
Буново - хижа „Чавдар“ 

Маршрут от MTB-BG.com 

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

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


 

Изходна точка: с. Буново, малък площад северозападния край (близо до жп моста и до 

туристическия център) 

Дължина: 12.3 км 

Изкачване: 530 м 

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

Физическо натоварване: средно (КФН=5.5) 

Продължителност: 2-3 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н.) 

Вода: 1.0 - 1.5 л, по маршрута има 1-2 чешми 

Храна: не е необходима, освен ако не държите да хапнете при хижата 

Терен: 
- черни пътища - 10.2 км 

- пътеки - 2.1 км 

 

 

Описание:  

01 (0.0 км) - От моста над Буновска река, заставайки с гръб към селото, поемаме по черния път 

покрай реката (отдясно) към хижа „Чавдар“. След 2.1 км (т.02) достигаме уширено място, където два 

притока се вливат в р. Буновска. Надясно има поне два черни пътя, тук (по склона срещу нас) 

свършва и пътеката, по която ще се спуснем. Ние продължаваме по основния черен път (т.е. левия) 

покрай Буновска река.  

Той се изкачва предимно с плавен наклон и доста серпентини, като при някои от тях се отделят 

второстепенни черни пътища, а именно:  

- в т.03 (3.3 км) сме надясно; 

- в т.04 (4.4 км) сме наляво;  

- в т.05 (5.0 км) сме надясно;  

- в т.06 (6.1 км) сме наляво;  

- в т.07 (6.3 км) пропускаме черен път вдясно и караме направо;  

- в т.08 (6.7 км) сме надясно.  

Точно 8.0 км след началото (т.09) достигаме хижа „Чавдар“.  

Пътеката започва точно пред хижата. Най-лесно е да следвате синята туристическа маркировка, 

затова пресичанията на пътя не са отбелязани с точки, защото по-скоро биха ви объркали. В някои 

случаи се излиза на пътя и трябва да карате по него 20-30 м до следващата отсечка от пътеката 

(например при т.04). След 2 км спускане пътеката свършва на черния път при водослива на р. 

Буновска и притоците ѝ (т.02). Още 2 км по черния път и сме в Буново.  


