
Ковачевица - Сухия чарк - Гърмадско дере 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: с. Ковачевица, хотел "Бялата къща" 
Дължина: 18.5 км 
Изкачване: 650 м 
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, R3, Т3) 
Физическо натоварване: средно, КФН=5 
Продължителност: 2-3 часа с бързо темпо, 3-5 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 1.5 - 2 литра, по пътя няма чешми 
Храна: За половин ден  
Терен: 
- асфалт - 7.0 км 
- черни пътища - 10.7 км 
- пътеки - 0.8 км 

 

http://karta.bg/


Описание:  

01 (0.0 км) – От хотел "Бялата къща" се спускаме по кратка, технична пътека до една калдъръмена 

улица и по нея надясно до главната улица на селото.  

02 (0.18 км) – По главната улица напускаме селото (преминава в черен път) и продължаваме нагоре, 

следвайки само главния път. Някоа е бил асфалтиран и на места все още има остатъци от тази 

настилка. Постепенно делът на асфалтовото покритие се увеличава и с отдалечаване от селото вече 

караме главно по стар асфалт. Пътят преваля баира малко след пътеката за Синия вир (ще я видите 

вляво, не става за колело, доколкото имаме информация) и започва да е спуска - това е междинното 

спускане по асфалт до м. Сухия чарк.  

03 (7.8 км) – Достигаме местността Сухия чарк. Тя е важен кръстопът за дърварите в района. Има 

беседка, веднага след нея завиваме по широк и хубав черен път надясно и започваме изкачване по 

него, следвайки Гърмадско дере. Пътят е с рошено-каменна настилка, добре валирана, и е много 

широк, тъй като е построен да поеме основния трафик на дърварски камиони в този регион. Изкачва 

се с плавен наклон и много завои, възможно е да срещнете камиони и в двете посоки.  

04 (12.5 км) – При един широк обратен завой се отклоняваме по черен път надясно по билото. Пътят 

е хубав, сравнително гладък и с променлив наклон - ту нагоре, ту надолу, ту равен. Пропукаме 

второстепенните отклонения вляво и вдясно.  

05 (15.2 км) - При една равна полянка, чудесна за почивка, пътят тръгва надолу и наклонът рязко се 

увеличава, почвата отстъпва място на подвижни камъни с всякакъв размер, появяват се улеи и едри 

канари. Карайте внимателно, високата скорост може да не е здравословна!  

06 (16.1 км) - Пътят се разделя на две, следваме десния ръкав, макар че и по левия ще излезем на 

същото място.  

07 (16.5 км) – Излизаме на основния кръстопът на черни пътища над Ковачевица. Продължаваме по 

черния път наляво и след 100-200 метра се отклоняваме по затревен път вдясно и започваме да се 

спускаме  лек наклон.  

08 (17.3 км) – Намираме между храстите вдясно тясната пътека, която идва откъм параклиса "Св. 

Георги" (вляво) и продължаваме по нея надолу към Ковачевица.  

09 (18.1 км) – Пътеката излиза на стръмен черен път. По него наляво се спускаме към Ковачевица - 

пътят преминава в калдъръм и влиза в селото. "Бялата къща" е по една от преките улички наляво.  


