
Бунцево - Якоруда 

Маршрут от MTB-BG.com 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

Изходна точка: с. Бунцево, центъра 

Дължина: 5.2 км 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, Т2, Т3, Т4) 

Вода: 0.5 л за самата пътека 

Храна: Не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 0.8 км 

- черни пътища - 2.0 км 

- пътеки - 2.4 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - От центъра на Бунцево хващаме стръмната главна улица нагоре и завиваме по нея 

надясно. След 250-300 м (т.02) продължаваме направо (север) по тясна асфалтирана улица надолу 

към крайните къщи на селото.  

http://karta.bg/


03 (0.8 км) - Малко преди последните къщи вляво между две градини тръгва тясна пътечка и с една-

две серпентини ни сваля на черния път отдолу. Продължаваме по него и правим още една-две 

серпентини. Има и пряка технична пътечка - ако я забележите, може и по нея.  

04 (1.2 км) - Вдясно през ливадата има тясна и почти невидима пътечка към къщите на близката 

махала Карови колиби. Можете да минете по нея напряко или да продължите по черния път, който 

също минава през махалата. И в двата случая е силно препоръчително в този участък да ходите 

пеша с велосипеда до себе си, защото в махалата има едно агресивно овчарско куче, което напада и 

от засада. Излизаме от махалата стръмно нагоре по черния път и продължаваме по него, като в тази 

част той се е превърнал по-скоро в широка пътека. Наклонът е променлив, гледките са идилични.  

05 (2.2 км) - Преваляме един рид и се спускаме наляво към дерето, като след 100 м (т.06) държим по-

ниската пътека вдясно и след пресичането на поточето пътеките отново се съединяват и продължават 

като широка и гладка пътека с променлив наклон.  

07 (2.8 км) - Излизаме на кръстопът на черни пътища. Пресичаме една поляна наляво и 

продължаваме надолу по основния черен път, но карайте бавно, за да не изпуснете началото на 

пътеката!  

08 (3.4 км) - Пътеката се отклонява наляво от пътя. Първата секция е и една от най-техничните - има 

улей, има камъни, после има стръмен наклон и остри завои. Тъкмо като за добро начало!  

Оттук нататък пътеката пресича многократно пътя, като в кратки участъци се движим и по него. Ако 

я карате за първи път, можете да ползвате следните точки и упътвания: 09 (3.7 км) - включваме се в 

пътя и караме по него наляво и надолу; след стотина метра (т.10) пътеката продължава надясно; след 

още 100 м по нея (т.11) се включваме в един по-занемарен дублиращ път и караме по него надясно; в 

т.12 (4.0 км) пътеката отново се шмугва надясно в гората; след стотина метра (т.13) пресичаме 

черния път (има малък пад, не го скачайте на сляпо!) и продължаваме от другата му страна по 

пътека, черен път и пак пътека; в т.14 (4.3 км) отново излизаме на черния път и почти веднага (т.15) 

пътеката отново се отклонява вдясно; пресичаме го отново след 100 м (т.16), а след още 50 м в т.17 

за последно излизаме на него и се отклоняваме по пътеката наляво. След малко се включваме в черен 

път и се спускаме по една поляна, но в края ѝ пътят преминава в пътека тип улей надясно през 

гората. В т.18 (4.8 км) основната и по-лесна пътека продължава вдясно, но любителите на по-трудни 

терени могат да изберат някой от стръмните леви ръкави (предимно улеи).  

19 (5.0 км) - Пресичаме един черен път и продължаваме по пътечка през поляната от другата му 

страна. В края на поляната започва дълго стълбище, по което излизаме на една от основните улици в 

Якоруда до сградата на Държавното горско стопанство - т.20 (5.2 км).  


