
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
CULTURAL TOURISM

Тридневен туристически пакет
Tree-day program for the touristic package

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

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

7. Средновековна църква „Св. Ап. Петър и Павел”, с. Беренде

Независимо от скромната като размер и градеж постройка, из-
писването на църквата има висока културна и ху-

дожествена стойност. Тук се намира един от 
малкото цялостно съхранени стенопис-

ни ансабли от XIV в. Стенописите на 
църквата на Беренде се споменават 

в много български и чуждестранни 
трудове за средновековното изку-
ство 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.

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. 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.

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 ver t ica l 
openings on all four sides. With a n 
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.

Програма за тридневен туристически пакет  „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“

Tree-day program for the tourist package CULTURAL TOURISM

ДЕН 1
10:00 Пристигане в гр. Брезник. Посещение на 
Музейна сбирка към читалище „Просвещение”, гр. 
Брезник. Времетраене – 1 час.
11:00 Посещение на изложба на картини в читали-
ще „Просвещение”, гр. Брезник. Времетраене – 30 
минути.
11:45 Посещение на древен кладенец-телескоп край 
с. Гърло, община Брезник. Времетраене – 45 мин.
12:45 Обяд в с. Конска, община Брезник.
14:30 Отпътуване от с. Конска за гр. Трън
15:00 Пристигане в гр. Трън и настаняване. Време-
траене – 30 минути.
15:30 Посещение на Историческия музей в гр. Трън. 
Времетраене – 30 минути.
16:00 Разходка из града за разглеждане на военни 
паметници. Времетраене – 1 час.
20:00 Вечеря.
ДЕН 2
08:30 Закуска.
10:00 Тръгване за с. Бусинци, община Трън.
10:30 Посещение на Музея на бусинската керамика 
в с. Бусинци, община Трън. Времетраене – 1 час.
11:15 Посещение на Музея на киселото мляко в с. 
Студен Извор, община Трън. Времетраене – 45 

мин.
12:00 Отпътуване за гр. Драгоман. Времетраене 
– 1 час.
13:00 Обяд в гр. Драгоман. Времетраене – 2 часа.
15:00 Разходка из Антично светилище от II-III в. 
– планина Чепън, община Драгоман. Времетраене 
– 3 часа.
20:00 Вечеря.
ДЕН 3
08:30 Закуска. Времетраене – 1 час и 30 минути.
10:30 Посещение на Средновековната църква „Св. 
ап. Петър и Павел” със запазени ценни стенописи 
– с. Беренде – паметник на културата от нацио-
нално значение. Времетраене – 3 часа.
13:30 Отпътуване за община Сливница. Времетра-
ене – 30 минути.
14:00 Обяд в община Сливница. Времетраене – 1 
час и 30 минути.
15:30 Разглеждане на военни паметници в община 
Сливница. Времетраене – 30 минути.
16:00 Тръгване за с. Гургулят, община Сливница. 
Времетраене – 30 минути.
16:30 Посещение на Пантеона, с. Гургулят, община 
Сливница. Времетраене – 30 минути.
17:00 Отпътуване.

DAY 1
10:00 Arriving in Breznik. A visit to Community
center “Prosveshtenie”, Breznik town. Duration – 1 hour.
11:00 A visit to Community Center “Prosveshtenie” 
– Exhibition of paintings, Breznik town. Duration – 30 
minutes.
11:45 A visit to an ancient well-telescope, Garlo
village, Municipality of Breznik. Duration – 45 minutes.
12:45 Lunch in Konska village, Municipality of Breznik.
14:30 Departing from Konska village, Municipality
of Breznik.
15:00 Arriving and check-in – Tran. Duration – 30
minutes.
15:30 A visit to the Historical Museum in Tran. Duration 
– 30 minutes.
16:00 Sightseeing – town tour of military monuments. 
Duration – 1 hour.
20:00 Dinner.
DAY 2
08:30 Breakfast.
10:00 Departing for Busintsi, Municipality of Tran.
10:30 A visit to The Museum of “Ceramics of Busintsi” in 
Busintsi village, Municipality of Tran. Duration – 1 hour.

11:15 A visit to the Museum of Yogurt in Studen Izvor 
village, Municipality of Tran. Duration – 45 minutes.
12:00 Departing for Dragoman. Duration – 1 hour.
13:00 Lunch in Dragoman. Duration – 2 hours.
15:00 A visit to an ancient sanctuary of 2nd-3rd century, 
Chepan Mountain, Dragoman Municipality. Duration – 3 
hours.
20:00 Dinner.
DAY 3
08:30 Breakfast. Duration – 1 hour 30 minutes.
10:30 A visit to Medieval Church “St. Peter and Paul” with 
preserved wall paintings – Berende village – a monument 
of culture with national importance. Duration – 3 hours.
13:30 Departing for Slivnitsa. Duration – 30 minutes.
14:00 Lunch in Slivnitsa. Duration – 1 hour 30 minutes.
15:30 Sightseeing – municipality tour of military
monuments in Slivnitsa Municipality. Duration – 30 
minutes.
16:00 Departing for Gurgulyat village, Slivnitsa 
Municipality. Duration – 30 minutes.
16:30 A visit to Pantheon in Gurgulyat village,
Slivnitsa Municipality. Duration – 30 minutes.
17:00 Departing.

Непознатата 
България – 
Откритието...

The unexplored 
Bulgaria –  

The discovery...



Теми: Културен туризъм
Целеви групи: Пакетът има за цел да привлече ту-
ристи от България и чужбина, като представи по 
атрактивен и достъпен начин богатото културно-
историческо 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 учас-
тниците.

Theme: Cultural tourism
Target: The tour package is oriented towards tourists from Bulgaria 
and abroad. It presents the rich cultural and historical heritage of 
the tourist region Tran, Breznik, Dragoman, 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. Читалище „Просвещение”, град 
Брезник

След Балканската война и 
след Първата световна 
Война започва нов етап в 
развитието на театрал-
ната самодейност на 
брезнишка сцена, където 
играят Лиляна Барева и 
Кръстьо Сарафов.

1. Community center “Enlight-
enment“ in Breznik town

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.

2. 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.

2. Temple-well, Garlo village, Breznik

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.

3. Историческият музей в гр. Трън

През 2004 г. Народно читалище „Гюрга 
Пинджурова-1895” става основа за създа-

ването на самостоятелен Общински исто-
рически музей на гр. Трън. Структуриран е в два 

отдела – исторически и художествен. Към музея 
са придадени и 2 филиала, дотогава част от пернишкия 

музей – Музейният комплекс „Бусинска керамика” и Паметникът ко-
стница с музея в с. Слишовци. През 2007 г. към структурата му е 
добавена и музейна сбирка „Д-р Стамен Григоров и киселото мляко”.

3. Historical museum in Tran town

In 2004 the national community center “Gyurga Pindzhurova-1895“ became 
the basis for the creation of a separate Municipal Historical Museum of 
Tran. It is structured in two sections – historical and artistic. Two other 
museums, previously part of Pernik Museum have been assigned to the 
Municipal Historical Museum of Tran – The museum “Ceramics of Busintsi“ 
and memorial museum in the village of Slishovtsi. In 2007, to its structure 
was also added the museum collection of “Dr. Stamen Grigorov and yogurt.“

4. Музей на бусинската керамика, с. Бусинци. общ. Трън

Село Бусинци е един от най-значимите стари центрове на 
традиционното грънчарство в България и люлка на известната 
Бусинска керамична школа. В изградения музей, 
днес могат да се видят над 200 оригинални 
експоната от традиционната 
бусинска керамика.

4. 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. 

In the museum you can see over 200 examples of original exhibits from the 
traditional pottery made from old masters of Busintsi.

5. Музей на киселото мляко, с. Студен извор, 
общ. Трън

Посетителите на музея могат да 
научат за делото и живота на д-р 
Стамен Григоров – откривате-
лят на бактерията заквасваща 
киселото мляко “Lactobacillus 
bulgaricus”, да се запознаят с 
историята на киселото мляко 
от домашното заквасване до 
съвременните модерни техно-
логии.

5. Museum of yogurt, Studen izvor 
village, Tran municipality

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.

6. Антично светилище от II-III в. – планина Чепън, община 
Драгоман

Североизточно от Драгоман се издига планината Чепън. Тя е била 
почитана като свещенна от древността. На най-високия й връх – 
Петров кръст и днес могат да се видят руините на антично све-
тилище (II в.). Северната му стена и части от източната са издя-
лани в скалата, а при градежа на останалата му част са използвани 
масивни квадри (90 х 60 х 40 см.). От надписа на римския легионер 
Аврелий Местрианос, открит на това място, става ясно, че то е 
посветено на бог Сабазий.

6. The ancient sanctuary (II-III century) 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. Massive masonry-formed rocks (90x60x40 sm) were used 
for the construction of the other walls. The inscription of the Roman 
legionnaire Aurelius Mestrianos says that this place is dedicated to 

the god Sabazios.


