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Планината Осогово е разположена в сърцето на Балканския по-
луостров, поделена между България и Македония. Тя е петата по 
височина планина в България, като най-висок е граничният връх 
Руен – 2251 метра над морското равнище. Други по-високи върхове 
в българската част са Мали Руен – 2229 м, Шапка – 2188 м, Чове-
ка – 2047 м. Осогово привлича с тайнството си на съществуващи-
те до неотдавна забрани на граничната зона. Тук все още могат да 
бъдат намерени следи и спомени от т.нар. „Желязна завеса“, разде-
ляла някога Европа. Днес тези територии са част от Европейския 
Зелен пояс. Именно заради доскоро трудния достъп планината е 
с изключително добре запазена природа. Тя попада в защитени 
зони по Натура 2000 – тук може да видите животни и растения, кои-
то се срещат рядко или никъде другаде в България. Легенди, све-
ти места, минерални извори, дълбоки речни долини, вековни гори, 
спиращи дъха панорамни гледки, усещане за покой и дива приро-
да– всичко това ще ви предложат Осогово и околностите му, за да ви 
накарат да искате да се върнете отново и отново. 
За да ги опознаете по-добре, ви предлагаме три веломаршрута с 
различна степен на сложност, които ще ви разкрият част от пла-
нинското богатство. Маршрутите са описани (вкл. с GPS следи) в 
рамките на проект „Устойчиво бъдеще за хората и природата в 
Осогово“, който се изпълнява от Фондация ЕвроНатур, Българска 
Фондация Биоразнообразие и Македонско Екологично дружество, с 
финансовата подкрепа на Германска федерална фондация за околна 
среда DBU и Франкфуртско зоологическо дружество FZS. 
За повече информация: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Ustoychivo-
bydeshte-za-horata-i-prirodata-v-Osogovo.p1630-y

Не забравяйте: Осогово е погранична планина. Носете със себе си 
лична карта и при по-големи групи и движение в близост до грани-
цата, уведомете предварително гранична полиция.    



Маршрут за начинаещи
Трите буки – хотел „Руен“ – Трите буки

Изходна точка: Кръговото кръстовище в м. 
Трите буки, преди хотела. https://goo.gl/maps/
jswt9t67pzP2
Дължина: 7.4 км
Изкачване: 170 м
Ниво на техническа трудност:  ниско, малък 
наклон
Физическо натоварване: ниско
Продължителност: 1 час
Вода: 0.5 л
Храна: Не е необходима
Терен:   - асфалт - 1.9 км; 
             - черни пътища – 5.5 км

Описание: Ако винаги сте искали да отидете на велосипедно пътешествие, но сте се притеснявали, че няма-
те достатъчно опит в карането, този маршрут в Осогово е точно за вас. Той е подходящ и за семейно каране 
с деца, тъй като е сравнително кратък и е близо до удобни места за настаняване – хотелите „Трите буки“ 
и „Руен“. Можем да наречем този маршрут „горска приказка“, защото през по-голямата му част ще карате 
през гора – букова и смесена. Оглеждайте се наоколо – по черните пътища ви очакват изненади – следи на 
дивите обитатели на гората като диво прасе, сърна, язовец, белка. В локвите по пътищата напролет може да 
видите дори алпийски тритон, който се среща само на няколко места във високите планини на България. 
Пътят преминава и през красиви поляни, на които освен да отдъхнете може да се насладите на голямото 
пеперудено разнообразие, заради което Осогово е обявено за един от основните райони на пеперудите в 
България. Интересни точки по маршрута са: кръговото кръстовище в местността „Трите буки“ с чешмата, 
изградена в памет на известния български алпинист Людмил Янков – един от участниците в експедиция 
Еверест ‚84, както и местността „Трите буки“ около едноименния хотел, от където се открива необикнове-
но красива панорама към Витоша, Рила, Пирин и връх „Мали Руен“. 

За подробно описание с  GPS следа вижте: 
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5560-route-2017-osogovo-beginners
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Изходна точка: Кръговото кръстовище в м. Трите 
буки, преди хотела. http://goo.gl/maps/jswt9t67pzP2
Дължина: 30.1 км
Изкачване: 760 м
Ниво на техническа трудност: ниско (само на от-
делни места черните пътища са по-стръмни и леко 
изровени)
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

Маршрут за средно напреднали – 
Трите буки – Предела – Двете реки – Трите буки

Описание: Този маршрут не е съвсем за начинаещи, защото е по-дълъг и освен това съдържа в себе си и някои по-
сериозни предизвикателства. Подходящ е както за не толкова опитни, с уговорката, че на места е леко труден, така и 
за по-напреднали, за които някои участъци от него могат да се превърнат във вълнуващо приключение с достатъчна 
доза адреналин. Маршрутът е подходящ за всички сезони (освен зимата), като трябва да имате предвид, че започва 
със спускане, а после с изкачване и е нужно да съобразите тази му особеност с времето и сезона, който сте избрали. 
И по този маршрут може да се натъкнете на следи на диви животни или дори на самите тях – Осогово е единствена 
планина в България, в която в последните 10 год. е заснеман рис. Началната му точка е кръговото кръстовище преди 
хотел „Трите буки“ с чешмата, посветена на Людмил Янков – известния български алпинист и поет, живял дълго в 
гр. Кюстендил. Маршрутът предлага много възможности за почивка, красиви поляни, заслони и места, подходящи 
за пикник. Докато се спускате към Предела (наричан още и Голям Предел) не пропускайте чешмата на Дончо Петров 
(известен още и като Дончо Христов) – български революционер, войвода от ВМРО, участвал в Първата световна 
война и многократно защитавал местното население по време на войните за национално обединение. Това е вълшеб-
но място за отмора – ще усетите прохладата, покоя и шепота на старите букови дървета. Сред забележителностите по 
маршрута са и два параклиса: в махала Големи Предел – параклисът „Света Марина“ и в махала Двете реки – парак-
лисът „Свети Пророк Илия“, където има беседка и чешма. Между Двете реки и Трите буки не пропускайте табелата 
„биотехнически съоръжения“, водеща към укрития за наблюдение на животни. Ако решите да спрете там, с малко 
късмет, много търпение и достатъчно време можете да видите някои от дивите обитатели на гората.

За подробно описание с GPS следа вижте: 
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5578-route-2017-trite-buki-predela-dvete-reki
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Изходна точка: Кръговото кръстовище в м. Трите 
буки, преди хотела. http://goo.gl/maps/jswt9t67pzP2
Дължина: 25.2 км
Изкачване: 700 м
Ниво на техническа трудност: средно
Физическо натоварване: средно 
Продължителност: 3-6 часа
Вода: 1-2 л, След заслона „Превала“ няма чешми.
Терен: - асфалт - 5.9 км; 
 -  разнообразни като наклон и настилка чер-

ни пътища – 19.3 км

Маршрут за напреднали: 
Трите буки – заслон „Превала“ – м. Памука - 
обиколка на вр. „Човека“ – Трите буки

Описание: Това е изключително живописен маршрут, тъй като по-голямата част от времето се кара по 
откритите части на планината, което разкрива прекрасни гледки към билото на вр. Руен, към Коньовската 
планина и към Кюстендилската котловина. Пътят минава и през два растителни пояса: високопланин-
ски – с ниски храсти и треви; и горски – с характерните за Осогово букови гори. Тук ще намерите и 100 
годишни букови дървета – емблематична природна забележителност в района. Маршрутът не е подходящ 
за начинаещи, въпреки че не е сложен, тъй като има трудни изкачвания с доста стръмен наклон и трудни 
черни пътища. Той заобикаля връх „Човека“ (2046 m). Районът е рай за ботаници и любители на растени-
ята - между вр. Човека и вр. Руен могат да се видят редица защитени растения, включително и „стройната 
теменуга“ (Viola gracilis) – вид, който в България се среща единствено тук. Началната точка отново е кръ-
говото кръстовище с чешмата в памет на Людмил Янков - един от участниците в експедиция Еверест ‚84. 
Маршрутът минава през заслон „Превала“, пред който има маси и пейки за почивка. На 200 м от него, в 
посока вр. Руен можете да си налеете от чудната вода на чешмата Бекбунар. Очаквайте, че някъде там 
може да ви провери и Гранична полиция. Пътят преминава и през деретата на р. Глогозка – четвъртата по 
големина река в българската част на Осогово и р. Памучка в местността Памука, където също ще видите 
стогодишни букови дървета. Безкрайни поляни, вековни букови гори, гледка към върховете, величествени 
речни долини, срещи с диви животни – Осогово разкрива цялата си красота и ще ви очарова.

За подробно описание с GPS следа вижте:
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5573-route-2017-osogovo-obikolka-choveka
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Места за настаняване:  Обърнете внимание и на услугата транспорт 
- тя би ви позволила да правите велопреходи, при които карането 
започва от високата част на планината и завършва чак в ниското 
(Кюстендил или съседните на него села), след което да бъдете изво-
зени обратно до началната точка.

Обект или лице 
за контакт Услуги Контакти

Павел Козарски
Транспорт и наем на велосипеди, 
мобилна работилница. Водач с 
английски език, инструктор

тел.: 0884 200 072
pavelkozarski@yahoo.com

Велоработилница – 
Румен Миленков

Ремонт, поддръжка, продажба на 
велосипеди

тел.: 0899 823 773
velosporting@abv.bg

Хижа „Осогово“ Настаняване, кухня, зала 35+18 
места, транспорт

hijaosogovo@gmail.com
http://www.osogovo.bgjourney.com/
тел.: 0882 815 515; 0896 688 484

Хотел „Три буки“ Настаняване, кухня, басейн, спортна 
база, зала, транспорт

hotel@tribuki.com
www.tribuki.com
тел.: 0887 564 265

Хотел „Руен“ 
(бивш ДАП) Настаняване, кухня тел.: 078 550 244

ruenturist@abv.bg

Къща за гости „Старата 
Ковачница“ - Емил 
Митрев

Настаняване за 
групи и семейства

с. Згурово, 
община Невестино 
тел.: 02 859 31 66; 0888 801 656
starata_kovachnica@mail.bg
www.staratakovachnitza.com

Къща за гости 
„Чардака“

Настаняване, сезонен открит басейн, 
барбекю, чай, кафе

с. Невестино 
тел.: 089 851 7418

Къща за гости 
„Миревата къща“

Настаняване до 15 души; барбекю, 
басейн през лятото; кухня за 
самостоятелно приготвяне

с. Невестино 
ул. Хан Аспарух №16
тел.: 0898 555 699
mirevata@abv.bg

Хотел "Парадайз"
Настаняване - 29 места, лоби бар, 
ресторант, външен басейн, сауна, 
барбекю, паркинг, зала 

с. Жиленци, Гюешевско шосе
тел.: 0884 180 949; 0894 572 122
hotel_paradise@abv.bg
http://www.hotel-paradise-bg.com/

Хотел и ресторант 
„Тихият кът“

Настаняване (29 места), кухня (70 
места); колела под наем

с. Слокощица, ул. Осоговска 10 
тел.: 079 362 211; 0893 465 333  
http://tkfood.net

Вила ловен дом Бор Настаняване – 18 легла
с. Вратца
тел.: 078/52 55 05 (111); 
0888 232 302



Повече за проект 
„Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово“: 
Основна цел на проекта е да подпомогне прилагането на добри прак-
тики за устойчиво развитие на района на Осогово от двете страни 
на границата в сътрудничество с местните общности и да осигури 
опазването на изключителното биологично разнообразие на пла-
нината. Важно средство за постигането на устойчиво развитие е 
природосъобразното оползотворяване на ресурсите. По-конкретно 
проектът се стреми да подкрепи устойчивото управление на горите; 
подобряване на знанията за едрите хищници като мярка, подпома-
гаща процеса на вземане на решения, анализ и демонстриране на 
потенциала на Осогово за развитие на природен устойчив туризъм.
Проектът се изпълнява от Фондация ЕвроНатур, Германия, Бъл-
гарска Фондация Биоразнообразие, България и Македонско еколо-
гично дружество, Македония, с финансовата подкрепа на Германска 
федерална фондация за околна среда DBU и Франкфуртско зооло-
гическо дружество FZS. За повече информация: За повече инфор-
мация: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Ustoychivo-bydeshte-za-horata-i-
prirodata-v-Osogovo.p1630-y


