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Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: м. Попови ливади.  
Дължина: 8 км (качването до Попови ливади и спускането след с. Делчево не са включени!) 
Изкачване: 200 м 
Спускане: 560 м 
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т4)  
Продължителност: 1-2 часа в зависимост от почивките и спиранията  
Вода: 0.5-1.5 л в зависимост от сезона; по маршрута няма вода 
Храна: Не е необходима, освен ако не се изкачвате на самоход 
Терен: 
- асфалт - 1.7 км 
- черни пътища - 4.0 км 
- пътеки - 2.3 км 

 

Описание:  

Конкретната поляна (т.01), където поставихме началото на маршрута, ще трябва да намерите с помощта на 
GPS-а. Тя е удобна за паркиране на автомобили. От нея продължаваме по същия асфалтов път, по който 
навлязохме в курортното селище. Пътят се спуска, минавайки покрай вили, хотелчета и почивни станции, но 
те са все по-нарядко. В т.02 (1.7 км) го напускаме по черен път наляво и веднага след това (по-малко от 

http://karta.bg/


стотина метра) в т.03 пропускаме левия черен път и държим дясно, следвайки основния. Спускаме се по 
долината на р. Неврокопска и в т.04 (2.7 км) пътят се разделя и продължаваме надясно със стръмно 
изкачване. Следващият разклон е в т.05 (3.7 км), където поемаме наляво по затревен и по-рядко използван 
черен път. В т.06 (4.5 км) пропускаме черен път вляво и продължаваме направо. Така стигаме т.07 (5.2 км), 
т.е. подножието на вр. Костадин. Изкачването до него (т.08) не е задължително, но си струва - и заради 
гледката, и заради спускането обратно по пътеката. Когато сме отново в т.07, се оглеждаме внимателно в 
източна посока, за да намерим началото на пътеката (ако застанете с гръб към върха, пътеката продължава 
рязко вляво). Щом започнем карането по нея, вече няма къде да се объркаме. В т.09 (6.5 км) вляво се 
отклонява пътеката към кръста, ние продължаваме по основната надясно. Над Делчево пътеката се разделя 
на много ръкави - избираме пътя си според уменията и желанията. В т.10 (7.4 км) достигаме първите 
постройки - оттук или следвайте GPS следата по пътеките и уличките в селото, или питайте как да стигнете до 
площада (т.11), където е краят на маршрута.  


