Приложение 1.16.7. – 3. Описание на основни ски-маршрути,
преминават встрани от маркирани със стълбова маркировка маршрути.
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Основни маршрути за ски- преходи в Национален парк ”Рила” :
Район на хижа “Скакавица”:
Хижа “Скакавица” - вр. Кабул - Отовишки връх. Зависи от снежните условия и се
извършва само в периоди с ниска степен на лавинна опасност;
Преходи със ски по маркираните пътеки от х. “Скакавица” до х. “Рилски
езера” и от х. “Скакавица” до х. “Ловна”. Много популярен маршрут. Това са
безопасни маршрути, преминаващи по маркирани пътеки.
Район на Седемте езера :
Хижа “ Рилски езера” - по стълбовата маркировка до езеро Бъбрека и след
това по летния маршрут до езеро Сълзата. Много популярен маршрут в частта
си до езеро Бъбрека. От езеро Бъбрека до езеро Сълзата се преминава само
при ниска степен на лавинна опасност и ясно време;
Хижа “Рилски езера” - Отовишки връх ;
Хижа “Рилски езера” - вр. Харамията-вр.Мальовица -х.“Мальовица”.Популярен
маршрут. Преминава се само при ясно и тихо време;
Район на вр. Мальовица
УЦ “Мальовица” - било Ръждавица - вр. Камилата - вр. Ловница. Много
популярен и сравнително безопасен маршрут;
Хижа “Мальовица” - Овчарски улей - Калбура - вр. Ушите - Мала Урдина река
(до 2500 м.н.в. - в. Мальовица - Зелени рид - х. “Вада”. Не особено популярен
маршрут, който зависи от снежните условия;
Хижа “Мальовица” - Овчарски улей - спукскане по Заешки улей към х.
“Мальовица”. Популярен маршрут. Извършва се само при ниска степен на
лавинна опасност;
Хижа .‘Мальовица” - вр. Малка Мальовица - вр. Безименен - вр. Орловец –
заслон “Орловец”. Много популярен, безопасен маршрут при спускане извън
лавиноопасни улеи;
Хижа “Мальовица” - Втора тераса - Еленино езеро - вр. Мальовица. Много
популярен и безопасен маршрут при спускане извън лавиноопасни улеи.
При ниска лавинна опасност има варианти за спускане по улеите по източния
склон на вр. Мальовица. Много популярен маршрут. Безопасен е при
спускане извън лавиноопасни улеи.
Хижа “Мальовица” - Втора тераса - Еленино езеро - вр. Малка Мальовица спускане към Първа тераса. Популярен маршрут. Спускането се извършва
само при ниска степен на лавинна опасност.
УЦ “Мальовица” - Свинското езеро - вр. Голям купен - вр. Попова капа - вр.
Мечит - х. “Мечит ”. Не много популярен, но безопасен маршрут.
Район на връх Мусала
Ястребец - вр. Алеко - вр. Мусала - х. “Грънчар”. Не много популярен маршрут.
Зависи от снежните условия.
Хижа” Заврачица” - вр. Манчо - вр. Мусала - х. “Мусала”. Не много популярен
маршрут. Зависи от снежните условия.
Район на х. „Рибни езера”
Хижа “Рибни езера” - вр. Йосифица - вр. Водни връх - заслон Кобилино
бранище - х. “Мечит ”. Част от траверса Рила - Пирин. Безопасен маршрут.
Хижа .“ Рибни езера” - вр. Канарата - вр. Голям мечи връх - х. “Македония”.
Част от траверса Рила – Пирин. Безопасен маршрут.

Места за лагеруване и за пребиваване на любителите на екстремни форми на
туризъм и на спортистите край обектите за практикуването.
За района на Скакавица - почти без алтернатива за пребиваване се явява х.
“Скакавица”. По-малко популярна е х. “Пионерска” и хотелите наоколо.

За ледовете в циркуса на Седемте езера и вр. Харамията. Като място за
пребиваване и изходен пункт за подход се ползват най-често новата или старата хижи
построени там. Зимният характер на изкачванията и близостта на хижите почти
изключва възможността от бивакуване на открито. При летни изкачвания на вр.
Харамията е възможно устройването на биваци на местата, ползвани от Общество
Бяло Братство- България извън периода 20 юли - 30 август всяка година. Поради слабо
популярните летни маршрути, рядко палатките биха надвишили 2-3 броя, при средна
посещаемост от 1 до 2 изкачвания месечно. Често толкова са дори за цялото лято и
представляват обикновено съботно - неделни прояви.
В района на Мальовица - х. “Мальовица” и УЦ “Мальовица” са найпредпочитаните места за преспиване. Използват се както като изходни точки, така и
като места за преспиване през цялото време на проявата. В 90% от случаите това са
съботно-неделни прояви и сравнително рядко траят повече дни.
Стар бивак на Яворова поляна - служи за изкачване на иглите в Урдината
долина. Рядко се използва за повече от две прояви. Обикновено е за съботно-неделни
прояви и се състои от не повече от 2 до 4 палатки. Поради зачестили кражби,
напоследък не се предпочита и се използва като база за пребиваване УЦ
’’Мальовица”.
Стар бивак край долното Мальовишко езеро - използва се като изходна точка
за трудни изкачвания по стените на вр. Мальовица и Ушите. Състои се от каменна
маса и камъни за сядане около равно място източно от езерото. Много рядко се
използва за повече от една нощувка (напр. при алпиниада), обикновено е за съботнонеделни прояви и се състои от не повече от 2 до 4 палатки.
Стари биваци до х. “Мальовица” - на поляните около хижата - използват се като
изходна точка за изкачвания по стените на Камилата, Куклата, Мальовица и Ушите.
Рядко се използват за повече от две нощувки (напр. при алпиниада), обикновено е за
съботно-неделни прояви и се състои от не повече от 3 до 4 палатки.
Стар бивак на Втора тераса - използва се като изходна точка за изкачвания по стените
на Елени връх, Злия зъб, Иглата на монаха и други по-близки обекти. Рядко се използва
за повече от две нощувки, обикновено е за съботно-неделни прояви и се състои от не
повече от 2 до 6 палатки.
Стар бивак край Бисквитеното езеро под заслон “Орловец” - използва се като
изходна точка за трудни изкачвания по стените на Дяволските игли, Злия зъб, Двуглав,
Иглата др. по-близки обекти. Състои се от каменна маса и камъни за сядане около
равно място. Рядко се използва за повече от две нощувки (напр. при алпиниада),
обикновено е за съботно-неделни прояви и се състои от не повече от 1 до 3 палатки.
Заслон “Орловец” - използва се като изходна точка за трудни изкачвания по
стените на Дяволските игли, Злия зъб, Двуглав, Иглата др. по-близки обекти. Рядко се
използва за повече от две нощувки (напр. при алпиниада), обикновено е за съботнонеделни прояви и се ползва от 4 до 10 души.
Заслон “Страшно езеро” - използва се като изходна точка за изкачвания по
стените на Купените, Ловница, Камилата. Рядко се използва за повече от две нощувки
(напр. при алпиниада), обикновено е за съботно-неделни прояви и се ползва от 4 до
10 души. През последните 10 години почти не се е ползвал като база за алпийски
изкачвания и е предпочитан само от туристите.
За районите на х. “Грънчар” и х. “Белмекен” - епизодично ползване на хижите.
За района на х. “Мусала” и заслон “Леденото езеро” (Еверест) - като изходна
точка за изкачвания в Мусаленския дял на Рила се използват хижата и заслона.
Популярни места за ивънпистово каране
Наименование
Район/дял
Улей „Х“
Мальовица
Северен склон на вр. Малка
Мальовица
Мальовица (Камината)
Мальовишки коридор
Мальовица

Подход
ЦПШ Мальовица – х. Мальовица
ЦПШ Мальовица – х. Мальовица
ЦПШ Мальовица – х. Мальовица

Наименование
Улей на Малкия петел
Улей на Големия петел
Северен склон на вр.
Безименен

Район/дял
Мальовица
Мальовица
Мальовица

Подход
ЦПШ Мальовица – х. Мальовица
ЦПШ Мальовица – х. Мальовица
ЦПШ Мальовица – х. Мальовица

Северозападен склон на вр.
Камилата
Овчарски улей
Северен склон на вр. Мечит

Мальовица

ЦПШ Мальовица – х. Мальовица

Мальовица
Мальовица

ЦПШ Мальовица – х. Мальовица
Говедарци - х. Мечит

Североизточен склон на вр.
Дено
Скакавишки улей

Мусаленски

Боровец - Ястребец

Дамгския дял,
района на
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рислки
езера
Седемте рислки
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Седемте рилски
езера
Източна
Рила/Ковачки дял
Югозападна
Рила

х. Пионерска – х. Рилски езера

Icefly
Улей Стиви Уондър
Склоновете над Окото
Отовица – склонът към ез.
Окото
Чочов връх
Шести до Десети улеи
Пети улей
Четвърти улей
Трети улей
Втори улей
Y-ка
Първи улей
Нулевия улей
Югоизточен склон на вр. Суха
вапа
Югоизточно
ребро
на
Ангелов връх

х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
х. Пионерска – х. Рилски езера
гр. Якоруда – х. Трещеник
гр. Белица – Семково

