
Мелник - Кърланово - параклис "Свети 
Илия" 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains .  

http://bgmountains.org/


 

Изходна точка: гр. Мелник 

Дължина: 19.0 км 

Денивелация (изкачване): 580 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т4) 

Физическо натоварване: средно, КФН=5 

Продължителност: 2 часа с по-бързо темпо, 3-4 часа с по-бавно темпо и почивки 

Вода: 1 - 1.5 л, в Кърланово и при параклиса има чешми 

Храна: За половин ден. Една енергийна вафла или сандвич са напълно достатъчни.  

Терен: 
- асфалт - 7.0 км 

- черни пътища - 1.4 км 

- пътеки - 10.6 км 

Кратко описание 

 

От центъра на Мелник поемаме по асфалта към с. Кърланово - на места е почти равно, на други има 

лек наклон. След 3.5 км достигаме малкото село. В центъра му има табела наляво към с. Сугарево - 

поемаме натам. Пътят е черен, но е официален автомобилен път, така че е здраво направен, с плавен 

наклон и добра настилка. Следваме само него. В т.03 (7.1 км) достигаме разклона за Сугарево, което 

се вижда пред нас вдясно. Пропускаме отбивката към него и продължаваме по левия път нагоре, 

минавайки над селото. След няколко серпентини, при 7.8 км (т.04) пропускаме още една отбивка 

вдясно към селото. Целта ни е да излезем на черния път към с. Пирин, който следва приблизително 

еднаква надморска височина в източна посока. Достигаме го в т.05 (8.5 км) и продължаваме по него 

надясно към дъното на малък каньон, в който тече Сугаревска река. Пресичаме я по мост и 

продължаваме плавното си изкачване. В т.06 (11.2 км) пропускаме черен път наляво. На следващия 

разклон (т.07, 11.5 км) сме по десния път, а на този в т.08 (още 100-200 м по-нататък) сме по дясното 

отклонение - има и табели, указващи, че това е пътят към параклиса. Спускаме се бързо и достигаме 

храма при 13.2 км (т.09). Пътеката започва от дясната страна на оградения двор, като застанете с 

лице към портата и параклиса. Първоначално наклонът е лек, а почвата по-скоро мека. Постепенно 

наклонът се увеличава, появяват се палави завои, които в долната част, където става още по-стръмно, 

преминават в серпентини. Тук има и по-големи камъни, сравнително стабилни. След подобни 

изпитания пътеката успокоява хода си, излизайки покрай Сугаревска река - на едно място ще видите 

мост от две трупи, по който се пресича реката и скоро след това се озоваваме отново на пътя 

Кърланово-Сугарево (т.10, 14.7 км), близо до първото село. Оттук до Мелник сме по обратния път. 


