
Осогово | Обиколка на вр. Човека 

Трите буки – заслон „Превала“ – м. Памука 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: Кръговото кръстовище в м. Трите буки, преди хотела,  

https://goo.gl/maps/jswt9t67pzP2 . До тази точка можете да стигнете от всяко място за настаняване в 

района.  

Можете да започнете маршрута и от други точки (например от хотел „Трите буки“ или хижа 

"Осогово"), но тогава ще трябва да разчитате само на GPS следата, без описанието. 

Дължина: 25.2 км 

Изкачване: 700 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2) 

Физическо натоварване: средно (КФН=5) 

Продължителност: 3-6 часа 

 

http://karta.bg/
https://goo.gl/maps/jswt9t67pzP2


Вода: 1-2 л, близо до заслон „Превала“ е известната чешма Бекбунар, преди това също има чешма в 

средата на изкачването. След заслона няма чешми.  

Храна: за половин ден 

Терен: 
- асфалт - 5.9 км 

- черни пътища – 19.3 км 

Описание:  

От кръговото кръстовище (т.01) започва стръмен черен път с туристическа маркировка към вр. Руен, 

но ние не тръгваме по него! Вместо това поемаме по асфалта в посока Кюстендил и се изкачваме с 

лек наклон нагоре до т. 02 (1.4 км), където завиваме наляво по черен път с червена туристическа 

маркировка към вр. Руен. На 50 м от разклона (т.03) има група бунгала и 1-2 по-големи потройки – 

едната от тях е базата на ПСС. Пътят минава между тях и продължава нагоре с лек наклон.  

В т. 04 отляво идва прекият черен път от началната точка, също маркиран. Продължаваме надясно и 

нагоре по черния път в посока вр. Руен. Следваме туристическата маркировка. На няколко места (т. 

05, 06 и 07) пропускаме черни пътища, отклоняващи се наляво.  

В т.09 (7.5 км от началото) достигаме заслон „Превала“. Малко преди него в т.08 пропускаме черен 

път надясно. Заслонът е идеално място за почивка, а на 100-200 м от него в посока вр. Руен е 

чешмата Бекбунар, която е с много хубава вода.  

Тук обаче маршрутът се отделя от туристическата маркировка за вр. Руен. Идвайки към заслона 

отдолу, трябва да тръгнем по черния път надясно, който се изкачва по югозападния склон на вр. 

Човека, подсичайки го. В тази част изкачването е най-стръмно и изровено, може да се наложи на 

места да бутате. В т.10 отдясно идва черен път, в т. 11 (9.1 км) пропускаме черен път наляво. Малко 

след това основният път се изравнява и започва спускането.  

В т.12 (10.2 км) и 13 (11.3 км) пропускаме затревени и слабо използвани черни пътища вдясно. След 

втория такъв обаче внимавайте и намалете скоростта, защото в т.14 (11.5 км) трябва да завием по 

черен път надясно, който при по-бързо каране може лесно да бъде пропуснат. Продължаваме 

спускането през поляни с приятни гледки във всички посоки.  

В т.15 (13.1 км) пътят се разделя – следваме десния, който прави 1-2 серпентини и продължава да се 

спуска в североизточна посока, вече сред храсти и рехави дръвчета. Тук пътят е малко по-обрасъл и 

друсащ, но това е за кратко. Карайте с повишено внимание.  

Около петнадесетия километър влизаме в хубава букова гора. Пътят става съвсем ясен, следваме 

само него надолу. Като цяло може да се кара бързо, но трябва да внимавате за изненади – на места 

има коловози и други неочаквани препятствия, може да срещнете и диви животни.  

Спускаме се до дерето на р. Глогозка и оттам пътят започва леко да се изкачва през следващото дере 

(на р. Памучка) до м. Памука (т.16, 20.7 км), където излизаме на асфалтовия път от Кюстендил. 

Завършваме маршрута с няколко километра изкачване по асфалта до началната точка или до 

мястото, където нощуваме.  


