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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

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 мо-
нашеско крило на манастира и на правоъгълна защитна кула. 
Такива защитни съоръжения са били обичайни за утвърдените 
манастири през Второто Българско царство.

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. Програма за двудневен туристически пакет „ОБЩИНА БРЕЗНИК“

Two-day program for the tourist package – MUNICIPALITY OF BREZNIK

ДЕН 1
10:00 Пристигане в гр. Брезник.
10:30 Разходка из града.
11:30 Посещение на лесопарк „Бърдо-
то”. Времетраене – 30 минути.
12:15 Посещение на църквата „Св. 
Петка”. Времетраене – 30 минути.
13: 00 Обяд.
15:00 Посещение на развлекателен 
център – с. Конска. Времетраене – 
4 часа.
20:30 Вечеря.

ДЕН 2
08:30 Закуска.
11:00 Посещение на манастир „Св. 
Архангел Михаил” – с. Билинци. Вре-
метраене – 30 минути.
11:30 Тръгване за с. Ноевци.
12:00 Посещение на църквата „Св. 
Николай” – с. Ноевци. Времетраене 
– 30 минути.
13:00 Посещение на манастир „Св. 
Безсребреници Козма и Дамян” – с. 
Гигинци. Времетраене – 30 минути.
14:00 Обяд в гр. Брезник.
15:30 Отпътуване.

DAY 1
10:00 Arriving in Breznik.
10:30 A walk around the town.
11:30 A visit to Lesopark Bardoto. 
Duration – 30 minutes.
12:15 A visit to Church “St. Petka”. 
Duration – 30 minutes.
13:00 Lunch.
15:00 A visit to an amusement park in 
Konska village. Duration – 4 hours.
20:30 Dinner.

DAY 2
08:30 Breakfast.
11:00 A visit to Monastery “St. Archangel 
Michael” – Bilintsi village. Duration – 30 
minutes.
11:30 Departing for Noevtsi village.
12:00 A visit to Church “St Nikolay” – 
Noevtsi village. Duration – 30 minutes.
13:00 A visit to Monastery “St. Kozma and
Damian” – Gigintsi village. Duration – 30 
minutes.
14:00 Lunch in Breznik.
15:30 Departing.

Непознатата 
България – 
Откритието...

The unexplored 
Bulgaria –  

The discovery...



Теми: Културен туризъм с допълнителни акценти върху поклон-
нически, еко и активен туризъм.

Целеви групи: Пакетът има за цел да задоволи потребностите 
на туристи от България и чужбина с широк спектър от интере-
си, като предложи разнообразни атракции, представящи богато-
то културно и духовно наследство на община Брезник и възмож-
ностите за активен отдих в региона.

Предварителна подготовка: Подходящ за малки и големи групи 
от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или 
умения от страна на участниците.

Theme: Cultural tourism with bonus emphasis on pilgrimage, eco and 
active tourism.

Target: The package is designed to meet the needs of Bulgarian and 
foreign tourists, with wide range of interests. It proposes a variety of 
attractions, representing the rich cultural and spiritual heritage of Breznik 
Mu nicipality, as well as many opportunities for active relaxation in the 
region.

Preparation: Suitable for small and large groups of tourists of all ages. 
No need of special equipment or skills.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ПО МАРШРУТА
TOURIST ROAD ATTRACTIONS

1. Лесопарк „Бърдото”

Брезник е прочут с лековитата „желязна” минерална вода. Тя из-
вира в лесопарк „Бърдото”, запазил в недрата си спомени още от 
древ- норимската епоха. Лесопаркът, поддържан от общината и 
от Държавното горско стопанство, е истински зелен оазис за 
отмора и предлага неповторим уют на посетителите.

1. Lesopark Bardoto

Breznik is renowned for its healing “iron” mineral water. It rises in the 
park “Bardoto”, 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. Църква „Св. Петка”, 
гр. Брезник

С т а р и н н и -
ят вид на 
църквата 
потвърж-
дава пре-

д а н и е т о 
за същест-

вувалия някога 
тук „Бреза мана-

стир“, който заедно с 
6 църкви, построени по хълмовете, обграждащи 
днешния град, образувал известното дори в Цари-
град „Седмопрестолие“. Въз основа на архитектурните 
данни, изграждането на църквата „Св. Петка“ може да се 
отнесе към XV-XVI век.

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 construction of 
the church “St. Petka” may date back to the 15-16th century.

3. Развлекателен център в с. Конска

Комплексът съчетава красива природа, спорт и предизвикател-
ства, предназначен за всички възрасти.

3. Amusement center in Konska village

The complex combines natural beauty, sport and challenges for all ages.

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 открояват 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.

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 painters belonging 

to the western Bulgarian school 
of painting from the late Middle 

Ages – 15th-16th century.

5. Църква „Св. Николай”, с. Ноевци

Църквата „Св. Николай”, с. Ноевци е обя-
вена за художествен паметник от Национално 

значение. Църквата е от Епохата на българското Въз-
раждане.

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.


