
Осогово | Трите буки – Fun парк „Осогово“ 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

 

 

http://karta.bg/


 

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; има чешма и навес.  

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

или хотел „Руен“), но тогава ще трябва да разчитате само на GPS следата, без описанието). 

Дължина: 5.8 км 

Изкачване: 120 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=2.5) 

Продължителност: 1 час (максимум 2 часа с много почивки) 

Вода: 0.5 л; по маршрута няма чешми, освен в началната точка.  

Храна: не е необходима 

Терен: 
- асфалт – 2.4 км 

- черни пътища – 3.4 км 

 

Описание:  

От кръговото кръстовище (т.01) се изкачваме леко по асфалтовия път на север в посока Кюстендил и 

след 1.2 км (т.02) се отклоняваме надясно и надолу по черен път към Fun парк „Осогово“ и 

пресичаме пистата и трасето на ски-влека. Спускаме се още малко към близкото дере, пресичаме го и 

в т.03 (1.9 км) пропускаме занемарен черен път вляво и продължаваме по основния път, който е 

предимно равен и гладък и заобикаля едно връхче, което се пада от лявата ти страна. На едно-две 

места се отклоняват много занемарени, изоставени дърварски пътища, които пропскаме. В т.04 (2.7 

км), след като сме започнали да се изкачваме (тук пътят е малко по-стръмен и изровен), се 

включваме в по-голям черен път и продължаваме по него наляво и нагоре, докато излезем на 

асфалтовия път за Трите буки в т.05 (3.0 км) - преди това вдясно има приятно място за почивка с 

пейки и маси под сянката на стари дървета.  

Продължаваме с плавно изкачване по асфалта, като минаваме под хижа „Осогово“, за да достигнем 

отново Fun парка, но този път сме над него. В т.06 (4.2 км) се отклоняваме по хубав, широк черен 

път надясно с червена туристическа маркировка към вр. Руен. Минаваме покрай базата на ПСС (т.07) 

и продължаваме нагоре по пътя, докато не излезем на заравнена част от билото, откъдето можем да 

погледнем към връх Руен - т.08 (5.1 км). Тук се събират двата маркирани черни пътя към върха - ние 

трябва да се спуснем по този наляво към кръговото кръстовище при Трите буки. В началото пътят е с 

малък наклон и доста широк, но след това има няколко по-стръмни и изровени серпентини, на които 

по-неуверените може да се наложи да слязат. Има дори и кратка пряка пътека, но тя ще допадне само 

на любителите на стръмни и технични терени.  

https://goo.gl/maps/jswt9t67pzP2

