
Рила - Кръста 

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: гр. Рила, моста към ВЕЦ „Рила“. В съседство до него и от двете страни има място 

за паркиране. 

Дължина: 3.6 км 

Изкачване: 200 м 

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

Физическо натоварване: средно (КФН=6) 

Продължителност: 1 час  

Вода: 0.5 л, по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 0.4 км 

- черни пътища - 0.2 км 

- пътеки - 3.0 км 

 

 

 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/


Описание:  

Вариант 1 

01 (0.0 км) - Заставайки с гръб към ВЕЦ-а, минаваме по моста, пресичаме главната улица и 

продължава по стръмната улица нагоре, като в т.02 и 03 държим все надясно. По този начин 

достигаме последните къщи на селото и в т.04 (0.2 км) пътят се разделя и продължаваме надясно по 

черен път между последните дворове и градини, който постепенно се превръща в пътека. В т.05 (0.37 

км) пътеката се разделя и поемаме по лявата, която е по-стръмна и по-тясна. Тя се изкачва покрай 

едно дере (малко е обрасла в тази част, а в т.06 пропускаме пътечка вляво към една ливада), след 

което го пресича надясно и става по-открита, по-широка и по-лесно караема, но все пак стръмна и 

технична на места. В т.07 (0.8 км) отдясно идва маркираната екопътека - тук има и техничен участък, 

който трябва да се избута (нагоре), след което пак може да се кара. В т.08 (1.2 км) пътеката завива 

рязко надясно и увеличава наклона си, след което вече ще се открие гледка към Кръста и пътеката се 

изравнява, отивайки към скалата. В т.09 (1.5 км) наляво тръгва пътеката за спускане, но преди това 

си струва да отскочите до големия кръст (т.10) и да отдъхнете там. Надолу пътеката е само една, 

няма как да я сбъркате - пригответе се за серпентини и технични участъци. При излизането на 

асфалта (т.11, 2.1 км) поемаме надясно, но още преди моста се отделяме по пътека под скалите - това 

е Памука. Следваме само нея (в т.12 отдясно идва екопътеката) нагоре-надолу и достигаме т.05, 

откъдето се прибираме до началото на маршрута.  

Вариант 2 

01 (0.0 км) - Заставайки с гръб към ВЕЦ-а, минаваме по моста, пресичаме главната улица и 

продължава по стръмната улица нагоре, като в т.02 и 03 държим все надясно. По този начин 

достигаме последните къщи на селото и в т.04 (0.2 км) пътят се разделя и продължаваме надясно по 

черен път между последните дворове и градини, който постепенно се превръща в пътека. В т.05 (0.37 

км) пътеката се разделя и поемаме по дясната, която е по-равна и по-широка. Тя подсича целия 

склон, северно над реката, като ту се изкачва, ту се спуска; не липсват и технични участъци, въпреки 

малкия наклон. В т.12 наляво се отделя друга пътека с червена маркировка, ние караме направо. През 

цялото време пред нас се вижда внушителна скала - това е Кръста. Пътеката минава под него и 

излиза на шосето за Рилския манастир точно след един мост над реката - т.11. Тук започва бутането 

и носенето - пътеката е наляво, маркирана е с червен цвят. Трябва да се изкачите чак до т.09, където 

наляво се отбиваме до големия метален кръст и пейките за отдих (т.10). После продължаваме по 

пътеката на запад, като предимно се спускаме в посока Рила. В т.08 сме наляво, а в т.07 (точно след 

най-техничния участък) екопътеката с червена маркировка тръгва наляво и надолу, а ние 

продължаваме направо по немаркирана пътека, която в крайна сметка ни отвежда отново до т.05 и 

оттам се прибираме до началото на маршрута.  


