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5. Местността „Пеклюк” и светилището

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

5. Area “Peklyuk” and sanctuary

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

Това вековно дърво 
се намира в село 
Бърложница, об-
щина Сливница. 
(Quercus сerris 
L.). То е на въз-
раст повече от 
100 години, а на 
височина дос-
тига 16 метра. 

Обиколката на 
ствола му е 4,1 м.

6. Venerable tree 
“Tser”, Barlozhitsa village

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.

Програма за двудневен туристически пакет „ОБЩИНА СЛИВНИЦА“

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

ДЕН 1
10:30 Пристигане в гр. Сливница и 
разходка из града.
11:00 Настаняване.
11:30 Посещение на църквата „Св. св. 
Кирил и Методий”. Времетраене – 30 
минути.
12:00 Обяд.
14:00 Разходка в местността Мемо-
риал „Новото гробище над Сливница”. 
Времетраене – 1 час и 30 минути.
16:30 Посещение на защитената 
местност „Алдомировско блато”. 
Времетраене – 3 часа.
20:00 Вечеря.

ДЕН 2
08:30 Закуска.
10:30 Тръгване за с. Гургулят.
11:00 Посещение на Пантеона – с. 
Гургулят. Времетраене – 30 минути.
12:00 Разходка из местността Пе-
клюк. Времетраене – 1 час.
13:30 Обяд в с. Гургулят.
15:00 Разходка в местността на ве-
ковното дърво – с. Бърложница. Вре-
метраене – 30 минути.
15:45 Отпътуване.

DAY 1
10:30 Arriving in Slivnitsa, a walk around 
the town.
11:00 Check-in.
11:30 A visit to Church “Saints Cyril and 
Metodius”. Duration – 30 minutes.
12:00 Lunch.
14:00 A walk in the area of the memorial 
“The New Cemetery Over Slivnitsa”. 
Duration – 1 hour 30 minutes.
16:30 A visit to The Protected Area of 
Aldomirovsko Marsh. Duration – 3 hours.
20:00 Dinner.

DAY 2
08:30 Breakfast.
10:30 Departing for Gurgulyat village.
11:00 A visit to The Pantheon of Gurgulyat 
village. Duration – 30 minutes.
12:00 A walk in the area of Peklyuk. 
Duration – 1 hour.
13:30 Lunch in Gurgulyat village.
15:00 A walk in the area of the venerable 
tree – Barlozhitsa village. Duration – 30 
minutes.
15:45 Departing.

Двудневен туристически пакет
Two-day program for the touristic package

Непознатата 
България – 
Откритието...

The unexplored 
Bulgaria –  

The discovery...



Теми: Културен и екотуризъм.
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 
община 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 Tuourism
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 Slivnitsa 
Municipality, 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. 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.

1. Church “Saints Cyril and Metodius”

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”

Мемориалът „Новото гро-
бище над Сливница“ в 
местността Длъгшан 
край гр. Сливница е 
кръст-паметник в 
памет на загина-
лите български и 
сръбски войници 
от Сръбско-бъл-
гарската война 
през 1885г. От-
там Иван Вазов е 
наблюдавал първи-
те дни на войната и 
така му идва вдъхнове-
нието да напише стихо-
творението „Новото гробище 
над Сливница“.

2. Memorial “The New Cemetry Over Slivnitsa ”

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

3. Защитена местност Алдоми-
ровско блато

Алдомировското блато има кар-
стов характер и е разположено в 
близост до гр. Сливница. То е за-
щитена местност от 1989 годи-
на. 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 година.

3. Protected Area Aldomirovsko Marsh

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 – 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 височи-
на 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 е поставена статуя на фигура на жена, 
символизираща Майка България.

4. The Panthoen 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.


