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Основната цел на проекта e икономическото разнообразяване на региона и осигуряване възможности
за устойчив растеж на общините Трън, Брезник,
Сливница и Драгоман, чрез развитие на туристически продукт по екологичен и икономически устойчив начин, основано върху нови и разнообразни
продукти и по-пълно използване на туристическия
потенциал. Специфични цели на проекта:

The main objective of the project is economic
diversification of the region, providing opportunities
for sustainable growth of Tran, Breznik, Slivnitsa and
Dragoman, through the development of tourism products
in an environmentally and economically sustainable way,
based on new and diverse products and better use of the
tourist potential. Specific objectives:

* Увеличаване броя на посетителите с нощувка,
удължаване на туристическия престой и нарастване в потреблението на допълнителни услуги в целевия район за по-пълноценно използване на наличния
ресурсен потенциал, по-ефективно развитие на туризма и увеличаване на ползите от него за местната общност.
* Разработване на туристическия продукт на район.

* Increase the number of visitors with accommodation,
extension of stay and tourist growth in the consumption
of additional services in the target area for better use
of the available resource potential, more effective
development of tourism and increase benefits for local
community.
* Development of the tourism product of the region.

ОБЩИНА ТРЪН
TRAN MUNICIPALITY
Община Трън е разположена в Югозападна България, в северозападната част на област Перник,
на границата с Република Сърбия. Град Трън e на
83 км от София и със своята територия
от 573,4 кв. км и 52 населени места е третата по големина община в България. Географски, общината обхваща
кот- ловините по поречието на р. Ерма
– живописното Знеполе и планините
от другата част,
наречена Краище.
На територията
на общината има
граничен контролн о - п р о п ус к а т еле н
пункт в с. Стрезимировци. В района на община
Трън са запазени множество
археологически и културно-исторически паметници, носещи сведения за
богата история, които не са проучени и популяризирани, а красивата и на места девствена природа привлича множество туристи в общината
през летния сезон.

The Tran municipality is located in the Northwestern
part of Pernik region in Southwestern Bulgaria, on
the border with Serbia. The city of Tran is located
83 km away from Sofia and with it’s territory
of 573 987 acres and 52 settlements
is the third biggest municipality
in Bulgaria. The geographical
position covers the valleys
along river Erma - the
picturesque Znepole
and the mountains on
the other side called
Kraishte. There is a
border checkpoint
in the village of
Strezimirovtsi within
the municipality. Many
archaeological
and
historical
monuments
are preserved in the region
of Tran as evidence of rich
history that has not been studied
and promoted quite enough but the beauty
of the virgin nature attracts a lot of tourists in the
summer time.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ОБЩИНА ТРЪН
ATTRACTIONS IN TRAN MUNICIPALITY
1. Ждрелото на р. Ябланица

1. The Gorge of Yablanitsa river

Ябланишкото ждрело е eдно от най-красивите и с
екстремен достъп ждрела в България. Ждрелото
се намира в пролома между селата Врабча, Трънска Банкя и град Трън. Създадено е от водите на
река Ябланица, която е десен приток на р. Ерма. На
ждрелото е построена екопътека, по която могат
да се видят уникални карстово-ерозионни форми

The gorge of Yablanitsa is one of the most beautiful
and extreme accessed gorges in Bulgaria. The
gorge is located between the villages Vrabcha,
Transka Bankya and the City of Tran. It is formed
from the waters of Yablanitsa river which is a right
influx of Erma river. There is an eco trail built on the
gorge, where unique karst erosion forms of relief

на релефа и богато биоразнообразие. Като изходен
пункт към този път е село Трънска Банкя. Въпреки
удобството на стълби и мостове, които предлага екопътеката, преминаването на ждрелото от
нетренирани туристи е изтощително. Дървен
мост отвежда любителите на дивата природа до
отвъдния бряг, а оттам след нова серия от стълби се стига до поредния мост, откъдето следва
дългото изкачване до височините на Трън.
2. Ждрелото на р. Ерма до гр. Трън
В местността на ждрелото е изградена екопътека, минаваща
през изкуствено прокопан
тунел през едната скала („Жилав камък”) и
водеща до обзорна
площадка, изградена на другата скала
(„Църквището”).
Посетителите му
могат да се любуват
на уникалната флора и
фауна и богатството
от ендемични видове или
просто да отпочинат край
реката в изградения парк.
3. Средновековен манастир „Свети Арх.
Михаил и Гавраил” до гр. Трън
Манастирът е оригинален, изключително рядък
представител на средновековната култова архитектура в България и е обявен за археологически
и художествен паметник на културата с национално значение. Днес в него могат да се видят
само частично запазени фрагменти от стенописи от късното Средновековие (XIV
- XVI в.) и ранното Възраждане
(XVII-XVIII в.).
4. Скален параклис “Св.
Петка”, гр. Трън
Известен е още с
името “Пещернята”,
той
функционира

and rich biodiversity can be seen. The starting
point of the route is the Transka Bankya village.
Despite the comfort of ladders and bridges, which
the trail offers, the gorge is extremely exhausting
for beginner tourists. There is a wood bridge that
leads the lovers of wildlife to the other coast and
then a new series of ladders leads to yet another
bridge, after which the steep climb to the heights
of Tran follows.
2. The Gorge of Erma river near Tran town
There is an eco trail built on
the gorge, passing through
artificially dug tunnel in
one of the rocks (”Zhilav
kamak”) and leading to
a sightseeing platform
on the other rock
(“Tsarkvishteto”). The
visitors can admire
the unique flora and
fauna and the variety
of endemic species or
just relax by the river in
the park.
3. Medieval monastery “Saint
Archangel Michael and Gavrael”
near Tran town
The monastery is original, extremely rare
representative of medieval religious architecture
in Bulgaria and is declared for an archaeological
and artistic monument of national importance.
Today, visitors can see in it only partially preserved
fragments of frescoes from the late Middle Ages
(XIV - XVI century) and early Renaissance (XVII
- XVIII century).
4. Rock chapel “St, Petka”,
Tran town
It is also known by the
name “Peshternyata”
and it functions as a
religious centre of
the Second Bulgarian

като религиозен център от времето на Втората
Българска държава до наши дни и е тясно свързан
с легендата за покровителката на Трън и Трънско –
св. Петка Българска. Днес в скалната църква могат
да се видят “стъпките” на светицата, бягаща от
гонещата я потеря. За стичащата се от скалата
вода се вярва, че са сълзите на светицата и с нея
се лекуват очни болести.
5. Музей на бусинската керамика,
с. Бусинци
Село Бусинци е един от най-значимите стари центрове на
традиционното грънчарство в
България и люлка на известната Бусинска керамична школа. В
изградения музей, днес могат да се
видят над 200 оригинални експоната
от традиционната бусинска керамика.
6. Музей на киселото мляко, с.
Студен извор
Посетителите на музея могат да научат
за делото и живота на д-р Стамен
Григоров – откривателят на
бактерията
заквасваща киселото мляко
“Lactobacillus
bulgaricus”, да се
запознаят с историята на киселото
мляко от домашното
заквасване до съвременните технологии.
7. Крепост Земун, с. Ярловци
На естествено защитен терен, издигащ се като
пресечен конус над Знеполе, през късната античност е изградена голяма крепост, която е продължила да съществува и през ранното средновековие. Стръмните склонове на възвишението

Kingdom to the present day. It is closely associated
with the legend of the patron of Tran and Tran region
- St. Petka of Bulgaria. Today, in the rock chapel, you
can see the footsteps of the saint, running away from
the Ottoman posse. It is believed that the dripping
water from the rocks is actually the tears of the saint
and that this water heals eye diseases.
5. Museum “Ceramics of Busintsi”, Busintsi
village
The village of Busintsi is one of
the most important centres of old
traditional pottery in Bulgaria and
the cradle of the famous Busintsi
ceramic school. In the museum
you can see over 200 examples of
original exhibits from the traditional
pottery made from old masters of
Busintsi.
6. Museum of yogurt, Studen
izvor village
The visitors can learn
about the life and
the work of Dr.
Stamen Grigorov
- the founder
of the bacteria,
curdling
the
yogurt
“Lactobacillus
bulgaricus”, get
to know about the
history of yogurt from the home made
methods to present
modern technologies.
7. Zemun fortress, Yarlovtsi
village
On a naturally protected terrain, rising like a
truncated cone over Znepole, in the late antiquity
was builded a large fortress, which continued to
exist during the early Middle Ages. The steep slopes
of the hill are reinforced by walls built of stone with

са подсилени от крепостни стени, изградени от
ломен камък, споен с хоросан. Крепостта е обхващала площ от около 7 дка.
8. Врабчанският водопад, с.
Врабча
Вляво от шосето, водещо към с. Врабча,
преди първите къщи
на селото, се отбива малка пътечка,
вървяща успоредно на течението
на Врабчанската
река. След около 15
мин. равномерен ход
се достига до красив
пролом, който Врабчанската река е издълбала във варовиковите скали.
Тук е и високият 4м. Врабчански
водопад.

mortar. The fortress covered an area of about 7
acres.
8. Waterfall Vrabcha, Vrabcha village
Left from the road, leading to the
Vrabcha village, immediately
before the first houses
in the village, there is
a small path going
along the flow of
Vrabchanskia river.
After 15 minutes of
steady walk you get
to a beautiful gorge,
carved into the
limestone cliffs from
Vrabchanska
river.
There you can see the
4-meter-high Vrabchanski
waterfall. Next to it, the water
has dug a twenty meters deep
rock tunnel.

9. Историческият музей в гр. Трън

9. Historical museum in Tran town

През 2004 г. Народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895” става основа за създаването на самостоятелен Общински исторически музей на гр.
Трън. Структуриран е в два отдела – исторически
и художествен. Към музея са придадени и 2 филиала, дотогава част от пернишкия музей – Музейният комплекс „Бусинска керамика” и Паметникът
костница с музея в с. Слишовци. През 2007 г. към
структурата му е добавена и музейна сбирка „Д-р
Стамен Григоров и киселото мляко”.

In 2004 the national community center „Gyurga
Pindzhurova-1895“ became the basis for the
creation of a separate Municipal Historical Museum
of Tran. It is structured in two sections - historical
and artistic. Two other museums, previously part of
Pernik Museum have been assigned to the Municipal
Historical Museum of Tran - The museum „Ceramics
of Busintsi“ and memorial museum in the village of
Slishovtsi. In 2007, to its structure was also added
the museum collection of „Dr. Stamen Grigorov and
yogurt”.

10. Църква „Св. Никола”, гр. Трън
10. Църква „Св. Никола”- гр. Трън „Св. Никола” е била
изградена в близост до средновековния Разбоишки
манастир „Св. Въведение Богородично” през XIV
в., най-вероятно през времето на царуване на цар
Иван Александър (1331-1371 г.). Потвърждение на
последното ни дава стоялият на южната фасада
ктиторски надпис, който през 1947 г. е бил снет
от изкуствоведа Асен Василиев и сега се съхранява в Софийския археологически музей.

10. Church “St. Nicolas”, Tran town
„St. Nicholas“ church was built near the Razboishte
Medieval Monastery „St. Blessed Virgin“ in the
14th century, probably during the reign of the Tsar
Ivan Alexander (1331-1371 years). Confirmation
for this gives us the standing on the south facade
donor‘s inscription, which in 1947 was removed by
the artist Assen Vassilev and is now housed in the
Archeological Museum of Sofia.

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
MUNICIPALITY OF SLIVNITSA
Oбщина Сливница се намира в централната част на
Западна България. Разположена е на 25 км от София и
на 26 км от западната ни граница със Сърбия. Заема
площ от 187 кв. км. През територията на община
Сливница преминава международният път Е-80 Белград-Калотина-София-Пловдив-Капитан Андреево,
т.нар. „диагонален път”, свързващ Европа през Белград, София, Истанбул
с Мала Азия. Археологическите
находки свидетелстват, че на
мястото на днешния град е
имало селище още от дълбока древност. Най-ранните
следи, свидетелстващи за
човешко присъствие, датират от каменно-медната
епоха (преди пет-шест хиляди години). Историческите
находки открити в местността
“Пеклюк” (с. Гургулят) и в с. Гълъбовци
са именно от този период. Векове наред
тук са живели траки, трери и цилатери. За любителите на пешеходния и вело туризъм има живописни
пътеки и маршрути, водещи до интересни местности и забележителности.

Slivnitsa municipality is located in the central part
of Western Bulgaria. It is about 25 km from Sofia
and 26 km from the western border of Serbia. It
occupies an area of 187 sq. km. It includes 13
settlements: The Administrative Centre Slivnitsa
and villages Aldomirovtsi, Gulubovtsi, Gurgulyat,
Rakita, Izvor, Bahalin Bratushkovo,
Burlojnitsa, Radulovtsi, Dragotintsi,
Pishtene and Povaliraj Through
the municipality of Slivnitsa
passes international road
E-80
Belgrade-KalotinaSofia-Plovdiv-Kapitan
Andreevo called „Diagonal
Road” connecting Europe
via Belgrade, Sofia, Istanbul
with Asia Minor. The earliest
traces of human presence in
today’s Slivnitsa Municipality
date from the Copper Age (five-six
thousand years ago). Historical artifacts
found in the „Peklyuk” (p. Gurgulyat) and in
Galabovtsi village are from this period. For lovers
of hiking and biking there are scenic hiking trails
leading to interesting places and sights.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВНИЦА
ATTRACTIONS IN SLIVNITSA MUNICIPALITY
1. Църква „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сливница

1. Church “Saints Cyril and Metodius”, Slivnitsa town

Най-старата обществена сграда в града е храм „Св.
св. Кирил и Методий”. Строежът му е започнат през
1873 г. и e довършен през 1879 година. Днес в храма
служи отец Георги.

The church “Saints Cyril and Metodius” is the oldest
public building in town. The construction was started in
1873 and finished in 1879. Today, the temple is served
by Otets George.

2. Мемориал „Новото гробище над Сливница”

2. Memorial “The New Cemetery Over Slivnitsa”

Мемориалът „Новото гробище над Сливница” в
местността Длъгшан край гр. Сливница е кръст-паметник в памет на загиналите български и сръбски

The memorial “The New Cemetery Over Slivnitsa” is
situated in the Dlagshan area near the town of Slivnitsa. It
is a cross-shaped monument in memory of the perished

войници от Сръбско-българската война през 1885
г. Оттам Иван Вазов е наблюдавал първите дни на
войната и така му идва вдъхновението да напише
стихотворението “Новото гробище над Сливница”.

Bulgarian and Serbian soldiers in the Serbo-Bulgarian
war in 1885. From there, Ivan Vazov was watching the
early days of the war, and so he got the inspiration to
write the poem “The new cemetery over Slivnitsa.”

3. Защитена местност Алдомировско блато до
гр. Сливница

3. Protected Area Aldomirovsko Marsh near Slivnitsa
town

Алдомировското блато има карстов характер и е
разположено в близост до гр. Сливница. То е защитена местност от 1989 година. Опазва уникални
местообитания на птици, редки видове и над 40
вида висши растения. В Алдомировското блато е
поставен рекордът за уловен бял амур с въдица 22,700 кг. от 1982 г.

The Aldomirovsko Marsh has karst characteristics and it
is located near Slivnitza town. It is a protected area since
1989. It is a unique habitats for birds, rare biological
species and over 40 species of plants. A new record
was set in Aldomirovska marsh in 1982 - one for the
biggest white amour caught by rot - 22,700 kg.

4. Пантеон на загиналите в с. Гургулят
Пантеонът е изграден по проект на архитекта
Георги Стоилов от червен бетон и представлява
пресечена пирамида с височина 29 м. и вертикални
отвори от четирите страни. Той заема обща
площ от 700 кв. м. на най-високата
част от с. Гургулят. В центъра на
пирамидата има статуя на фигура на жена, символизираща
Майка България.
5. Местността “Пеклюк” и
светилището, с. Гургулят

4. The Panthoen of death in Gurgulyat village
The Pantheon was designed by Arch. Georgi Stoilov. It
is made by red concrete - it has the form of a truncated
rectangular pyramid with the impressive hight of about
29 meters and vertical openings on all four sides. With
an area of about 700 square meters, it is located
on the highest point of Gurgulyat village.
There is a statue in the middle of the
pyramid that represents Mother
Bulgaria.
5. Area “Peklyuk” and
sanctuary, Gurgulyat village

На около километър от с.
Гургулят в източна посока се намира живописната
местност „Пеклюк”. Тя представлява стръмен овраг, от
който се издигат две скали с височина повече от 100 метра, разсечени
посредата от река. Малката рекичка е издълбала
ждрело, което въпреки че е дълго само 60 м., впечатлява с отвесните си скали - отдясно е внушителният 30-метров “Петлючки камик”, а отляво
по-ниските и полегати “Равни камик” и “Кривша”.

The scenic area “Peklyuk”
is about one kilometer east
from the village of Gurgulyat.
It is a steep ravin from which
two scales protrude with a
height of more than 100 metres,
intersected by the river. The small
river has carved a spectacular gorge which,
despite being only 60 m long, impresses with its
steep rocks - on the right hand side is the impressive
“Petlyuchki kamik” with a hight of 30 meters and on the
left hand side is “Ravni kamik” and “Krivsha” - lower
than “Petlyuchki kamik”.

6. Вековно дърво Цер, с. Бърложница

6. Venerable tree “Tser”, Barlozhitsa village

Това дърво се намира в село Бърложница, община
Сливница. (Quercus сerris L.). То е на възраст повече от 100 г., а на височина достига 16 метра.
Обиколката на ствола му е 4,1 м.

The Secular wood Quercus cerris is located in the village
Burlodznitsa, Municipality of Slivnitsa. (Quercus cerris
L.). It is over 100 years old and at a height of 16 metres.
The circumference of the shaft is 4.1 m.

ОБЩИНА ДРАГОМАН
MUNICIPALITY OF DRAGOMAN
Община Драгоман се намира на 43 км западно от
град София и на 16 км от държавната граница с Република Сърбия. Драгоман е разположен в северозападната част на Софийската котловина, на северозапад от Стара планина и на запад от
Алдомировското и Сливнишкото
поле. Градът е разположен в
малко
високопланинско
поле в подножието на Чепън планина (част от
планинският масив
на Стара планина).
Изключителните
природни обекти в
община Драгоман определят огромната
стойност на региона
в национален мащаб.
Високите скали в този
карстов терен, карстовите форми и образувания са
привлекателни за планинари и спелеолози, докато неизследваните места
са от интерес за археолози и ботаници. Красивата
и почти девствена природа е предпоставка за планински туризъм.

Municipality of Dragoman is located 43 km westerly
from Sofia and 16 km away from the Serbo-Bulgarian
border. Dragoman is located in the northwestern part
of the Sofia Valley, north of Stara Planina and
west of Aldomirovsko and Slivnishko
fields. The city is located in a small
alpine area at the bottom of
Chepan Mountain (part
of the mountain range
of Stara Planina). The
outstanding
natural
sites in the Municipality
of Dragoman define
the enormous value
of the region on a
national scale. The
high rocks on this
karst terrain, the karst
formations and shapes are
attractive to mountaineers,
gliders and speleologists while
the unexplored sites are of interest
to archaeologists and botanists. The
beautiful scenery and almost virgin nature are good
conditions for the municipality of Dragoman to turn into
an attractive centre of mountain tourism.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ОБЩИНА ДРАГОМАН
ATTRACTIONS IN DRAGOMAN MUNICIPALITY
1. Неделишки манастир „Свети
Атанасий Велики”, с. Неделище
Неделишкият манастир е
разположен близо до с. Неделище, на 10 км. източно
от гр. Драгоман. През
19 век Неделишкият манастир „Св. Атанасий“ е
бил най-големият мана-

1.

Nedelishki monastery “St.
Atanasiy”, Nedelishte village
The Nedelishki Monastery is
located near the village of
Nedelishte, 10 km east of
the town of Dragoman.
In the 19 century, The
Nedelishki Monastery St.
Atanasiy was the largest

стир в Драгоманския край, но днес манастирът е
изоставен и недействащ. Единствената оцеляла
сграда в него е църквата „Св. Атанасий”, която е голяма - еднокорабна, триапсидна сграда с полуцилиндричен свод и малък открит притвор оформен с две
арки. Интерес представляват каменните релефи,
вградени в южната и западната фасада на църквата
изобразяващи светци и същества от християнската митология. В църквата са съхранени и царските
двери от по-стар иконостас, чиято дърворезба се
отличава със същата фолклорна образност.

monastery in the Dragoman area, but nowadays the
monastery is left behind and does not operate. The sole
standing building is the Church “St. Atanasiy”,which
is a large single bodied triapside building with semicylindrical dome and a small narthex shaped by two
smaller arches. The hard deformations incorporated in
the southern and western facade of the church imaging
Saints and beings of the Christian mythology are very
interesting. In the church there are stored the king
portals from an older iconostasis whose woodwork is
characterized by the same traditional folk pattern.

2. Църква „Св. Ап. Петър и Павел” с. Ялботина

2. Church “St. St. Peter and Paul” Yalbotina village

Православният храм в село Ялботина, Драгоманско, „Св. св. Ап. Петър и Павел” е нов и е изграден
изцяло с дарения. Идеята за църква в селото тръгнала преди 12 години от местните жители.

The orthodox temple in the village Yalbotina,
Dragomansko, ‘St. St. Peter and Paul” is new and is
constructed entirely from donations .The idea for a
church in the village was proposed 12 years ago by
local residents.

3. Църква „Успение Богородично”, с. Владиславци
Село Владиславци се намира на територията на
община Драгоман. Църквата „Успение Богородично“ е построена през 2003 г. по инициатива на
Стефан Гигов, жител на с. Владиславци и радетел
за неговото развитие. С безвъзмезден труд и помощта на много миряни той е въздигнат отново
след 120 години. Няколко години след завършването му той е и изографисан от Николай Иванов.
4. Манастир „Св. Петка”, с. Чепърлянци
Чепърлянският манастир “Света Петка” се намира
на десния бряг на река Нишава, на 2 км. източно от
с.Чепърлянци. Храмът е издигнат на мястото на
раннохристиянско светилище-оброчище, в основите, на който са намерени два над- гробни византийски камъка, датирани в периода от VI до VII в. В
манастирския двор има кладенец с лековита вода.
5. Средновековна църква „Св. Никола”, с. Калотина
е била изградена в близост до средновековния
Разбоишки манастир „Св. Въведение Богородично” през XIV в., най-вероятно през времето на
царуване на цар Иван Александър (1331-1371 г.).
Потвърждение на последното ни дава, стоялият
на южната фасада допреди десетилетия, ктиторски надпис, който през 1947 г. е бил снет от
изкуствоведа Асен Василиев и сега се съхранява в

3. Church “Assumption of Mary” Vladislavtsi village
Vladislavtsi village is located in the municipality of
Dragoman. The church „Assumption of Mary“ was built
in 2003 with the initiative of Stefan Gigov res-ident of
the village and cultural figure who works for the village’s
development. With free labor and the help of the laity the
church was build again after 120 years of its original
construction. A few years after its completion it was
painted by the icon-painter Nikolay Ivanov.
4. Monastery “St. Petka”, Cheparliantsi village
Cheparliantsi village Cheparlyanski Monastery “Sveta
Petka” is located on the right bank of the river Nishava,
2 km east of Cheparlyantsi. The temple was built in
the place of an early Christian sanctuary-consecrated
ground, in the foundations of which were found two
burial Byzantine stones dating back to 6th - 7th century.
There is a well of healing water in the yard.
5. Medieval church “St. Nikola”, Kalotina village
The medieval church “St. Niкola” was built near the
Razboishte medieval monastery „St. Blessed Virgin“
in the 14th century, probably during the reign of the
Bulgarian Tsar Ivan Alexander (1331- 1371 years).
Confirmation of the latter comes from inscriptions on the
south facade, which were removed in 1947 by the artist
Assen Vassilev and are now housed in the Archeological

Софийския археологически музей.

Museum of Sofia.

6. Драгоманско блато до гр. Драгоман

6. Dragoman marsh near Dragoman town

Драгоманското блато е единственото в България
с карстов произход, което му придава особено природозащитно значение. Заедно с влажните ливади
от град Драгоман до с. Църклевци, то е обявено за
Орнитологично важно място. То и областта „Чепън” са определени за представително местообитание от европейско значение за опазване на биологичното разнообразие (програма CORINE Biotopes).

The Dragoman marsh is the only one in Bulgaria with
a karst origin, which makes the marsh of great natural
concervation importance. it was declared an Important
Bird Area together with the wet meadows of the village
of Tsarklevtsi near the town of Dragoman. The marsh
and the filed “Chepan” are defined as representative
habitats of European importance for biodiversity
conservation.

7. Средновековна църква „Св. Ап. Петър
и Павел”, с. Беренде
Независимо от скромната
като размер и градеж
постройка, изписването на църквата има
висока
културна
и художествена
стойност. Тук се
намира един от
малкото цялостно съхранени стенописни ансабли
от XIV в. Стенописите на църквата
на Беренде се споменават в много български и
чуждестранни трудове за
средновековното изкуство на
Балканите.

7. Medieval church “St. St. Peter and Paul”,
Berende village
Regardless of the modest
size and construction
of the building, the
paintings in the
church have high
cultural and artistic
value. One of the
few
complete
and
perfectly
preser ved
frescoes from the
XIV century are kept
there. The frescoes
of the church of
Berende are mentioned
in many Bulgarian and
foreign works for medieval art
in the Balkans.

8. Антично светилище от II-III в. – планина Чепън, община Драгоман

8. The ancient sanctuary (II-III century) of Dragoman,
Chepan mountain

Североизточно от Драгоман се издига планината
Чепън. Тя е била почитана като свещенна от древността. На най-високия й връх – Петров кръст и
днес могат да се видят руините на антично светилище (II в.). Северната му стена и части от източната са издялани в скалата, а при градежа на останалата му част са използвани масивни квадри (90 х 60 х
40см.). От надписа на римския легионер Аврелий Местрианос, открит на това място, става ясно, че то е
посветено на бог Сабазий. През Възраждането върху
основите на светилището е издигнат параклис.

Mountain Chepan rises northeast from Dragoman. It
was venerated as sacred since ancient times. From the
highest peak - Petrov krast, you can still see the ruins
of an ancient temple dating from the 2nd century. Its
north wall and parts of the east one were carved into
the rock. Massive masonry-formed rocks (90x60x40
cm) were used for the construction of the other walls.
The inscription of the Roman legionnaire Aurelius
Mestrianos says that this place is dedicated to the god
Sabazios. A chapel was built on the foundations of the
sanctuary during the Revival period of Bulgaria.

ОБЩИНА БРЕЗНИК
MUNICIPALITY OF BREZNIK
Oбщина Брезник се намира на територията на
Пернишка област и е разположена в западната половина на Граовското поле. Заема територия от
404 кв. км и представлява 16,9 % от територията
на областта. В Брезнишка община са включени 34
села, 25 махали и един град. Град Брезник е на 50 км
от гр. София и на 18 км от областния център – гр.
Перник. Градът води началото си от дълбока древност, а на територията на общината са запазени
материални останки от различни епохи. Брезник е
играл важна роля в живота на българската държава.
Оставени са в наследство древни, средновековни и
възрожденски паметници на културата. От особено значение са църквата “Света Петка”, класното
училище, мегалитният храм-кладенец “Пусто Гърло”, Църногорският и Билинският манастир, останки от средновековни църкви, къщи с архитектурна
и художествена стойност. В почти всички населени
места в общината има църкви от епохата на Българското Възраждане и войнишки
паметници с национално
и местно значение.

The Мunicipality of Breznik is located near Pernik,
within the area in the western half of Graovsko field.
It covers an area of 404 sq. km and represents
16,9% of the territory of the whole area. There
are 34 villages, 25 hamlets and one city. Breznik
is located at about 50 km from Sofia Municipality
and 18 km from the regional centre Pernik. The city
is rooted since antiquity, and on the territory of the
municipality there are tangible remnants of different
ages. Breznik has played an important role in the
life of the Bulgarian state. Ancient, medieval and
revival cultural goods are left in legacy. Of particular
importance are the church of “Saint Petka”, the
class school, the megalythic well “Pusto Garlo”
Tsarnogorski and Bilinski monastery, remnants
of medieval churches, houses with architectural
and artistic value. In almost all localities of the
municipality there are churches of the Bulgarian
Renaissance and war monuments with national and
local importance.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ОБЩИНА БРЕЗНИК
ATTRACTIONS IN BREZNIK MUNICIPALITY
1. Лесопарк „Бърдото” гр. Брезник
Брезник е прочут с лековитата
„желязна” минерална вода. Тя
извира в лесопарк „Бърдото”,
запазил в недрата си спомени още от древноримската
епоха. Лесопаркът, поддържан от общината и от Държавното горско стопанство,
е истински зелен оазис за
отмора и предлага неповторим
уют на посетителите.
2. Църква „Св. Петка”, гр. Брезник
Старинният вид на църквата потвърждава преданието за съществувалия някога тук „Бреза манастир”, който заедно с 6 църкви, построени по
хълмовете, обграждащи днешния град, образувал
известното дори в Цариград „Седмопрестолие”.
Въз основа на архитектурните данни, изграждането на църквата „Св. Петка” може да се отнесе
към XV-XVI век.
3. Развлекателен център в с. Конска
Развлекателният център в село Конска разполага
със собствен водоем за спортен риболов, картинг
писта, блъскащи се колички и стрелба с лък, закрита игрална зала с билярдни маси, джага, дартс,
въздушен хокей, ловен симулатор, тенис на маса
и заведения за хранене. Аквапаркът, който е част
от развлекателния център, разполага с 3 басейна,
водни пързалки и джакузи. Комплексът съчетава
красива природа, спорт и предизвикателства,
предназначен за всички възрасти.
4. Билински манастир „Св. Архангел Михаил“,
с. Билинци
Манастирът представлява комплекс от църква,
жилищни и стопански сгради. Днес единствено манастирската църква е останала непроменена. При
стенописите на Билинския манастир ясно се от-

1. Lesopark Bardoto, Breznik town
Breznik is renowned for its healing
“iron” mineral water. It rises in
the park “Bardo”, and it keeps
memories from the ancient
Roman era in its bowels.
The park, maintained by the
municipality and the state
forestry, is a real green oasis
for relaxation and it offers a
unique atmosphere for visitors.
2. Church “St. Petka”, Breznik town
The ancient look of the church somewhat
confirms the tale that a long time ago the “Breza
Monastery” existed here, which together with six
churches built on the hills surrounding the city
today, form the famous “Sedmoprestolie.” Based
on the architectural findings, the con- struction of
the church “St. Petka” may date back to the 15-16th
century.
3. Amusement center in Konska village
Leisure center in Konska village has its own fishing
pond, go-kart runway, bumper cars and archery,
closed room with Foosball table, billiard tables,
darts, air hockey, bunting simulator, table-tennis
and catering establishments. The aquapark, which
is part of the entertainment Center has 3 pools,
water slings and Whirpool bath. The complex
combines natural beauty, sport and challenges for
all ages.
4. Bilinski Monastery “St. Archangel Michael”,
Bilintsi village
The monastery consists of a church, residential and
commercial buildings. Today only the monastery
church has remained unchanged. Two different
periods of time are clearly outlined in the frescoes of
the Bilinski Monastery. They are painted by master

крояват два периода, близки един до друг по стил и
време. Те са изписани от
майстори зографи, принадлежащи към западната
българска живописна школа
от късното средновековие –
XV-XVI в.
5. Църква „Св. Николай”, с. Ноевци
Църквата “Св. Николай”, с. Ноевци е обявена за
художествен паметник от Национално значение.
Църквата е от Епохата на българското Възраждане.
6. Гигински манастир „Св. св. безсребреници Козма и Дамян“, с. Гигинци
Най-старите манастирски постройки датират от
около ХI-ХII век. От това време са запазени останки
от правоъгълно монашеско крило на манастира и на
правоъгълна защитна кула. Такива защитни съоръжения са били обичайни за утвърдените
манастири през Второто Българско
царство.
7. Минерален извор „Желязна
вода”, местност Бърдото
С богатия си минерален
химичен състав и ценните си физико-химически и
физиологически свойства,
железният минерален извор в
гр. Брезник притежава лечебни
свойства. На вид водата е жълтеникаво-ръждива със стипчив вкус.
8. Читалище „Просвещение”, град Брезник
След Балканската война и след Първата световна
Война започва нов етап в развитието на театралната самодейност на брезнишка сцена, където играят Лиляна Барева и Кръстьо Сарафов.
9. Древен кладенец-телескоп край с. Гърло
Уникален древен храм-обсерватория крие брезнишкото село Гърло. Той е от ХIV-ХIII век пр. Хр. и е
най-древният култов каменен градеж у нас.

painters belonging to the
western Bulgarian school
of painting from the late
Middle Ages - 15th-16th
century.
5. Church “St. Nikolai”,
Noevtsi village
“St. Nikolai” in Noevtsi village
was declared a monument of national
importance. The church dates back to the Bulgarian
Revival period.
6. Giginski monastery “St. St. Cozmas and Damian”
Gigintsi village
The oldest monastery buildings date from around
11th-12th century. A rectangular wing for mongs
and a protective tower are all that’s left from that
time. Such protective equipment was common for
monasteries established during the Second Bulgarian
Kingdom.
7. Mineral Spring “Zhelyazna Voda”
Bardoto area
With its rich mineral, its chemical
composition and the physicalchemical and physiological
properties, the iron mineral
spring in the city of Breznik
holds medicinal properties. The
water is rusty in color and with
pungent taste.
8. Community center „Enlightenment“ in
Breznik town
After the Balkan War and World War I there was a
new stage in the development of the amateur theater
in Breznik and it all started in the community center
where Lilyana Bareva and Krastyo Serafov acted.
9. Ancient Temple-well village Garlo
The unique ancient temple-observatory lies in the
Breznk village Garlo. It dates back to the13th-14th
century BC and it is the most ancient religious stone
construction in the country.

КОНТАКТИ
CONTACTS

Община Трън
2460, гр. Трън
пл. „Владо Тричков“ 1
тел. 07731/ 96 16
obshtina_tran@mail.bg
www.tran.bg

Tran Municipality
2460, Tran town
1 Vlado Trichkov sqr.
tel.: 07731/ 96 16
obshtina_tran@mail.bg
www.tran.bg

Община Сливница
2200, гр. Сливница
пл. „Съединение“ 1
0727/4 23 00
slivnitsa@slivnitsa.bg
www.slivnitsa.bg

Slivnitsa Municipality
2200, Slivnitsa town
1 Saedinenie sqr.
0727/4 23 00
slivnitsa@slivnitsa.bg
www.slivnitsa.bg

Община Драгоман
2210, гр. Драгоман
ул. „Захари Стоянов“ 26
07172/21 03
obshtina_dragoman@abv.bg
www.obshtinadragoman.com

Община Брезник
2360, гр. Брезник
ул. „Елена Георгиева“ 16
07751/24 34
obshtina_breznik@abv.bg
www.breznik.info

Dragoman Municipality
2210, Dragoman town
26 Zahari Stoyanov str.
07172/21 03
obshtina_dragoman@abv.bg
www.obshtinadragoman.com

Breznik Municipality
2360, Breznik town
16 Elena Georgieva str.
07751/24 34
obshtina_breznik@abv.bg
www.breznik.info

