
Ковачевица - параклис "Свети Георги" 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

http://karta.bg/


 

Изходна точка: с. Ковачевица, семеен хотел "Бялата къща" 
Дължина: 7.2 км 
Изкачване: 300 м 
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, Т3) 
Физическо натоварване: средно, КФН=5 
Продължителност: 1-2 часа в зависимост от темпото и почивките 
Вода: 0.5-1 л, по маршрута има чешми само в близост до селото 
Храна: не е необходима 
Терен: 
- асфалт - 2.0 км 
- черни пътища - 3.3 км 
- пътеки - 1.9 км 

 

Описание:  

001 (0.0 км) – За да е по-весело, от портала на „Бялата къща“ поемаме надолу по пътека към центъра 

на селото. Не се увличайте със скоростта, защото пътеката завършва със стръмни стъпала и каменна 

стена на по-малко от 2 м след тях - за предпочитане е да не проверявате спирачния си път точно тук 

и да пренесете байковете по стъпалата.  

002 (0.09 км) – След стъпалата сме надясно и надолу по калдаръмената улица. 

003 (0.18 км) – Излизаме в центъра на Ковачевица (който е в началото на селото) и навлизаме по 

главната улица между къщите. Следваме само нея и излизаме от селото по черен път. 

004 (0.7 км) – След ляв завой с чешма, вляво се отклонява черен път надолу, ние продължаваме по 

черния път вдясно и нагоре. Някога е бил асфалтов, на повечето места все още има остатъци от тази 

настилка. Следваме само този основен път. В т.005 (1.0 км) пропускаме по-малък черен път вляво, в 

т.006 (1.1 км) изровен стръмен път вдясно и нагоре пропускаме още 1-2 подобни отбивки. 

007 (2.4 км) – Вдясно и нагоре се отклонява хубав, широк черен път – поемаме по него. 

008 (3.2 км) – Отляво и отгоре идва друг черен път – продължаваме направо и нагоре. 

009 (3.5 км) – Надясно и надолу има черен път, пропускаме го и продължаваме изкачването по 

основния. 

010 (4.0 км) – Достигаме голямо кръстовище на черни пътища. Основните два са наляво и нагоре, 

ние продължаваме направо/леко вдясно по не толкова широк, но все пак ясен черен път с наклон 

леко надолу. 

011 (4.1 км) – Пътят продължава със завой наляво, а ние се отклоняваме по затревен, слабо 

забележим черен път надясно и започваме да се спускаме през красиви ливади. Внимавайте за 

дълбоки дупки, изровени в пътя – някой вероятно е вадил камъни от него. 

012 (4.7 км) – Пътят се раздвоява, караме надясно и надолу. 

013 (4.8 км) – На поредната поляна пътят продължава наляво и следва кратко, стръмно изкачване. 

Надясно има пътека, но по нея ще се спуснем след малко. 

014 (4.9 км) – Пътеката идва отдясно, а пътят продължава наляво и нагоре, но той самият вече 

прилича повече на широка пътека. На места изкачването е доста стръмно. 



015 (5.3 км) – Достигаме ловджийски заслон. Още малко по-нагоре е параклисът. 

016 (5.4 км) – Достигаме параклиса „Св. Георги“. Тук е мястото да обърнем в обратна посока, да 

свалим седалките и да сложим (при желание) допълнителна защитна екипировка. Връщаме се 

обратно по широката пътека до т. 014. 

014 (5.9 км) – Продължаваме наляво по пътеката към Ковачевица, има и табела. 

017 (6.8 км) – Излизаме на черен път над селото. Продължаваме по него наляво и надолу. Настилката 

е калдъръм, пътят е доста стръмен, след дъжд може да е и хлъзгав. 

018 (7.1 км) – Влизаме в селото, пропускаме черен път вляво към група къщи. 

019 (7.2 км) – Минаваме под два чардака като в тунел и веднага след това завиваме по тясна уличка 

наляво, за да достигнем „Бялата къща“. 


