
Маркирани ХС маршрути в ПП „Витоша“ 
Чуи петльово 1 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains .  

 

 

Изходна точка: с. Чуйпетльово, иформационното табло за маркираните веломаршрути в ПП 

Витоша 

Дължина: 9.63 км 

Денивелация (изкачване): 370 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2) 

Физическо натоварване: средно, КФН=5 

Продължителност: 1-2 часа, не повече от 3 часа при бавно каране и дълги почивки.  

Вода: 1-1.5 л, вода има при заслон "Меча чешма" 

Храна: Не е необходима, освен ако не държите да похапнете на тиферич на някоя поляна или при 

заслона. 

 

http://bgmountains.org/


  

Кратко описание 

01 (0.00 км) - Както казах, началото е при информационното табло за маркираните веломаршрути в 

ПП Витоша, което се намира на 100 м преди площада на селото. От тази начална точка поемаме 

нагоре (североизток) по долината на р. Струма, като преминаваме през площада (т.02) и следваме 

продължението на пътя по улица, която е на практика черен път. При т.03 (0.36 км) вдясно има друг 

черен път, водещ до къщи, който се пропуска. Скоро след това напускаме очертанията на селото и се 

изкачваме нагоре по черен път в долината, отдясно на р. Струма. В т.04 (2.31 км) пресичаме р. 

Струма по голям мост наляво (при последното ми каране там мостът беше доста стар и вероятно е 

опасен за преминаване с МПС, но с велосипеди нямаше проблем). След моста черният път 

продължава пак наляво покрай реката и после надясно и нагоре. 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. Има и пряка пътека през храстите, която избягва този наводняващ се участък, но по 

нея трябва да пренесете велосипеда за 10-15 м. От този момент нагоре пътят започва да набира 

височина със завои и на места е доста стръмен. Така е до излизането на открито над горския пояс, 

където в т.05 (3.55 км) има разклон. Продължаваме по левия път. 200 м по-нататък, в т.06, отляво 

идва друг черен път, продължаваме направо. След още 300 м (т.07) пътят се съединява с друг 

отдясно и после продължава пак надясно. Следва кратко спускане и в т.08 (4.39 км) излизаме на 

билната седловина над Меча чешма. Тук маршрутът "Кладница" продължава надолу и ако искаме да 

посетим заслона и чешмата, трябва да слезем стотина метра в тази посока.  Настоящият маршрут 

обаче продължава направо (по левия път, следвайки билото в западна посока). Следваме само 

главния черен път по билото, пропускаме две отбивки вдясно при 4.81 км и 5.38 км. В т.09 (6.70 км) 

достигаме Т-образно кръстовище и продължаваме по основния черен път наляво (юг). В т.10 (7.62 

км) отново има разклон, основният път и маршрутът продължават наляво. Скоро след това пътят 

започва да се спуска. Следваме само основния път надолу. В т.11 (8.89 км) пътят се разделя на две, 

десният е основният, той е и по-стръмен. По него продължава маршрутът. Скоро след това влизаме в 

селото и следваме табелите и коловете с туристическа маркировка покрай черквата и при нея 

надясно, за да достигнем началната точка на маршрута. 


