела.
007 – 2.60 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
008 – 2.68 км
Поставяне на указателна табела.
009 – 2.72 км



Начална точка на нов участък, чрез който да се избегне пресичането на автомобилния път, 
засичането с пешеходци и така да се свърже трасето с другите маршрути в долната част 
на седалковия лифт.

ВАЖНО - С оглед  на максималната безопасност по трасето и избягване на конфликти с 
туристи, препоръчваме определени зони от трасето да бъдат маркирани с лента.

№13 Трасе за спускане “Бай Кръстьо 1”

Общи бележки: 
Дължина: 2380 м
Денивелация (спускане): 470 м
Време за преминаване: 5-8 мин
Ниво на техническа трудност: високо 
Ниво на физическо натоварване: високо
Цвят за маркировката: червено 

Време за изпълнение: 5-10 дни
Хора за изпълнение: 10
Общи дейности: Почистване на терена от камъни, листа и клони, оформяне на нови 
препятствия.

Това е “най-важното” трасе - на него могат да се провеждат състезания по планинско 
колоездене. То практически съществува, не се движи по туристически пътеки, а само ги 
засича на определени места, където следва да се поставят предупредителни табели.
Трасе за спускане “Бай Кръстьо 1” има още един важен елемент - пресичането на павирания 
автомобилен път. Там следва да се поставят предупредителни табели за шофьорите, които 
реално следва да обслужват и туристите.

Описание: 
001 – 0.00 км
Тук следва да бъде поставена информационна табела. Тази табела ще има ключово значение 
по принцип за развитие на велотуризма на територията на ПП Витоша. Най-добре е да бъде 
разположена в близост до междинна станция на седалковия лифт.
Поставяне на един брой указателна табела.
Поставяне на знак - “забранено за пешеходци” на байк трасето.
002 – 0.1 км
Поставяне на указателна табела.
003 – 0.20 км
Поставяне на указателна табела.
004 – 0.38 км
Поставяне на указателна табела.
005 – 0.48 км
Поставяне на указателна табела.
006 – 0.52 км
Поставяне на указателна табела.
007 – 0.64 км
Ориентиране на пътеката в посока нагоре, така че да се осигури забавяне при пресичане на 
пътя. Освен това трябва да бъдат поставени предупредителни табели на пътя за водачите 
на моторни превозни седства. Такива табели за пресичане на път следва да бъдат поставени 
и за велосипедистите.
Поставяне на 2 знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна 
табела.
008 – 0.68 км
Поставяне на указателна табела.
009 – 0.76 км
Поставяне на указателна табела.
010 – 0.86 км
Поставяне на указателна табела.
011 – 0.90 км
Поставяне на указателна табела.



012 – 0.95 км
Поставяне на указателна табела.
013 – 1.00 км
Разчистване на отрязани и захвърлени дървета и използването им за изграждане тна последващи 
препятствия.
014 – 1.10 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
015 – 1.30 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
016 – 1.32 км
Пример за необходимост от оформяне на повреден вираж. По трасето има още 5-6 такива.
017 – 1.38 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
018 – 1.45 км
Пример за необходимост от оформяне на повреден вираж. По трасето има още 5-6 такива.
019 – 1.55 км
Отстраняване на изсъхнало дърво.
020 – 1.48 км
Поставяне на указателна табела.
021 – 1.52 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
022 – 1.56 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
023 – 1.60 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
024 – 1.61 км
Оформяне на паралелен нов участък от около 50 метра, за да се избегне какъвто и да е допир с 
пешеходци.
025 – 1.65 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
026 – 1.69 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
027 – 1.77 км
Маркиране на зона само за велосипедисти!
028 – 2.19 км
Пресичане на туристическа пътека. Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път 
от страната на велосипедистите и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 
знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
029 – 2.21 км
Отстраняване на 2 броя живи дървета, които се намират точно на вело пътеката (двата бука в 
средата на снимката. 
030 – 2.24 км
Тук  ще се наложи употребата на механизация. Целта е да попречим на свободното спиране на 
автомобили (както виждате на снимката) и същевременно оформяне на мащабна финална зона на 
трасето. 
031 – 2.24 км
На снимката ясно се вижда бабуната зад паркиралия автомобил. Идеята е бабуната да “изпише” 



целия завой. 
032 – 2.38 км
Поставяне на указателна табела.

ВАЖНО - С оглед  на максималната безопасност по трасето и избягване на конфликти с туристи, 
препоръчваме определени зони от трасето да бъдат маркирани с лента.

№14 Трасе за спускане “Бай Кръстьо 2”

Общи бележки: 
Дължина: 1760 км
Денивелация (спускане): 407 м
Време за преминаване: 5-8 мин
Ниво на техническа трудност: високо 
Ниво на физическо натоварване: високо
Цвят за маркировката: червено 

Време за изпълнение: 5-10 дни
Хора за изпълнение: 10
Общи дейности: Почистване на терена от камъни, листа и клони, оформяне на нови препятствия.

Това е трасе вече съществува - не се движи по туристически пътеки, а само ги засича на 
определени места, където следва да се поставят предупредителни табели. Изключително 
популярно трасе сред всички спускачи.
Трасе за спускане “Бай Кръстьо 2” има още един важен елемент - пресичането на павирания 
автомобилен път. Там следва да се поставят предупредителни табели за шофьорите, които 
реално следва да обслужват и туристите.

Описание: 
001 – 0.00 км
Тук следва да бъде поставена информационна табела. Тази табела ще има ключово значение 
по принцип за развитие на велотуризма на територията на ПП Витоша. Най-добре е да бъде 
разположена в близост до междинна станция на седалковия лифт.
Поставяне на един брой указателна табела.
Поставяне на знак - “забранено за пешеходци” на байк трасето.
002 – 0.37 км
Отводняване и оформяне.
003, 004 – 0.55 км
Изграждане на дървен мост над канафката над пътя и ориентиране на пътеката в посока нагоре, 
така че да се осигури забавяне при пресичане на пътя. Освен това трябва да бъдат поставени 
предупредителни табели на пътя за водачите на моторни превозни седства. Такива табели за 
пресичане на път следва да бъдат поставени и за велосипедистите.
Поставяне на 2 знака - “забранено за пешеходци” на байк трасето и 1 брой указателна табела.
005 – 0.72 км
Изграждане на дървен мост, указателна табела.
006 – 0.88 км
Изграждане на дървен мост, указателна табела.
007 – 0.92 км
Отстраняване на изсъхнало дърво.
008 – 1.23 км
Поставяне на предупредителни табели за пресичане на път от страната на велосипедистите 
и от двете посоки на пешеходната пътека. Поставяне на 2 знака - “забранено за пешеходци” на 
байк трасето и 1 брой указателна табела.
009 – 1.32 км
Изграждане на дървен вираж, указателна табела.
010 – 1.44 км
Оформяне на скок, алтернативно преминеване и поставяне на табела за внимание.
011 – 1.51 км
Поставяне на указателна табела.
012 – 1.67 км
Изграждане на дървен мост, поставяне на указателна табела и табела за внимание.
013 – 1.76 км



Край на трасето. Продължава се по пътя до достигане на долна станция на седалковия лифт. По 
пътя следва да бъдат поставени 3 брой указателни табели.

ВАЖНО - С оглед  на максималната безопасност по трасето и избягване на конфликти с 
туристи, препоръчваме определени зони от трасето да бъдат маркирани с лента.



Проект “Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша” 
Препоръчителен бюджет за изграждане (без включена последваща 
поддръжка)

Маркировка - маркировката за трасетата следва да бъде съставена от 
маркировъчна лента и табели (информационни, указателни, за споделено 
ползване, за внимание, за забрана и за пресичане).

Лента
      Количество Ед.цена  Цена
Маркировъчна лента   10 000 метра 0,05 лв  500 лв
Маркировъчна лента/клише   1 брой 80 лв     80 лв

Доставка на инструменти*
      Количество Ед.цена  Цена
Специализирани инструменти  6 броя 70 лв   280 лв 
Кирки       4 броя 20 лв     80 лв
Гребла      4 броя 20 лв     80 лв
Храсторез      1 брой 870 лв   870 лв
Моторна резачка    1 брой 580 лв   580 лв
* Доставката на инструменти е препоръчителна. Тя ще послужи за 
последваща поддръжка.

Дървен материал (калиброван)
      Количество Ед.цена  Цена
Греди  8х10х400 см     3 куб.м 380 лв   1140 лв
Дъски  3х150х400 см    4 куб.м 380 лв   1520 лв
Крепежни елементи (осреднена цена) 10 кг  10 лв     100 лв

Транспорт и механизация
      Количество Ед.цена  Цена
Механизация     1 ден  400 лв     400 лв
Транспорт (осреднена цена)   300 л  2,65 лв    795 лв

Табели
      Количество Ед.цена  Цена
Информационни табла    13 броя 850 лв           11050 лв
Указателни табели    487 броя 14 лв   6818 лв
Табели “Споделено ползване”   447 броя 16 лв   7152 лв
Табели “Внимание/ Забранено”  80 броя 16 лв   1280 лв
Табели “Пресичане”    50 броя 16 лв     800 лв

Изграждане на трасета/ труд
      Количество Ед.цена  Цена
10 души за 36 дни*    360 броя 45 лв   16200 лв
*Включва храна, транспорт, инструменти, защитна икипировка.

Бюджет тотал: 49725 лева (с включен ДДС)



Екипът на 
Concept Creative 

ви благодари за вниманието!


