
Осогово | Трите буки – Предела – Двете  
реки 

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; има чешма и навес.  

Можете да започнете маршрута и от други точки (например от хотел „Трите буки“ или хотел „Руен“), но 

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

Дължина: 30.1 км 

Изкачване: 760 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: средно (КФН=5.5) 

Продължителност: 3-8 часа в зависимост от темпото 

Вода: 1-2 л, по маршрута има няколко чешми, но за основното изкачване (след Двете реки) е добре да имате 

поне 1.5 л.   

Храна: за половин или цял ден в зависимост от темпото 

Терен: 
- асфалт – 2.3 км 

- черни пътища – 27.8 км 

 

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


Описание:  

От кръговото кръстовище (т.01) се изкачваме до хотел „Трите буки“ (т.02) и се спускаме по черен 

път между басейна и игрището за футбол. Излизаме на хубави поляни около вр. Трите буки, който се 

пада вляво от т.03 (има и заслон с място за пикник). Малко по-надолу, в т.04 (1.3 км) завиваме по 

черен път надясно, защото е по-полегат. По него след 100 м излизаме на асфалтовия път в т.05 и 

поемаме по него наляво, за да достигнем хотел „Руен“ (т.06, 1.7 км).  

Тук асфалтът свършва и започват няколко черни пътя. Караме по най-десния – широк и сравнително 

гладък. Започва с леко спускане и на 300 м след хижата (т.07, 2.0 км от началото на маршрута) 

вдясно се отделя друг път надолу, който пропускаме. Оттук нататък обикаляме вр. Чуките, 

подсичайки го  от западната му страна. Пътят е с променлив наклон – ту леко нагоре, ту леко надолу, 

има и доста равни участъци.  

В т. 08 (3.9 км) достигаме черен път, идващ откъм върха, и завиваме по него надясно. След 30-40 м 

(т.09) се включваме в основен път, идващ отляво, а след още 30-40 м (т.10) пропускаме по-малък път 

вляво и караме напред по основния. В следващия километър и половина той е предимно равен и 

подсича вр. Черни връх (има такъв и в Осогово!), като в т. 11 (5.2 км) пропускаме стръмен дърварски 

път надясно.  

В т.12 (5.8 км) пропускаме два черни пътя вляво и пръдължаваме по главния, като тук започва 

същинското спускане. С 2-3 серпентини сваляме рязко височината и в т.13 (6.4 км), при последната 

серпентина, пропускаме по-занемарен път вляво и караме по основния. След малко достигаме 

чешмата на Дончо Христов (т.14), която е чудесно място за първа почивка.  

Оттук пътят се спуска само надолу, на отделни места е малко по-стръмен, но като цяло не е 

технически труден. Следваме само главния път и пропускаме разни отбивки вляво и дясно – такива 

има в т. 15 (7.9 км) и на още 1-2 места по-надолу, но едва ли ще ги видите в бързината. В края пътят 

излиза в м. Предела (т.16, 10.2 км), където има красив параклис – поредното приятно място за 

почивка.  

От Предела продължаваме наляво по широк автомобилен черен път (макадам), който се спуска до 

махала Двете реки с минимален наклон. Няма как да го сбъркате – карайте само по него и 

пропускайте отбивки към гората. Малко преди Двете реки се появява и асфалт.  

Махала Двете реки (т.17, 16.5 км) е разположена на кръстопът и до него са изградени параклис и 

голям навес с пейки и маси. Наблизо има и чешма с добър дебит. Мястото сякаш е създадено за 

почивка преди дългото изкачване. Идвайки откъм Предела, продължаваме по широкия черен път 

наляво и нагоре. Има дори изтрита пътна табела, сочеща към Трите буки.  

Нагоре през цялото време следваме този главен черен път, който е с хубава, твърда основа и 

постоянен, умерен наклон. Пропускаме множество отклонения вляво и дясно:  

- в т.18 (16.7 км) и т.19 (17.3 км) има черни пътища надясно към махалата   

- в т.20 (21.0 км) пропускаме хубав, широк черен път надясно 

- в т. 21 (23.5 км) и 22 (малко по-нататък) има занемарени дърварски пътища 

- в т. 23 (24.8 км) и 24 (малко по-нагоре) пропускаме черни пътища надясно 

В т. 25 (27.0 км) достигаме хубава чешма със заслон, пресичаме и друг черен път, следваме основния 

с каменната (чакълеста) настилка. След още 800 м пропускаме черен път вляво (т. 26), а след още 

толкова достигаме хотел „Руен“, като преди това пропускаме и черен път вдясно (т.27).  

От хотела продължаваме по асфалта, редувайки леки изкачвания и спускания. В т.28 (29.5 км) 

пропускаме широк черен път вляво и малко след това достигаме кръговото кръстовище под Трите 

буки.  


