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13. 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.

КОМБИНИРАНА ПРОГРАМА
COMBINED PROGRAM

13. 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.
14. Скален параклис „Св. Петка”, гр. Трън
Днес в скалната църква могат да се видят „стъпките” на светицата, бягаща от гонещата я потеря,
както и вкаменената от чуждо посегателство пита.
За стичащата се от скалата вода се вярва, че са сълзите
на светицата и с нея се лекуват очни болести.
14. Rock chapel “St, Petka”, Tran town
Today, in the rock chapel, you can see the footsteps of the saint, running away from the
Ottoman posse and the petrified against foreign outrage loaf of handmade bread. It is believed
that the dripping water from the rocks is actually the tears of the saint and that this water
heals eye diseases.
15. Музей на бусинската керамика, с. Бусинци, община Трън
Село Бусинци е един от най-значимите стари центрове на традиционното грънчарство в България и люлка на известната Бусинска керамична школа.
15. Museum “Ceramics of Busintsi”, Busintsi village, Tran municipality
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.
16. Музей на киселото мляко, с. Студен извор, община Трън
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 модерни технологии.
16. Museum of yogurt Studen izvor village,
municipality of Tran
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.

Програма за тридневен туристически пакет „КОМБИНИРАНА ПРОГРАМА“
ДЕН 1
10:00 Пристигане и настаняване в гр. Драгоман. Разходка из града. Времетраене – 1 час.
11:00 Посещение на Неделишкия манастир „Св. Атанасий
Велики”– паметник на културата от местно значение, и
лечебния извор, община Драгоман. Времетраене – 1 час
и 30 минути.
12:30 Посещение на църквата „Св. ап. Петър и Павел” – с.
Ялботина, община Драгоман. Времетраене – 30 минути.
13:30 Обяд.
15:00 Разходка из Антично светилище от II-III в. – планина
Чепън, община Драгоман. Времетраене – 3 часа.
18:00 Разходка из карстов комплекс „Драгоманско блато”
– 11-ти Рамсарски обект в България. Времетраене – 2
часа.
20:00 Вечеря.
ДЕН 2
08:30 Закуска.
10:00 Отпътуване за гр. Сливница.
10:30 Посещение на защитената местност „Алдомировско блато”, община Сливница. Времетраене – 1 час.
11:30 Пристигане в гр. Сливница. Разглеждане на военни паметници в община Сливница. Времетраене – 30
минути.
12:00 Обяд.
13:00 Посещение на църквата „Св. Св. Кирил и Методий”,
община Сливница. Времетраене – 30 минути.
13:30 Разходка в местността Мемориал „Новото гроби-

ще над Сливница”, община Сливница. Времетраене – 1 час.
15:00 Посещение на Пантеона, с. Гургулят, община Сливница. Времетраене – 30 минути.
15:30 Тръгване за гр. Брезник.
16:30 Пристигане и настаняване в гр. Брезник. Посещение на Музейна сбирка към читалище „Просвещение”, гр.
Брезник. Времетраене – 1 час.
17:30 Посещение на църквата „Св. Петка”. Времетраене
– 30 минути.
18:30 Посещение на древен кладенец-телескоп край с. Гърло, община Брезник. Времетраене – 30 минути.
19:30 Посещение на лесопарк „Бърдото”. Времетраене –
30 минути.
20:30 Вечеря.
ДЕН 3
08:30 Закуска.
10:00 Отпътуване за гр. Трън.
10:30 Пристигане в гр. Трън. Разходка в местността
Ждрелото на р. Ерма и еко пътека Трън. Времетраене
– 2 часа.
12:30 Обяд в ресторант в гр. Трън. Времетраене – 1 час.
14:00 Посещение на скален параклис „Св. Петка”.
Времетраене – 1 час.
15:30 Посещение на Музея на бусинската керамика в с.
Бусинци, община Трън. Времетраене – 30 минути.
16:15 Посещение на Музея на киселото мляко в с. Студен
Извор, община Трън. Времетраене – 30 минути.
16:45 Отпътуване.

Three-day combined program for a touristic package
DAY 1
10:00 Arriving in Dragoman. A walk around the city. Duration
– 1 hour.
11:00 A visit to Nedelishki Monastery “St. At anasiy” – a local
cultural monument, and the healing spring in Dragoman.
Duration – 1 hour 30 minutes.
12:30 A visit to Church “St. Peter and Paul” in Yalbotina village,
Dragoman. Duration – 30 minutes.
13:30 Lunch
15:00 A walk in the ancient sanctuary dating from the 2nd-3rd
century – Mountain Chepan, Dragoman. Duration – 3 hours.
18:00 A walk in “Dragoman marsh”. Duration – 2 hours.
20:00 Dinner
DAY 2
08:30 Breakfast.
10:00 Departing for Slivnitsa Municipality.
10:30 A visit to The Protected Area of Aldomirovsko Marsh,
Slivnitsa Municipality. Duration – 1 hour.
11:30 Arriving in Slivnitsa town. Sightseeing – town tour of
military monuments. Duration – 30 minutes.
12:00 Lunch
13:00 A visit to Church “Siants Cyril and Metodius”, Slivnitsa
Municipality. Duration – 30 minutes.
13:30 A walk in the area of the memorial “The New Cemetery

Over Slivnitsa”, Municipality of Slivnitsa. Duration – 1 hour.
15:00 A visit to The Pantheon of Gurgulyat village, Slivnitsa
Municipality. Duration – 30 minutes.
15:30 Departing for Breznik.
16:30 Arriving and check-in. A visit to the Community center
“Prosveshtenie”, Breznik town. Duration – 1 hour.
17:30 A visit to Church “St Petka”. Duration – 30 minutes.
18:30 A visit to an ancient well-telescope, Garlo village,
Municipality of Breznik. Duration – 30minutes.
19:30 A visit to Lesopark Bardoto. Duration – 30 minutes.
20:30 Dinner.
DAY 3
08:30 Breakfast.
10:00 Departing for Tran.
10:30 Arriving in Tran. A walk in the gorge Zhdreloto of river
Erma. Duration – 30 minutes.
12:30 Lunch in a restaurant in Tran. Duration – 1 hour.
14:00 A visit to Cave Church “St. Petka”. Duration – 1 hour.
15:30 A visit to the Museum “Ceramics of Busintsi” in
Busintsi. Duration – 30 minutes.
16:15 A visit to the Museum of Yogurt – Studen Izvor village.
Duration – 30 minutes.
16:45 Departing.

Тридневен туристически пакет
Tree-day program for the touristic package

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”
Инвестираме във Вашето бъдеще!
www.bgregio.eu

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

Теми: Културен и еко туризъм с допълнителен акцент върху поклоннически
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-историческо наследство
и природните дадености на туристическия регион Трън, Брезник, Драгоман и
Сливница.
Предварителна подготовка: Подходящ за малки и големи групи от всякакви
възрасти. Не се изисква специална екипировка или умения от страна на участниците.
Theme: Cultural and eco tourism with an emphasis on religious tourism.
Target: The package is designed to meet the needs of tourists from Bulgaria and abroad
with a wide range of interests. It offers a variety of attractions representing the rich
cultural heritage and the natural resources of the tourist region Tran, Breznik, Dragoman
and Slivnitsa.
Preparation: The tour is suitable for small and large groups of all ages. Special
equipment or skills are not required.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ПО МАРШРУТА
TOURIST ROAD ATTRACTIONS
1. Неделишки манастир „Свети Атанасий Велики”, с. Неделище
През 19 век Неделишкият манастир „Св. Атанасий“ е бил най-големият манастир
в Драгоманския край, но днес манастирът е изоставен и недействащ.
1. Nedelishki monastery “St. At anasiy”, Nedelishte village
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.
2. Църква „Св. Ап. Петър и Павел”, с. Ялботина
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.
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. Антично светилище от II-III в. – планина Чепън, община
Драгоман
Североизточно от Драгоман се издига планината Чепън.
Тя е била почитана като свещена от древността. На
най-високия й връх – Петров кръст и днес могат да
се видят руините на антично светилище (II в.).
3. The ancient (II-III century) sanctuary of Dragoman,
Chepan mountain
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.

4. Драгоманско блато до гр. Драгоман
Драгоманското блато е единственото в България
с карстов произход, което му придава особено
природозащитно значение. То и областта
„Чепън” са определени за представително
местообитание от европейско значение
за опазване на биологичното разнообразие
(програма CORINE Biotopes).
4. 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. The marsh and the filed “Chepan”
are defined as representative habitats of European
importance for biodiversity conservation.
5. Защитена местност Алдомировско блато до
гр. Сливница
Алдомировското блато има карстов характер и е разположено в
б ли зост до гр. Сливница. То е защитена местност от 1989 година. Опазва уникални
местообитания на птици, редки видове и над 40 вида висши растения.
5. Protected Area Aldomirovsko Marsh near Slivnitsa town
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.
6. Църква „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сливница
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.
6. Church “Saints Cyril and Metodius”, Slivnitsa town
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.
7. Мемориал „Новото гробище над Сливница” до гр. Сливница
Мемориалът „Новото гробище над Сливница“ в местността Длъгшан край гр.
Сливница е кръст – паметник в памет на загиналите български и сръбски 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“.
7. Memorial “The New Cemetry Over Slivnitsa” near Slivnitsa town
The memorial “The New Cemetery Over Slivnitsa” is situated in the Dlagshan
area near the town of Slivnitsa. It is a crossshaped monument in memory of
the perished 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.”
8. 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. В центъра на пирамидата е поставена статуя на
фигура на жена, символизираща Майка България.
8. 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. There is a statue in the middle
of the pyramid that represents Mother Bulgaria.
9. Читалище „Просвещение”, гр. 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. 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.
10. 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“.
10. 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.”
11. Древен кладенец-телескоп край с. Гърло, община Брезник
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.
11. Temple-well village Garlo, Breznik municipality
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.
12. 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.
12. Lesopark Bardoto near Breznik
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.

