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 Хижа „Бунтовна“ - с. Кръстевич 

Изходна точка: хижа „Бунтовна“ 

Крайна точка: с. Кръстевич, централен площад 

Дължина: 9.0 км 

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

Вода: 0.5 л за самата пътека, надолу няма чешми 

Терен: 
- асфалт - 0.5 км 

- черни пътища - 5.5 км 

- пътеки - 3.0 км 

 

Описание 

01 (0.00 км) - Ако застанете на терасата на хижата, пътеката тръгва точно под нея и се вижда как се 

спуска по поляната и след 200 м достига в подножието на вр. Комска поляна, към който надясно се 

изкачва друга, стръмна пътека. Ние продължаваме вляво, подсичайки върха и навлизайки в гората. 

Тук пътеката е предимно права и с променлива широчина, тъй като някога сигурно е била черен път. 

Като цяло пътеката е ясна и само една, но има места, където от нея се отклоняват някакви много 

стари пътища или пътеки, за които не сме спирали - във всеки случай следете от време на време GPS-

а, за да сте сигурни, че сте на прав път.  

02 (2.7 км) - След най-трудния и техничен участък достигаме разклон - точно при един десен завой, 

внимавайте да не го пропуснете! По-широката и ясна пътека продължава надясно, но нашият 

маршрут е вляво по тясна пътечка през храстите и дръвчетата, която след малко се „отваря“, а още 

по-нататък преминава в черен път. Караме само по него надолу и в т.03 (4.5 км) достигаме широкия 

черен път от с.Кръстевич към хижа „Бунтовна“ - по него надясно се спускаме още 4.5 км до селото.  

 

с. Кръстевич - хиха „Бунтовна“ 

Изходна точка: с. Кръстевич, централен площад 

Крайна точка: хижа „Бунтовна“ 

Дължина: 11.7 км 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Вода: 1.5 л, в хижата има вода; според картата в средата на пътя също има чешма, но не съм го 

качвал, така че не мога да потвърдя 

Терен: 
- асфалт - 0.5 км 

- черни пътища - 11.2 км 

 



Описание 

Тук описанието е съвсем просто - от площада на с. Кръстевич (т.04, 0.00 км) тръгвате по улицата в 

северна посока и напускате селото по нея, като в края му тя се превръща в черен път. Следвате само 

основния, широк път с трошено-каменна настилка. Пропускайте всички отклонения, като по-големи 

разклони има при 1.6 км, 3.6 км и 4.5 км (т.03), където излиза пътеката от хижа „Бунтовна“. И в 

трите случая отбивките са наляво, а вие продължавате направо или вдясно. Следващият голям 

разклон е около 9.0 км след началото - тук пропускаме черен път вдясно. В т.05 (11.4 км) достигаме 

голям паметник, при който поемаме наляво с леко спускане и след 300 м достигаме хижата.  

Внимание! Видите ли хижата, намалете драстично скоростта, защото има опънат синджир, който 

може да не забележите!  

 

Копривщица - хижа „Бунтовна“ 

Изходна точка: Копривщица, южния край на града откъм гр. Стрелча 

Крайна точка: хижа „Бунтовна“ 

Дължина: 18.6 км 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Вода: 1.0 л, има и чешма в началото на пътя 

Терен: 
- асфалт - 10.0 км 

- черни пътища - 8.6 км 

Описание 

06 (0.0 км) - За начало на тази следа избрах южния край на гр. Копривщица, изхода към гр. Стрелча, 

точно на мястото, където раздвоената главна улица на града се събира в един път. Разбира се, на 

практика може да започнете карането от центъра или от друга точка, но на описаното място трябва 

да започнете да следите GPS-а. ;)  

Напускаме града, карайки по шосето в посока гр. Стрелча. След 3.2 км (т.07) достигаме по-малък 

асфалтов път вляво, по който поемаме. Настилката е стара и на места разбита, но иначе пътят е равен 

или с лек наклон нагоре и надолу. При 4.6 км вдясно има чешма.  

08 (9.2 км) - Тук пътят се разделя. Поемаме по разбит асфалт надясно и надолу. Не се увличайте 

много в спускането, защото в края на правата отсечка има остри завои, слизащи към близкия дол. 

Постепенно пътят става толкова разбит, че вече е предимно черен, само тук-там с остатъци от 

асфалт. По принцип той води към местност и хижа „Барикадите“, но тя не е наша цел в този 

маршрут.  

09 (11.4 км) - Пропускаме черен път вдясно и продължаваме по остатъците от асфалтовия път.  

10 (13.1 км) - Отново достигаме разклон, но този път изоставяме основния път (към Барикадите) и 

поемаме надясно по черен път, който в следващите километри редува изкачвания и 

спускания,движейки се по билото. На някои места може да има разклонения - занемарени черни 



пътища, стари пътеки или пък нови дърварски пътища, затова в тази отсечка е важно да следите по-

често GPS-а.  

11 (16.5 км) - Важен разклон, при който трябва да поемем наляво.  

05 (18.2 км) - Достигаме големия паметник в близост до хижа „Бунтовна“. Заобикаляме го и се 

спускаме леко към хижата, която достигаме след 300-400 м.  

Внимание! Видите ли хижата, намалете драстично скоростта, защото има опънат синджир, който 

може да не забележите! 

 


