
Бухово 2 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху BG Mountains .  

 

 

Изходна точка: гр. Бухово, площада в горната част 
Дължина: 11.1 км 
Изкачване: 620 м 
Ниво на техническа трудност: високо (R2, Т4) 
Физическо натоварване: средно, КФН=7 
Продължителност: 1-2 часа с нормално темпо, 3-4 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 1.5 литра 
Храна: не е необходима 
Терен: 
- черни пътища - 7.8 км 
- пътеки - 3.3 км 

 

 

http://bgmountains.org/


Описание 

01 (0.0 км) – Тръгваме от площада на гр. Бухово по разбита улица между рушащи се 

блокове на североизток към вр. Мургаш. Минаваме покрай картинг писта и улицата 

преминава в черен път покрай реката. След 1 км от началото пътят тръгва стръмно 

нагоре.  

02 (1.5 км) – При първото заравняване след стръмния наклон надясно има черен път 

към Буховския манастир. Пропускаме го и продължаваме към Мургаш.  

03 (4.9 км) – След сериозно изкачване пътят достига седловина и се заравнява. Наляво 

се отделят два, дори три черни пътя - тръгваме по средния от тях, който се изкачва със 

серпентини по склона на вр. Готен. Следваме само основния път, минаваме покрай 

изоставени постройки.  

04 (6.5 км) – Малко след постройките се отклоняваме по занемарен черен път нагоре 

през гората. Това е единият вариант за достигане на Готен, включващ бутане/носене в 

последните 50 м до върха (от т.05 надясно и нагоре по моторджийска пътека). Другият 

вариант е тук да продължим направо по основния път към билото и след половин 

километър да завием наляво по черен път към върха. Този вариант е със син цвят в GPS 

файла.  

06 (7.0 км) – Връх Готен, 1294 м. Пътеката започва право на юг от върха - щом улучите 

началото ѝ, трудно ще я объркате или изгубите, така че дори не се налага да гледате 

GPS-а. На някои места са възможни повече от една линии. При 8.4 км се пресича 

занемарен черен път.  

07 (9.7 км) – Пътеката свършва в края на реброто, по което се спуска, при реката, 

отиваща към Бухово. Продължаваме по черния път покрай реката надолу към града.  

08 (9.9 км) – Черният път пресича реката и се съединява с пътя за Мургаш от другата ѝ 

страна. Ние оставаме от дясната страна на реката по широка, равна пътека.  

09 (10.6 км) – Тук вече трябва да пресечем реката наляво по бетонен мост и надясно 

покрай картинг пистата след половин километър достигаме площада на Бухово.  


