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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

6. Драгоманско блато до гр. Драгоман

Драгоманското блато е един-
ственото 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 мяс-
то. То и областта “Чепън” са 
определени за представително 
местообитание от европейско 
значение за опазване на биологич-
ното разнообразие (програма CORINE 
Biotopes).

6. Dragoman marsh near Dragoman town

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, изпис-
ването на църквата има висока културна и художествена стойност. 
Тук се намира един от малкото цялостно съхранени стенописни ан-
сабли от XIV в. Стенописите на църквата на Беренде се споменават 
в много български и чуждестранни трудове за средновековното из-
куство 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 preserved 
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.

Програма за тридневен туристически пакет  „ОБЩИНА ДРАГОМАН“

Tree-day program for the tourist package – MUNICIPALITY OF DRAGOMAN

ДЕН 1
10:30 Пристигане в гр. Драгоман и разход-
ка из града.
11:30 Настаняване в хотел.
12:00 Обяд.
14:30 Посещение на Неделишкия манастир 
„Св. Атанасий Велики” – паметник на кул-
турата от местно значение, и лечебния 
извор, община Драгоман. Времетраене – 1 
час и 30 минути.
16:00 Посещение на църквата „Св. ап. Пе-
тър и Павел“ – с. Ялботина. Времетраене 
– 30 минути.
17:00 Посещение на църквата „Успение Бо-
городично” – с. Владиславци. Времетраене 
– 1 час.
20:00 Вечеря.
ДЕН 2
08:30 Закуска.
10:00 Тръгване за с. Чепърлянци.
10:30 Посещение на манастира „Св. Пет-

ка” – с. Чепърлянци. Времетраене – 2 часа 
и 30 мин.
13:00 Посещение на Средновековната църк-
ва „Св. Никола”, Дивина махала – с. Калоти-
на – паметник на културата от местно 
значение. Времетраене – 30 минути.
14:00 Обяд.
16:00 Посещение на карстов комплекс 
„Драгоманско блато” – 11-ти Рамсарски 
обект в България. Времетраене – 3 часа.
20:00 Вечеря.
ДЕН 3
09:00 Закуска.
10:30 Тръгване за с. Беренде.
11:00 Посещение на Средновековната 
църква „Св. ап. Петър и Павел” със запазени 
ценни стенописи – с. Беренде
– паметник на културата от национално 
значение. Времетраене – 3 часа.
14:00 Обяд.
16:00 Отпътуване.

DAY 1
10:30 Arriving in Dragoman, a walk around 
the town.
11:30 Check-in.
12:00 Lunch.
14:30 A visit to Nedelishki Monastery “St 
Atanasiy The Great” – local monument of 
culture, and healing spring, Municipality
of Dragoman. Duration – 1 hour 30 minutes.
16:00 A visit to Church “St Peter and Paul” – 
Yalbotina village. Duration – 30 minutes.
17:00 A visit to Church “Assumption of Mary” 
– Vladislavtsi village. Duration – 1 hour.
20:00 Dinner.
DAY 2
08:30 Breakfast.
10:00 Departing for Cheparlyantsi village.
10:30 A visit to Monastery “St. Petka” – 
Cheparlyantsi village. Duration – 2 hours 30 

minutes.
13:00 A visit to Medieval Monastery “St. 
Nikola” – Kalotina village – monument of 
culture with a national importance. Duration 
– 3 hours.
14:00 Lunch
16:00 A walk in the ancient sanctuary dating 
from the 2nd-3rd century – Mountain Chepan, 
Dragoman. Duration – 30 minutes.
20:00 Dinner.
DAY 3
09:00 Breakfast.
10:30 Departing for Berende village.
11:00 A visit to Medieval Church “St Peter and 
Paul” – preserved wall paintings – Berende 
village – monument of culture of a national 
importance. Duration – 3 hours.
14:00 Lunch.
16:00 Departing

Тридневен туристически пакет
Tree-day program for the touristic package

Непознатата 
България – 
Откритието...

The unexplored 
Bulgaria –  

The discovery...



Теми: Еко и културен туризъм с допълнителен акцент върху пок-
лоннически туризъм.
Целеви групи: Пакетът има за цел да задоволи потребностите на 
туристи от България и чужбина с широк спектър от интереси, 
като предложи разнообразни атракции, представящи богатото 
културно и духовно наследство и уникалните природни дадености 
на община Драгоман.
Предварителна подготовка: Подходящ за малки и големи групи от 
всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или умения 
от страна на участниците.

Theme: Eco and Cultural Tourism, highlighting pilgrimage 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, as well as 
the unique natural resources of the Municipality of Dragoman.
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. 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 манастир в Драгоманския край, но 
днес манастирът е изоставен и недействащ. Единствената оцеляла 
сграда в него е църквата „Св. Атанасий“, която е голяма – еднокораб-
на, триапсидна сграда с полуцилиндричен свод и малък открит прит-
вор оформен с две арки. Интерес представляват каменните релефи, 
вгра- дени в южната и западната фасада на църквата изобразяващи 
светци и същества от християнската митология.

1. Nedelishki monastery “St. At anasiy”, 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 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 semi-cylindrical 
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.

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

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

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

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 инициа-
тива на Стефан Гигов, жител на с. Владиславци и радетел за негово-
то развитие. С безвъзмезден труд и помощта на много миряни той 
е въздигнат отново след 120 години. Няколко години след завършва-
нето му той е и изографисан от Николай Иванов.

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 
resident of the village and cultural figure who works for the village’s develop-
ment. 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. 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 надгробни византийски камъка, датирани 

в периода от VI до VII в. В манастирския двор има кладенец с леко-
вита вода.

4. Monastery “St. Petka”, Cheparlyantsi 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. Средновековна църква „Св. Никола”, с. Калотина

Средновековната църква „Св. Никола” е била изградена в близост до 
сред- новековния Разбоишки манастир „Св. Въведение Богородично” 
през XIV в., най-вероятно през време- то на царуване на българския 
цар Иван Александър (1331-1371 г.). Потвърждение на последното ни 
дава, стоялият на южната фасада допреди десе- тилетия, ктитор-
ски надпис, който през 1947 г. е бил снет от изкуствоведа Асен Васи-
лиев и сега се съхранява в Софийския археологически музей.

5. Medieval church “St. Nikola ”, Kalotina village

The medieval church “St. Nicholas” 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 
Museum of Sofia.


