
Благоевград | Бистрица 1 (махала 
Калаукци) 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si  

 

Начална точка: Отклонението към махалите Милово и Влаховска от пътя към Картала; 

https://goo.gl/maps/7YhDKdXFEhv8D2en8  

Дължина: 6.2 км 

Изкачване: 280 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3) 

Физическо натоварване: средно (КФН=5) 

Продължителност: около 1 час (в зависимост от темпото, почивките и т.н.) 

Вода: 0.5-1 л 

Храна: не е необходима  

Терен: 

- асфалт – 0.8 км 

- черни пътища – 4.0 км 

- пътеки – 1.4 км 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/
https://goo.gl/maps/7YhDKdXFEhv8D2en8


Описание:  

От началната точка (т.01) поемаме по отбивката (черен път) към махалите Влаховска и Милово. След 

300 м (т.02) има черен път наляво към махала Бреньово, а ние продължаваме надясно и след малко 

пътят става асфалтов, но разбит. Изкачваме се на север в долината на р. Ковачица, като в т.03 (0.9 

км) пропускаме широк черен път наляво, който води към споменатите две махали. Ние 

продължаваме направо и нагоре към махала Калаукци, като някъде тук пътят отново става черен, но 

със стабилна настилка. Следваме само главния път, чак докато стигнем махалата и отбивката към нея 

в т.04 (4.1 км).  

Спускаме се по черен път надясно към черквата (т.05), която се вижда още отгоре. Тук е мястото да 

сложите допълнителната защитна екипировка, ако носите такава. Заобикаляме черквата отляво 

(гледано отгоре) и от долната ѝ страна тръгваме по занемарен черен път надясно, а веднага след 

това (т.06) наляво и надолу. В началото се движим по-скоро по стар и затревен черен път до една 

поляна (т.07, 4.6 км), където пътят продължава вляво, а ние трябва да се спуснем надясно по тясна 

пътечка в тревата към близката долчинка (т.08), където пътеката е доста обрасла, но трябва да я 

намерите и да преминете от другата страна на дерето. Там трасето отново е ясно, даже на места се 

разширява до черен път, какъвто явно е минавал някога тук. На поляните пътеката почти се губи, но в 

гората е достатъчно широка и ясна. Постепенно, подсичайки склона, излизаме над шосето 

Благоевград-Картала и в т.09 (6.0 км) се включваме в него, а 200 м по-напред е началната точка на 

маршрута. 


