
БОЧ с елементи на мазохизъм | Рибарица – 
х. „Бенковски“ - Костина 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . 

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


 

Изходна точка: с. Рибарица, отбивката към хижа „Вежен“ и хижа „Бенковски“ покрай р. Заводна; 

https://goo.gl/maps/vpz5xayVszrpMtXQ8  

Дължина: 30.3 км 

Изкачване: 1050 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, T3, T5, X) 

Физическо натоварване: средно (КФН=6.5) 

Продължителност: 5-8 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. ) 

Вода: 1.5 – 2 л, при изкачването има поне 2 чешми, в хижата също има вода 

Храна: за половин ден, в хижата се предлага храна 

Терен: 

- асфалт – 10.3 км 

- черни пътища – 15.9 км 

- пътеки – 4.1 км 

 

Описание:  

01 (0.00 км) – поемаме по асфалтовия път покрай р. Заводна в южна посока. След 3 км (т.02) 

достигаме официалния вход на Национален парк „Централен Балкан“ (вдясно има поляна-паркинг) и 

продължаваме напред покрай реката. След още 1.5 км (т.03) достигаме разклон и следваме табелите 

направо към хижа „Вежен“ и хижа „Бенковски“ (наляво е пътеката към резерват „Царичина“). Малко 

след това асфалтът свършва и пътят става черен, тип макадам. Продължаваме да набираме плавно 

височина по него, като в т.04 (7.6 км) пропускаме пряката пътека към хижа „Вежен“ и продължаваме 

надясно по пътя.  

Най-важният разклон е в т.05 (11.6 км), където се разделят пътищата за хижа „Вежен“ и хижа 

„Бенковски“. Ние сме надясно към „Бенковски“, пътят е преграден с бариера. Има и табели, трудно 

ще се объркате. Точно преди разклона има и кът за почивка с маса и пейки. Добре е да го използвате, 

защото след малко изкачването ще стане доста по-стръмно. Пътят продължава да се изкачва още 

малко по Соватски дол, след което наклонът се увеличава и излизаме от дерето на открито при един 

голям овчарник. Продължаваме стръмно на запад в посока главното било. Пропускаме разни 

странични пътища и пътеки, например в т.06.  

В т.07 (15.3 км) достигаме седловината между вр. Ушите и вр. Братаница. Продължаваме по 

основния черен път надясно и леко надолу до т. 08 (15.9 км), където следваме табелите към хижа 

„Бенковски“ и напускаме черния път, влизайки в гората надясно по приказна пътечка. Караме по нея 

около 800 м и достигаме китната хижа (16.7 км), където почивката е задължителна.  

Трудната пътека към р. Костина започва през поляната в северна посока. Първият 1 км е доста 

приятен и единственият проблем са 2-3 места, на които велосипедът трябва да се пренесе през 

паднали дървета или скали. Постепенно наклонът  надолу се увеличава, което прави пътеката още 

по-хубава, но скоро след това започват острите серпентини, които стават още по-остри, и още по-

стръмни, и в един момент вече са невъзможни за каране, освен ако не притежавате изключителни 

умения. Този много стръмен и техничен участък е дълъг около 300-400 м, но и след това, когато 

пътеката започва да подсича склона в северна посока, макар наклонът да не е толкова стръмен, 

теренът остава изключително труден за каране и на много места човек е принуден да слиза и да 

https://goo.gl/maps/vpz5xayVszrpMtXQ8


пренася велосипеда – било през някакви големи коренища, било през каменни секции или свлечени 

участъци. Едва към края (последните 600 м) пътеката се нормализира, след което в т.10 (20.1 км) 

излизаме на черен път и продължаваме по него надясно и надолу.  

В т.11 (20.9 км) достигаме бариера и кът за отдих. Оттук надолу пътят рязко се подобрява – 

наклонът е лек, настилката е добра. Следваме само основния път покрай р. Костина през 

величествени и красиви букови гори и покрай китни поляни, използвани често за пикник и игри. В 

т.12 и 13 срещаме други основни пътища – ние сме все надолу и направо чак до паркинга в м. 

Костина (т.14, 24.9 км), където е и паметникът на Георги Бенковски. Надолу вече е асфалтов път, по 

който се спускаме до главната улица в Рибарица (т.15, 28.1 км) и по нея надясно се стига към 

началната точка на карането. 


