
Предел - Банско 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер. 

 

 

Изходна точка: местност Предела, паркинга при паметника и чешмите 

(https://goo.gl/maps/8cucecS2euj3kk2b6) 

Дължина: 22.2 км 

Изкачване: 540 м 

Спускане: 670 м 

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

Физическо натоварване: средно (КФН=5) 

Продължителност: 2-4 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н.) 

Вода: 1 - 1.5 л, по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима (освен ако не държите да хапнете сред природата) 

 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/
https://goo.gl/maps/8cucecS2euj3kk2b6


Терен: 
- асфалт - 3.6 км 

- черни пътища - 14.1 км 

- пътеки - 4.5 км 

Описание:  

01 (0.0 км) - Тръгваме с повишено внимание по главния път към Разлог и Банско. След 750 м (т.02)се 

отбиваме по черен път към био-ферма „Моравско село“ (има и табела от главния път). Пътят се спуска с малък 

наклон, на места е и равен. Настилката е макадам, пропускаме всякакви други второстепенни пътища. В т.03 

(3.2 км) старият път направо е обрасъл и занемарен, така че го заобикаляме по почвен път наляво през едни 

широки поляни - тук наклонът е малко по-голям и карането е по-забавно и бързо. След 1 км се включваме 

отново в широкия каменист път наляво (т.04) и продължаваме само направо по него, докато не стигнем 

асфалтовия път към м. Бетоловото (т.05), по който поемаме надясно и нагоре. Подминаваме комплекса 

„Пирин Голф“ (от лявата ни страна) и в т.06 (7.5 км) напускаме асфалта по хубав черен път наляво в посока 

Банско. Следваме този път в продължение на 3 км, като наклонът му е променлив, но предимно надолу. Има 

множество разклонения, които отново се събират - ако не искате да гледате постоянно GPS-а, просто 

следвайте основния път.  

В т.07 (10.7 км) е време и за основното изкачване. Поемаме рязко вдясно и нагоре по черен път към 

склоновете на Пирин. След 500 м достигаме разклон (т.08), на който сме наляво. В т.09 (11.6 км) 

кръстовището е по-сложно. Като цяло сме надясно, но в тази посока има поне три черни пътя - пропускаме 

първите два, които са по-ясни, и поемаме по третия, който е най-занемарен и леко обрасъл. След малко се 

включваме в по-голям черен път и продължаваме изкачването по него. Тук вече може да срещнете и 

веломаркировка, даже цели два вида - по-старият е с кръгли знаци с боя, оранжеви на цвят; по-новата е с 

малки табелки със стрелки. В т.10 (12.4 км) се отклоняваме наляво и за момент наклонът се изравнява, но 

след това изкачването продължава още малко до т.11 (13.3 км), където отново сме наляво. След стотина метра 

в т.12 започва пътеката (леко вдясно от пътя), по която имаме както изкачвания, така и спукания.  

Точка 13 (14.0 км) е много важен разклон, защото по-ясната пътека продължава направо и надолу, но ние 

трябва да започнем изкачване по друга пътека вдясно, която представлява изровен от водата улей, при това 

дори препречен в началото от паднало дърво. Има и от оранжевата маркировка - като цяло в следващите 

километри следваме нея. На места трябва да се бута. В т.14 (15.3 км) сме по пътеката наляво, като тук следва 

по-стръмен и труден участък - бъдете внимателни! После пътеката отново става лека, гладка и сравнително 

широка.  

В т.15 (16.5 км) излизаме на кръстовище на черни пътища и поемаме по основния, широк път надясно и 

надолу. След 400 м достигаме разклон (т.16), на който държим десния път и започваме кратко, но стръмно 

изкачване, докато излезем (след 500 м в т.17) на широк горски път, по който продължаваме наляво. В т.18 

достигаме хотелски комплекс и продължаваме покрай него направо (леко вдясно) с по-стръмно спускане към 

една от пистите над Банско. (В тази точка има и вариант да се продължи наляво по черния път и да се слезе по 

него в Банско.)  

В т.19 (18.3 км) пресичаме пистата и излизаме на асфалтово пътче, по което завиваме вдясно и започваме да 

се изкачваме. Пресичаме още веднъж пистата и достигаме хотел (т.20, 19.0 км), при който завиваме наляво и 

започваме да се спускаме - първо по асфалт, после по черен път. Тук вече сме на трасето „Who Dares Wins“, 

част и от ендуро състезанието, така че има малки табели със стрелки. В т.21 (19.5 км) излизаме на ски-писта и 

завиваме рязко вдясно и нагоре по нея, като след стотина метра свърваме вляво по пътека в гората и правим 

траверс, за да достигнем друга пътека в т.22 (19.9 км). Спускаме се по нея наляво чак до асфалтовия път (т.23, 

20.6 км), където поемаме вдясно и веднага след 50 м (т.24), преди моста и реката, продължаваме наляво по 

пътека през гората, за да излезем отново на ски-пътя в т.25. Продължаваме надолу по пистата и в т.26 (21.3 

км) се отбиваме надясно по хубав черен път, който ни извежда на шосето в горния край на Банско. Краят на 

маршрута е при хотел White Lavina, което е в горния край на града.  


