
Маркирани ХС маршрути в ПП „Витоша“ 
Чуи петльово 2 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains .  

 

 

Изходна точка: с. Чуйпетльово, иформационното табло за маркираните 

веломаршрути в ПП Витоша 

Дължина: 9.82 км 

Денивелация (изкачване): 280 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R2, Т3) 

Физическо натоварване: ниско, КФН=4 

Продължителност: 1-2 часа, не повече от 3 часа при бавно каране и дълги почивки.  

Вода: 1-1.5 л, по пътя няма чешми 

Храна: Не е необходима, освен ако не държите да похапнете на тиферич на някоя 

поляна или при заслона. 

 

http://bgmountains.org/


  

Кратко описание 

01 (0.00 км) - тръгваме от информационното табло по черния път надясно. Триста метра по-нагоре 

(т.02) ще видим вляво пътеката, по-която по-късно ще се спуснем, но сега продължаваме изкачването 

по черния път. При т.03 (1.26 км) пък е началото на пътеката (вляво), но ние все така се изкачваме 

нагоре по черния път, за да достигнем скоро т.04 (1.54 км), която е кръстопът с няколко 

разклонения. От тях избираме първия десен път вляво - през поточето и в обратна посока на тази, от 

която идваме. Има и обилна маркировка за Витоша 100, а самият път отдавна не се ползва като 

такъв, така че все повече се превръща в чудесна пътека под сенчест свод от дървета с лек наклон 

нагоре. Така достигаме т.05 (3.19 км), в която нашият досегашен черен път се влива в друг, по-голям 

- продължаваме наляво и нагоре, има и туристическа маркировка със зелен цвят.  Малко по-нагоре 

(т.06, 3.58 км) пътят се раздвоява, наляво е към близкия заслон „Смильо“, а маршрутът ни 

продължава по основния път направо, за да достигнем в т.07 (3.74 км) седловината с кръстопът, на 

който има табели за цели три веломаршрута и за още повече туристически. Заслонът е вляво и зад 

нас, ако желаем да се отбием там за почивка. Иначе маршрутът продължава наляво и нагоре по черен 

път, който заобикаля заслона отгоре, подсичайки близкия връх. Продължаваме плавно да се 

изкачваме през гори и поляни, докато в т.08 (5.37 км) излизаме на билото - тук има и черен път 

вдясно, но го пропускаме и продължаваме още нагоре по билния път. Скоро след това достигаме 

разклонение (т.09, 5.65 км) - левият път е стръмен и следва билото, ние караме по десния, който 

подсича възвишението. В следващата точка (т.10, 6.85 км) двата пътя отново се срещат и на 

обширната поляна и седловина се срещаме с поредния кол, накичен догоре с табели и маркировка. 

Направо и нагоре е пътеката към Черни връх, а за нас е време да започнем спускането по черния път 

наляво (запад), който скоро започва да се вие на серпентини през гората. В т.11 (8.35 км) пътят се 

разделя от двете страни на потока - маршрутът продължава по десния, но и по левия ще стигнем на 

същото място, а именно в познатата ни вече т.04 (8.59 км), където продължаваме напред по пътя, по 

който се изкачихме в началото. Спускайки се към Чуйпетльово, в т.03 (8.88 км) е време да пробваме 

и пътеката надясно, а в т.02 (9.54 км) отново излизаме на черния път и се прибираме по него до 

началната точка.  


