
Чавдар | Разходка около р. Тополница и вр. 
Света Петка 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si  

 

Начална точка: центъра на с. Чавдар 

Дължина: 15.5 км 

Изкачване: 215 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2, T1) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=3) 

Продължителност: 1-3 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н.) 

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


Вода: 0.5-1 л 

Храна: Не е необходима; в селото и на вр. Света Петка има заведения за хранене 

Терен: 

- асфалт – 10.2 км 

- черни пътища – 4.5 км 

- пътеки – 0.8 км 

Описание:  

От центъра на с. Чавдар (т.01) поемаме по улица „Георги Димитров“ в източна посока с леко 

изкачване. Малко преди края на селото има разклон (т.02, 0.3 км), на който следваме дясната улица 

и по нея напускаме населеното място. Движим се по тесен асфалтов път, който преваля хълма и 

започва да се спуска към долината на р. Тополница. Достигайки реката, преминаваме по мост над 

нея (т.03) и продължаваме по асфалтовия път към близката вилна зона, като след малко достигаме 

разклон (т.04, 3.6 км), където сме наляво и малко по-стръмно нагоре.  

В т.05 (3.9 км) асфалтът свършва. Направо и нагоре продължава черен път към хижа „Братия“, а ние 

тръгваме наляво по утъпкан черен път между вилите. След още стотина метра пътят започва да се 

спуска и в т.06 завива надясно и преминава по-скоро в широка и равна пътека, по която извеждат 

животни на паша. След дъжд именно тук може да е по-кално, но пък е сенчесто и приятно. След още 

800 м в т.07 излизаме на черен път и поемаме по него наляво, в обратна на досегашната посока. 

Пътят се движи в долината на р. Тополница - караме само направо по основния път и пропускаме 

второстепенни отбивки вляво и вдясно. В т.09 пропускаме черен път вляво и след това отново 

излизаме на познатия асфалт при моста над реката. Този път сме надясно в посока с. Чавдар.  

В т.10 (7.2 км) изоставяме асфалта и поемаме наляво и надолу по черен път покрай полето. Той 

отива в близост до р. Тополница и обръща надясно, движейки се по границата между нивите и 

реката. В т.11 (8.1 км) има разклон и макар че десният път изглежда по-рядко използван, 

продължаваме именно по него, защото левият често е залят от реката и е непроходим (през лятото 

може да пробвате и по него). В тази част от маршрута е малко по-диво и обрасло, но все пак пътят е 

проходим. След няколкостотин метра достигаме оградата на някакъв стопански обект, а отляво е 

пасище с електропастир – пътят се движи между двете заграждения и е с интересна настилка от 

бетонни плочи. В т.12 (9.5 км) достигаме други селскостопански постройки и продължаваме 

направо, като след малко пътят преминава в асфалт.  

В т.13 (10.2 км) излизаме на асфалтов път и поемаме по него надясно към с. Чавдар. Наклонът е 

нагоре, но е съвсем лек. Точно преди селото, в т.14 (12.3 км) наляво се отклонява пътят към хълма 

Света Петка. Ако искате да се качите дотам, пригответе са за кратък, но стръмен баир. В т.15 пътят се 

разделя, като ние следваме десния, за да подсечем хълма с чудесен изглед към селото и Стара 

планина. После се връщаме по другия път – така е организиран и автомобилният трафик. След тази 

малка обиколка отново сме в т.14 и навлизаме в селото, като в т.17 завиваме наляво и следвайки 

тази улица с леки чупки вдясно и после вляво се връщаме до центъра на с. Чавдар. 


