
Маркирани ХС маршрути в ПП „Витоша“ 
Кладница 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains .  

 

 

 

 

Изходна точка: с. Кладница 

Дължина: 33.3 км 

Денивелация (изкачване): 820 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, R3, T3) 

Физическо натоварване: средно, КФН=6 

Продължителност: 2-3 часа с по-бързо темпо, 4-7 часа с по-бавно темпо и почивки 

Вода: 1-2 л, по маршрута има чешми на няколко места 

Храна: За цял ден 

 

http://bgmountains.org/


Кратко описание 

От основното кръстовище в Кладница поемаме на запад по спускаща се улица в посока на жилищния 

комплекс Делта Хил. Достигаме го при т.02 (0.8 км) и продължаваме по асфалтовия път наляво. При 

т.03 (2.1 км) пропускаме асфалта надясно и продължаваме по този направо към яз. Студена. Караме 

само по асфалта и така достигаме първото заливче на язовира. Малко след това, при т.04 (4.0 км) 

пътят се разделя - ние сме по десния. При следващата група вилички завиваме надясно и се 

озоваваме при охранителния пункт на язовира - т.05 (4.6 км). Обясняваме, че сме по маркираните 

маршрути, и продължаваме напред. След 300 м има бариера и черен път наляво - поемаме по него. 

След кратко стръмно изкачване се появяват първите кални участъци. Следваме основния път с 

веломаркировката, поглеждаме и GPS-а, защото на доста места има разклонения. Като цяло пътят 

върви от източната страна на язовира, но в тази част не виждаме водоема. При т.07 (7.1 км) пътят се 

разделя - караме по десния. По-късно отново се събират и след бързо спускане се озоваваме точно 

над брега на язовира при изключително красив залив. Следваме все този път до т.08 (9.7 км), където 

отново има охранителен пункт. Тук излизаме на асфалтовия път за с. Боснек и продължаваме наляво 

към него. Минаваме през селото и караме нататък до с. Чуйпетльово. Километрите се нижат бързо, 

защото наклонът е лек - само към Чуйпетльово става малко по-стръмно. Достигаме центъра на това 

малко село в т.09 (21.0 км) и продължаваме по улицата (черен път) направо и нагоре между къщите, 

докато не излезем от селото покрай р. Струма. При т.10 (23.3 км) пресичаме реката по дървен мост, 

пътят продължава от другата страна, като може да се наложи пролетно време да минете по пряка 

пътека, тъй като част от него може да е залята от реката. Оттук той става по-стръмен и изровен, но 

пък околността е още по-красива. Набираме височина и в т.11 (24.5 км) излизаме на открито и пътят 

се разделя - следваме левия, който подсича склона хоризонтално и нататък се спускаме по него до 

т.12 (25.3 км), която е кръстовище на пътеките и пътищата над заслон Меча чешма. Самият заслон е 

вдясно, малко по-надолу (т.13) - поемаме по черен път към него и след отдих на това спокойно място 

продължаваме по черния път надолу и все надолу - на доста места по него тече вода, може да се 

поизкаляме, има и изровени участъци тук-там, но като цяло не е труден за спускане. В т.14 (27.6 км) 

черният път завива наляво и пресича реката през дълбок брод, който е непроходим с велосипеди - 

затова тук продължаваме надясно по тясна пътека, маркирана е с табели и е почистена. При т.15 (28.1 

км) пътеката излиза на черен път и продължаваме по него наляво. При т.16 (28.3 км) сме направо по 

доста каменист, но иначе широк черен път. В т.17 (28.8 км) пътят се разделя и десният минава през 

дълбок брод, ние продължаваме по левия, който често е наводнен в този участък. При т.18 (29.2 км) 

сме надясно по мост над реката и продължаваме със спускане от другата ѝ страна. В т.19 (31.6 км) 

достигаме първите къщи на Кладница и продължаваме по основната улица надолу. В т.20 (32.1 км) 

сме по лявата улица и следвайки все нея, достигаме кръстовището, откъдето тръгнахме. 


