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Bulgaria –
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Непознатата
България –

Откритието...

9. Скален параклис „Св. Петка”, гр. Трън
Известен и с името „Пещернята”, функциониращ като религиозен център от времето на Втората Българска държава
до днес. 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 и вкаменената от чуждо посегателство
пита. За стичащата се от скалата
вода се вярва, че са нейните сълзи и с
нея се лекуват очни болести.
9. Rock chapel “St, Petka”, Tran town
Also known by the name “Peshternyata” functioning
as a religious centre of the Second Bulgarian Kingdom to
nowadays. It’s 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 and the
petrified against foreign outrage loaf of hand-made 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.
10. Средновековен манастир „Свети арх. Михаил и Гавраил”, до
град Трън
Манастирът е рядък представител на средновековната култова архитектура.
Oбявен e за археологически
и художествен паметник
на културата с национално
значение. В него могат да се
видят само частично запазени фрагменти от стенописи от
късното Средновековие (XIV-XVI в.) и
ранното Възраждане (XVII-XVIII в.).
10. Medieval monastery “Saint Archangel Michael and Gavrael” near
Tran town
The monastery is a rare representative of medieval religious architecture. It is
declared for an archaeological and artistic monument of national importance.
The 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).

ПОКЛОННИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
PILGRIMAGE TOURISM
Програма за тридневен туристически пакет „ПОКЛОННИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ“
ДЕН 1
11:00 Пристигане в гр. Драгоман и разходка
из града.
11:30 Настаняване в гр. Драгоман и обяд. Времетраене – 2 часа.
14: 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.
16:00 Посещение на църквата „Св. ап. Петър
и Павел“ – с. Ялботина. Времетраене – 30
минути.
17:00 Посещение на църквата „Успение Богородично” – с. Владиславци. Времетраене – 1
час.
20:00 Вечеря.
ДЕН 2
08:30 Закуска.
10:30 Отпътуване за гр. Сливница.
11:00 Пристигане в гр. Сливница и разходка
из града.
12:00 Посещение на църквата „Св. св. Кирил и
Методий”. Времетраене – 30 минути.

12:30 Обяд.
14:00 Отпътуване за гр. Брезник.
15:00 Пристигане и настаняване в гр. Брезник.
15:30 Посещение на църквата „Св. Петка”.
Времетраене – 30 минути.
16:30 Посещение на манастир „Св. Архангел
Михаил” – с. Билинци. Времетраене – 30 минути.
17:30 Посещение на църквата „Св. Николай” –
с. Ноевци. Времетраене – 30 минути.
18:30 Разходка в гр. Брезник.
20:00 Вечеря.
ДЕН 3
08:30 Закуска.
10:30 Отпътуване за гр. Трън.
11:00 Пристигане в гр. Трън. Разходка из града
и посещение на църква „Св. Никола”.
12:00 Посещение на скалния параклис
„Св. Петка”. Времетраене – 1 час.
13:00 Обяд в ресторант в гр. Трън.
14:30 Посещение на Средновековния манастир „Св. Архангели Михаил и Гавраил”. Времетраене – 1 час и 30 минути.
16:00 Отпътуване от гр. Трън.

Tree-day program for the tourist package PILGRIMAGE TOURISM
DAY 1
11:00 Arriving in Dragoman town and a walk
around the city.
11:30 Check-in in Dragoman town. Lunch.
Duration – 2 hours.
14:00 A visit to Nedelishki Monastery “St.
Atanasiy” – a local cultural monument, and the
healing spring in Dragoman. Duration – 1 hour
30 minutes.
16:00 A visit to Church St. Peter and Paul in
Yalbotina village, Dragoman. Duration – 30
minutes.
17:00 “Assumption of Mary” – Vladislavtsi village.
Duration – 1 hour.
20:00 Dinner.
DAY 2
08:30 Breakfast.
10:30 Departing for Slivnitsa town.
11:00 Arriving in Slivnitsa. Short walk around the
city.
12:00 A visit to church “Saints Cyril and Metodius”.

Duration – 30 minutes.
12:30 Lunch.
14:00 Departing for Breznik town.
15:00 Arriving and check-in in Breznik town.
15:30 Church “St Petka”. Duration – 30 minutes.
16:30 Monastery “St. Archangel Michael” – Bilintsi
village. Duration – 30 minutes.
17:30 Church “St Nikolay” – Noevtsi village.
Duration – 30 minutes.
18:30 Short walk walk in Breznik town.
20:00 Dinner.
DAY 3
08:30 Breakfast.
10:30 Departing for Tran town.
11:00 Arriving in Tran. Short walk around the
town – church “St. Nikola”
12:00 Cave Church “St. Petka”. Duration – 1 hour.
13:00 Lunch in a restaurant in Tran.
14:30 Medieval monastery “St. Archangel
Michael”. Duration – 1 hour.
16:00 Departing from Tran.

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: Поклоннически туризъм
Целеви групи: Пакетът има за цел
да привлече туристи от България и чужбина, като представи
по атрактивен и достъпен начин
богатото духовно наследство 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: Religious tourism
Target: The tour package is oriented towards tourists from Bulgaria and
abroad. It presents the rich spiritual heritage of the tourist region Tran, Breznik,
Dragoman and Slivnitsa in an attractive and accessible way.
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
Неделишкият манастир е разположен близо до с.
Неделище, на 10 км източно от гр. Драгоман.
През 19 в. манастирът е бил най-големият
в Драгоманския край. Днес е изоставен и
недействащ. Единствената оцеляла сграда
в него е църквата „Св. Атанасий“. Интерес
представляват каменните релефи, вградени
в южната и западната фасада на църквата
изобразяващи светци и същества от християнската митология.
1. Nedelishki monastery “St. Atanasiy”, Nedelishte
village
The Nedelishki Monastery is located near Nedelishte village,
10 km east of the town of Dragoman. In the 19 century the
monastery was the largest in the area. Nowadays it is left behind. A
sole standing building is the Church “St. Atanasiy”. 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 с. Ялботина, Драгоманско, „Св. св. Ап. Пе-

тър и Павел“ е нов и 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

5. Church “St. Petka”, Breznik town
The “Breza Monastery” which existed here, together with 6 churches built on
the hills surrounding the city today, form the famous “Sedmoprestolie.” The
construction of the church “St. Petka” may date back to the 15-16th century.
6. Билински манастир „Св. Архангел Михаил“, с. Билинци
Манастирът e комплекс с църква, жилищни и стопански сгради.
Единствено църквата е непроменена. При стенописите на манастира ясно се открояват 2 периода, близки по стил и време.
Изписани са от майстори зографи, принадлежащи към западната
българска живописна школа от късното средновековие – XV-XVI в.
6. Bilinski Monastery “St. Archangel Michael”, Bilintsi village

Село Владиславци се намира в община Драгоман. Църквата „Успение Богородично“ е построена през 2003 г. по инициатива на Стефан Гигов, жител на селото и
радетел за неговото развитие. С безвъзмезден труд и помощта на
много миряни той е въздигнат отново след 120 години. Изографисан
е от Николай Иванов.

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 –
15-16th century.

3. Church “Assumption of Mary”, Vladislavtsi village

7. Църква „Св. Николай”, с. Ноевци

Vladislavtsi village is located in Dragoman municipality. 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 development. With free labor and
the help of the laity the church was built again after 120
years of its original construction. It was painted by
Nikolay Ivanov.
4. Църква „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сливница
Най-старата обществена сграда в града е храм
“Св. св. Кирил и Методий”. Строежът му започва
през 1873 г. и e завършен през 1879 година. Днес в
храма служи отец Георги.

Църквата „Св. Николай”, с. Ноевци
е обявена за художествен паметник от национално значение.
Църквата е от Епохата на Българското възраждане.
7. 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.
8. Църква „Св. Никола”, гр. Трън

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.

Църквата била изградена в близост до средновековния Разбоишки
манастир „Св. Въведение Богородично” през XIV в., най-вероятно по
времето на цар Иван Александър (1331-1371 г.). Потвърждение на последното ни дава ктиторския надпис на южната фасада, съхраняван в
Софийския археологически музей.

5. Църква „Св. Петка”, гр. Брезник

8. Church “St. Nicolas” – Tran town

Съществувалия някога тук „Бреза манастир“, който заедно с 6 църкви, по хълмовете, обграждащи днешния град, образувал известното
„Седмопрестолие“. Изграждането на църквата „Св. Петка“ може да се
отнесе към XV-XVI в.

The church was built near the Razboishte Medieval Monastery “St. Blessed
Virgin“ in the 14th century, probably during Tsar Ivan Alexander reign (13311371). Confirmation gives the standing on the facade donor‘s inscription which
is housed in the Archeological Museum of Sofia.

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

