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Предлагам ви един много приятен еднодневен маршрут в района на Велинград, чийто тонизиращ
ефект ще усещате дни наред след това. Става въпрос за Елин Връх, от където се открива
великолепен изглед към града и цялото Чепинско корито. Ориентировъчно маршрута е трасиран
с жълта линия на приложената карта, а с бяло са черни горски пътища, /сн. 1/
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И така – тръгва се от последна спирка на автобусната линия в квартал Каменица – на
100-тина метра преди обръщалото вдясно нагоре по улица Елин Връх./сн. 2/

сн. 2
След около километър и малко се стига до местността Чолаков чучур, където пътеката тръгва
от пътя косо по склона вляво, малко преди самата чешма /сн. 3/

сн. 3
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Тръгвайки по пътеката и изминавайки около 100-тина метра, вдясно може да видите
навеса до чешмата наречена Чолаков чучур /сн.4/

сн. 4
Пътеката върви косо по склона /не се подлъгвайте да тръгнете по някоя отбивка, която тръгва
вертикално нагоре по него – много е уморително!/, като постепенно се издига и отдалечава
от шосето. /сн. 5/

сн. 5
След около 15-тина минути пътеката отново излиза на шосето, което от своя страна е
направило завой над Драгиново и е поело в обратна посока нагоре по склона./сн.6/
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сн. 6

Движите се няколкостотин метра нагоре по шосето, след това отново го напускате
като тръгвате по отбивката вляво /сн. 7/

сн. 7

Продължавайки нагоре по склона, достигате до място за почивка – скована от някого пейка,
която, въпреки опитите на друг да я потроши, все още се държи. /сн. 8/
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сн. 8
Ако чувствувате умора, може да седнете за 5-6 минути, но не повече – мястото е известно с това,
че е изложено на на постоянно въздушно течение - много рядко, само когато времето е напълно
тихо, тук не подухва студен вятър от посока Драгиново.
Оглеждайки се, седнали на пейката, ще забележите стръмна пътека, която пресича нашият
маршрут - пътеката тръгва горе от асфалтовото шосе, пресича нашата и слиза право надолу, като
излиза точно на Чолаков Чучур.
Може да я използувате на връщане – няма опасност да се изгубите – на където и да хванете,
слизайки право на долу, все на шосето за Велинград ще излезете. Единствената причина, за да
не я използувате на идване, е че е много стръмна, и след като се изкачите по нея до тук, няма
да имате никакво желание да продължите.
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Продължавате, като следвате пътеката, вървяща косо, в началото почти хоризонтално по
склона, следва леко изкачване и пред вас се открива широка полянка, в дясната част на която е
шосето, а зад него – нещо като малък паркинг, зад който се намира стрелбище /самото то не се
вижда от полянката/ .Местността се нарича Ачовица.
Тук ще видите и следните табелки: /сн 9/

сн.9

Бялата поцинкована табелка сочи пътя до местността Извора – ако сте се заглеждали от
Велинград, под Елин Връх, някъде на половината от височината му се виждат едни оголени скали,
а малко под тях - поляна. Тази поляна се нарича Извора – има чешма и навес с маси и пейки, до
който може да се напали огън. /сн. 10/
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сн. 10
Червената табела сочи пътя към Елин Връх – по него нагоре маркировката е от подобни, но
миниатюрни червени табелки със или без надпис върху тях, а също така и кръгли червени
капачки от бурканчета, най-вероятно от лютеница.
Може да ви е смешно, но това е единствения ориентир за пътеката и съм благодарен на този,
който ги е сложил.
От лявата страна на полянката на Ачовица при ясно време се открива чудесна гледка към връх
Острец, а в далечината се белеят Вихрен, Тодорка и окръжаващите ги пирински върхове.

сн. 11
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Поемате по пътя в горната част на поляната /сн.12/

сн. 12
и след няколкостотин метра достигате до мястото, където се разклонява- наляво за
Извора, а надясно - за Елин Връх. /сн.13/

сн. 13
Продължавате надясно, пътеката върви косо по склона, минава през нещо като тунел, образуван
от ниски широколистни дървета и постлан с шума от листата им, след което прекосява малко дере
/не тръгвайте по вертикалната пътека, която следва нагоре дерето!/, а продължете по завоя
надясно, след малко от лявата страна виждате една „мини” каменна кариера, след която
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пътеката постепенно започва да прераства в път- достиганали сте до една критична точка –
критична е за това, защото почти всички на това място поемат в посока направо – това е грешния
път. /сн. 14/

сн. 14
Трябва да завиете наляво, в противен случай, ако продължите по все по разширяващия се път
направо, ще излезете отново на шосето за Начовото, малко под местността Копанка.
Завивайки наляво, пътеката върви известно време вертикално към върха, тук таме виждате
маркировката от червени капачки, по която се водите. След около 5 минути остро завива надясно
и от тук до самия връх върви косо по склона, а не право нагоре към него. Не се подлъгвайте да
тръгвате по многото вертикални отклонения на пътеката, макар че изглеждат широки и добре
отъпкани – това са свлачки на горските работници, по които теглят с коне надолу към шосето
отсечените дървета. Тръгвайки по тях, не след дълго пътеката се губи и ще се озовете насред н
коприви и бодливи шубраци. Ще бъдете принудени да се промушвате из всякакви трънаци и
друга ниска растителност, при това на места наклона е много голям. Даже и да се доберете
изподрани до върха, последното ви желание ще е да се любувате на гледката – единственото ви
желание ще е едно легло, от което да не станете поне 12 часа. ☺
Пътеката продължава, като известно време успоредно на нея върви и някакъв странен изкоп –
нещо като вада – вървейки край нея, може доста да поумувате кой и защо я е направил./сн. 15/
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сн. 15
Достигате до една полянка с чешма, която според табелката малко по-нагоре по пътеката, се
казва Амаловото. /сн.16/

сн. 16
До чешмата има скована маса и пейки, има и място за палене на огън. Водата от чешмата е
леденостудена – лятно време е много по-студена от тази на Елин Връх.
И сега внимание – втора критична точка – в горната част на поляната, точно над чешмата, отново
тръгва пътека вертикално към върха, която тук-таме е маркирана с познатите вече малки
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червени табелки-стрелки и капачки. Тръгвайки по нея, е твърде вероятно да се изгубите – ще
стигнете, разбира се, до върха, но едвам поемайки си дъх. За това продължете по пътеката,
която върви косо по склона, макар че може да пробвате на ваш риск и по вертикалната. /сн.17/

сн. 17
Малко над поляната с чешмата преваляте билото /сн.18/

сн.18
и добре оформената пътека/сега е вече път направен с булдозер/ върви почти хоризонтално през
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гъста вековна смесена гора /сн. 19/

сн.19
до като стигне черния горски път по който за 7-8 мин се стига до самият връх. /сн.20/

сн. 20
Тук ще видите и табелките, които сочат пътя, по който сте дошли, и по който ще се върнете
обратно. /сн.20/
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сн.21
Черния път, на който излезнахте, вдясно на около 100 метра се разклонява на 3- най десния е за
шосето Велинград-Начовото - до него се достига след около 2-3 километра, средния - малко
пообрасъл с трева води за 1 час до Кладова, а най-левия - добре поддържан слиза до хижа
Самоводица и от там за Велинград.
Но за върха се тръгва наляво, и след малко изкачване пред вас се открива параклисът Свети
Илия, който е на самия Елин Връх./сн. 22, 23/

сн. 22
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сн.23

.

сн.24

