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ТРАДИЦИОННА АРХИТЕКТУРА

- ЕСТЕСТВЕНАТА ТОПЛИНА

          Т
проста и коригирана за основните нужди на едно семейство. Къщите са изработени от материали, 
от заобикалящата го природа - земята, слама, дърво и камък. Най-често срещаният тип на къщата 
е паянтова или кирпична  къща от дървен скелет, напълнен със смес от слама и кал намиращ се на 
скалена  основа със сутерен, покрит с каменни плочи или керемиди. Често традиционните къщи 
били украсени със сводове и множество прозорци, по стените  изключително рядко имало 
релефни декорации и печат с година на производство. Най-често е изградена въз основа на 
четирите нива с изключение на къщите с каменния покров, на две нива. На покрива е обикновено 
атрактивен комин покрит с каменни плочи. Къщите обикновено имат една или две спални и ''ижа''- 
място, където се пали огън. Известен е и Моравски вид на къща, една от най-красивите, с веранда 
и комини, наречена "камина".

          Също така интересни са оградте на домакинствата. Във Висок оградите са често от масивна 
плоча с огромни камъни или комплекс до един метър широки стени. Със специално вниманиена 
са били построени портите. Те обикновено са от масивно дърво с каменни колони и покрити с 
покриви, каменни плочи или керемиди. Изграждане на къщи е евтино а строителните техники 
прости. 

        В Димитровградската общин има два вида на селата: компактен и махалски. Махали - 
разбити на малки селца, са често срещани в Бурел и Дерекул, докато в Понишавието, Висок и 
Забрдие са най-компактните села. Махалите произхождат от необходимостта за защита срещу 
турците. Махалата обикновено е принадлежала към една фамилия. Образували са се по 
хълмовете и по такъв начин, че визуално могат да комуникират помежду си и по този начин да 
бъдат информирани за настоящите опасности. Типични села  тип махала са Драговита и Трънски 
Одоровци. Типично збито село е селото Сенокос. Въпреки че и то има махали, които се наричат по 
фамилиите, които живеят в тях, намират се в по-малко място и се сливат в едно цяло и 
принадлежат в друг вид.

       Традиционната архитектура е по-рядка в този регион и имат по-малко добре запазени сгради, 
особено икономическите, които за първи път са изоставени с промяна в икономиката на селските 
райони. Ценен принос за неговото опазване предоставя на местния млад художник, архитект, 
Деян Митов от Димитровград, който от дете е разработвал модели на къщи и имоти, в този регион. 
Едно от най-успешното му произведение е модел на цяло селско домакинство.

радиционнaтa народнa архитектура в Димитровградската и Трънската област е много 

ДИМИТРОВГРАД И ТРъН

– БОГАТСТВО НА РАЗНООБРАЗИЕТО

          Д
природа,  доказателството е най-високата степен на защита на района на Стара планинa и 
правната защита на каньон на река Ерма и Петърлашка пещера. Тяхната защита включва не 
само ценнo геоложкo и биологично разнообразие, но също така и традиционни начини на живот и 
културата появили се на основите му - на традициите, богататo музикално наследство и живи 
семейни традиции. Целият район е истинска съкровищница на геоложкото наследство, изразена 
в голям брой на седименти от различни възрасти. Само в Стара планина, описани са 52 
растителни съобщества с повече от 1190 вида растения. От особена стойност са пасища 
общността висока степен на биоразнообразие, някои от тях са подобни например Agrostio-
Asphodeletum albae, присъства само в Стара планина. За тях е свързанa и изключително 
разнообразие на птичи свят с около 200 вида. В Стара планина открити на около сто вида 
пеперуди т.е.40% от фауната пеперуди е на Балканския полуостров, 18 вида влечуги и 25 вида 
риби.

          Стара планина е през 1977 година.  правнo защитенa като природен парк а през 1996 
година oбявен е за мир парк между Сърбия и България. Благодарение на запазването на 
традиционния начин на живот и културното наследство и връзката му със запазена природна 
среда, Стара планина е кандидат за ЮНЕСКО- MAB резерват "Човек и биосфера".

            В района на Димитровград и Трън са планините Видлич, Гребен, Влашкa и Руй, които 
привличат с красотата си. Със своите спиращи дъха гледни точки, върхове и скали, те са обект на 
много планински и алпийски турове. В района на Димитровград чрез техните най-атрактивните 
части преминават пътеки за конe, велосипеди и пешеходни пътеки планинари. Повечето части на 
каньона на река Ерма и Ябланица в България, са съставени със еко пътеки, те включват 
комбинация от дървени мостчета и пътеки, които висът над бързеите и водопадите на извънреднa 
красота.

           Връзкатa между природата и човешката дейност в селските райони на община 
Димитровград и Трън е изключително високa. Отразенa в най-различни връзки между 
традиционните пасища, като част от веригата на висококачествени традиционни млечни продукти 
и продукти от вълна и агнешко месо. Марката на тези продукти на националния пазар, пряко e 
свързанa с името на планината - старопланинскo агнешко месо, сирене, кисело мляко ... От 
съществено значение за по-нататъшното развитие на икономиката на Стара планина е връзката 
между висока степен на биоразнообразие и животновъдство, изразена чрез продукти с високо 
качество.

имитровград и Трън са разположени в красива и запазена околна среда и разнообразна 

 

 

 





Долината на река Ерма простира се на цялата южна част на Димитровградска община и в западната 
част на община Трън. По пътя си между Дерекулските и Бурелските планини - Влашка (1442 m) и 
Гребен (1338 м) в Сърбия формирала е двата каньони с изключителна красота – Одоровски и Влашки 
фаринкс. Най-интересните открития са формирани от седиментни варовик, пясъчник и други камъни 
на дължина около 4-5 км, и дълбочина, която на някои места достига 500 м. В българската част 
избухва през каньона с дълбочина до 200 метра, с стеснение на реката от само 4-5 м и водопад до 4 м 
височина. Скалите Жилав камък и Манастирище обявени са за национален посоки на катерене в 
България.

Превъзходството на Ерма не е само от геоложки форми, но и от различни форми на живот и 
културното наследство, които тя съдържа - над 20 описания на растителни съобщества, от които 10 на 
горите, включително и реликтни общности от третичния период и 40 дървесни видове, от които се 
състоят. Пейзажът е изключително богата на дивате животни. Речните води на Ерма са слмонидни, 
заради който се тук намира и риболовен резерват. Над възвишенията на реката доминира скален орел, 
които се гнезди на скалите на  Влашка и Гребен. Каньона на река Ерма в Сърби поради тази причина е 
защитен като природен резерват а под защита е и манастира "Св. Йоан Богослов от ХIV век, който е 
част от него. Красив каньон на територията в община Трън оформя и река Зворник, която е приток на 
Ерма. В този район, често на няколко квадратни метра може да се види в десетки видове дървета и 
треви, от които са някои изключително рядък пример. Райхенбахова ириса.

В близост на Трън в селото  Трънска Банкя намира се минерален извор, известен още от римско 
време, а в региона Дерекул има горещи извори но нефилтрирани. В района на Димитровград и Трън, 
има много пещери, някои от които са. Петрълашка пещера защитена като паметнк на природата в 
пръва категоря - природен ресурс от голямо значение, поради богатото разнообразие от интересни 
форми, представлява много привлекателни пещерни орнаменти, някои от които преобладават 
сталактити, сталагмити, слюнкови и бигорни вани. Само в Петрълашка пещера обитавт осем 
представители на артроподна фауна, някои от които са изрично посочени образуват
троглобионти като паяк - косац, Paranemastoma bureschi (Opiliones),
 гребен змия, Typhloiulus (Typhloiulus) Нево (Diplopoda), който е
стеноендемит на Голяма пещера и високо развита трехина,
Phegommisetes globiceps ilanđievi Carabidae, Trechinae). В много
пещери открити са вкаменелости на плейстоценни бозайници
и артефакти. Освен Петрълашки или Одоравачки пещери,
поредица от пещери могат да бъдат намерени на билото на
планината и Влашко в южната част на Община Димитров-
град. Най-известната сред тях е Ветрена дупка. Пещерите
в този регион не само привличат пещерняци и природолю-
бители, но и авантюристи заинтригувани от легенди за
скрито турско съкровище в тях. За всички тях недостатъч-
но проучените надземни и подземни пространства на
Димитровград и Трън предоставят огромно много
вълнения. 



Археологически находки в община Димитровград и Трън говорят, че животът в тази област 
интензивно е развиван  още в древността. В района на Димитровград, е едно от местата за почивка 
"Mansiones" и станция за смяна на конете "Mutationes" на римския военен път ВИА МИЛИТАРИС. 
В древните времена, Димитровград се наричал Баланстра. Днешният маршрут Е-75 буквално следи 
бившия път Сингидунум до Бизантион. Присъствието на древните римляни свидетелстват релефи 
na Хекати, Юпитер и Митра от с. Бачево и Поганово. От късната античност датира и Гоиндолското 
кале - ранновизантийска крепост, построена през четвъртото, а подновена през шести век по 
времето на Юстиниан, на забележим хълм над селото Гойин Дол.

Димитровград, според някои източници, може да бъде кръстовище на три важни пътища 
Виа Милитарис, Виа Бесика (което e довело до отечество на Сапеи и Беси, най-вероятно днешен 
Бурел, Дерекул и Знеполе и преминавала към Via Egnatia) и VIA МЕТАЛИКА (който е водил през 
Забрдие до Висок, разделители между културите пастири-земеделски производители е голямо и 
култура-Zabrđei след Монтана - дом трибали, магистър "Хемус"-планина). Районът между Желюша 
и Грапа, кадето е преминавала и Виа Рустика, на сайта на първия сблъсък на завоевателна войска на 
Александър Велики и Трибали, хората миньори, металурзи и фермери 337.година пр.н.е.

Бурел, Дерекул и Знеполе са богати на находки от античния период. В околното село 
Планиница открита е римска военна диплома. По време на строителните работи по Коридор 10, 
през юни 2009 година установено е кръстосване на малък път, който идва от хълма, на римски 
военен път – ВИА МИЛИТАРИС, над който се намира и добре запазена крепост с няколко порти 
построени през четвърти век и реконструиран през шести век във времето на император Юстиниан. 
Намерен е път широчина 8 метра, направен от големи каменни блокове, с две платна, а открити са и 
много артефакти, включващи конски подкови и части от конски колесници.

Цариброд падна под турските власти 1433-та година. По това време, Димитровград имал 
име Зарин или царски кораб. Това име е свързано с легендата, в която имперски вагон тук намерил 
непреходима река, така че царят заповядал да построи мост - кораб. С пристигането на турците 
населението получава име "Теквум Бинари", и в крайна сметка, според легендата, се превърнало в 
убежище за бежанци от Косово и някои части от България, където турското робство било най-
трудното. Етно психолози, смятат, че причината за това може само да бъде благороден характер на 
местното население. Паметник издигнат в името на местен наемодател Муртизан в село Изатовци, 
може да бъде потвърждение на това становище. 1866-та година, според легендата, местното 
население, на тяхния наемодателя, на когото се възхищавали, по доброта и справедливост, 
издигнали са паметник - уникален паметник, който е един поробен народ вдигнал на сопствения 
завоевател. Вярно или не, образът на един мирен и благодарен народ, оцелява и пленява и днес. 

Турска чешма в Болевдол , един е от редките добре запазените паметници от периода на 
османското владичество. Според надписа на арабски език, извора е построен спахия Хюсеин през 
седемнадесети век за да получи медал. На една миля над него намира се църквата "Св.. Архангел със 
слоеве на стенописите от XVII - XIX век. Останалата част от наследството от османския период е до 
голяма степен нематериален и до голяма степен съставен от легенди за хајдути и скрито съкровище. 
Факт е, че е на Гребен планина идвал пътя, по който са в Трън носели данъци по времето на турското 
робство, а в долината около река Нишава и река Височица, турците са отстъпили от Сърбия след 
разпадането на Османската империя. Вярвания, легенди и истини, преплетени в продължение на 
векове, и търсачи на злато и днес днешен са най-многобройни посетители на околните планини, 
пещери и ями.

Кръстопът

– Порта на времето



Областта на Димитровград и Tрън е богата на църкви и манастири. Въпреки че броят им от 
далеч не съвпада с тази на предварително комунистически времена, когато всяко село е място за 
поклонение, тяхното значение с това не се намалява. В областта на двете общини са най-голямо 
значение има Погановски манастир.

Според легендата, манастирът започва да строи през 1395та година Константин Деянович 
Драгаш, племенник на императора Душан. Манастирът е бил завършен след смъртта на Константин 
от дъщеря му Елена, византийската императрица. Манастирската църква, посветена на Св. Йован 
Богослов - на светеца покровител на любовта, и акто такъв е уникален в Сърбия. Църквата е малка, с 
трихонхален външен вид, с всички характеристики на Моравската архитектура. Надписът над входа 
на църквата доказва, че е рисувана 1499-та година. Стенописите, които са сред най-добре запазените 
в Сърбия принадлежат на костурско поствизантийско училище, а иконостасът на гръко-Егейско и 
Охридското училище. Една от особеностите на византийските фрески прави и синия - рядък цвят 
(кг цвят е на стойност един килограм злато), чиито тонове и все още са запазени по стените на 
църквата. Погановски манастир от 1979 г. насам е в списъка на световното културно наследство. 
Манастирът не е в неговата история не е бил разрушаван. В миналото манастирът е бил почти 
недостъпен, което го запазва от разрушаване на опустошителни турци. Днес е неговото атрактивно 
местоположение в долината на река Ерма достъпна чрез асфалтов път, който е на бивша 
железопътен линия между склоновете на планина  Гребен и Влашка планина. 

Димитровград е известен със своите талантливи творци - художници, писатели, скулптори, 
фотографи, филмени творци ... Не съществува община в Сърбия, която има толкова много 
художници в съответствие с населението на Димитровград.  . Няма друг малък град, който е в 
състояние да създаде и конкурентно да играе »Koщана " в бордовете на югославски Драматичен 
театър, както и че повече от 120 години, от 1888-мата година, използва едно неизчерпаемо 
съкровище на живот в района и го поставя на дъската, която означава живот. Масова талантливост 
на Димитровградчани за изящни изкуства, забелязва се още от началното училище. Залите на 
гимназията и основни училища в Димитровград пълни са с произведения на талантливи ученици. 
Сред професорския персонала сенамират се също и иконографи. Всяка година в началото на август, 
портите на манастира''Йоан Богослов'' са открити за артисти от целия свят. Манастирът се превръща 
в център на събитията около международната колония на изкуството, организирана от местния 
културен център. Събитието е традиционно и е кулминация на събитията, свързани с изкуствата на 
Димитровградската община.

От многото известни и признати творци произтичащи от този регион, ще спомена само 
някои от тях: режисьор Златан Тодоров Дудов; художници: Слободан Сотиров, Георги Машев, 
Владимир Соколов, Любен Белмустаков, Иван Петров, Никола Денков, Николай Антов, Георги 
Георгиев, Милорад Геров, Веселин Денков , М. Йотов, Зорица Николова Костич, Иван Колев, 
Любомир Джуров, Богдан Николов, Георги Гоцев, Методи Петров, Велев Нада, Велков Милован, 
Младенов Новица, Георги Јосифов, Перица Донков, Миряна Денкова, Бранко Бишчан, Велчев 
Велчев, Димитрова, Чедомир Илиев, Небойша Милчев, Милован Панков, Момир Алексов, Брендън 
Нейков, Даниела гаков, Радмила Миткова, Георги Димитров, Елица Донкова-Ашанин, Бранко 
Николов, Душан Николов, Ирена Илиева, слюда Митич, Бранко Бошкович; скулптори: Димитър 
Илиев и Душан Донков; писател Детко Петров, биолог, учен, публицист Спас Сотиров, журналист и 
художник Богдан Николов, Мирослав Антов фотограф ...

Духовност

- неповторимия дух на Балканите



Народната музика от района на Димитровград и Трън и района на шопите като цяло, е една 
от най-красивите, най-динамичните, а за изпълнителите и най-красивите игри на Балканите. 
Основната форма на играта е отворен кръг, но се среща често и да се играе по двойки (ръченица). 
Дръжане за ръце, отпуснато долу. Често е дръжане за колан, който представлява стара форма 
вързване на играчи. Техниката на играта се базира на малки скокове, с малко разстояние от земята. 
Тъпче се с целият крак, и при играта, горната част на тялото се накланя напред или понякога леко се 
люлее наляво и надясно. Играе се с музика и с прекратяване на песни ритъма се ускорява с 
инструментален съпровод. Мелодиите са най-вече в дву четвртинен или четвртинен  такт, но има и 
по-сложни ритми. Голяма част от играта се характеризира с привидна аритмия, тъй като фазите на 
музиката и играта не си съвпадат.

Националната носия произходи от древни времена, отдавна запазила основните 
характеристики и много бавно се променя. В Димитровградския и Трънския край има повече 
варианти носии. Носиите се различават по материали, компоненти и начин на украса, а дори и 
цветове. Мъжки носия е изключително рационална и много подходяща за суровия климат. 
Доминирани от мъже "белетини" - скромно украсени, но много красив костюм от бяла тъкан, вълнен 
плат, типична за Стара планина и живеещите в общността. Свободно прилягащ панталон или 
беневреци около талията и в долната част на краката са украсени с черни ленти, както и дълги 
елеци, чрез който се заобикаля тъкан пояс и обуване на бродирани черни или червени чорапи. На 
главата носят черни или бели шубари, и на краката типични свински цървули. Ризите обикновено са 
бродирани около шията и ръкавите. Носат се все още Гуня, опанджъ,навоща (дебело платно, което 
се увива около краката през зимата) и др. Друг вариант на мъжка носия - черни гайтани в 
комбинация с  с бяла риза,  характерна за селата в Понишавие и други селскостопанските общности.

Женската носия е много красива и елегантена, обикновено са много богато украсени. 
Женската носия са "литаци", "кърпи", "забъни" ризи ", джубета, престилки, шалчета, тканици, 
чорапи и цървули . Литака се прави от тънко черно вълнено платно, различно украсен, най-вече по 
гърдите и в долната част. В Забрдие и в една част на Висока декорации са от гайтани и ленти, най-
вече златисто жълто и наситен червен цвят в съчетание с цветни вълнени прежди. Литак от Трънски 
край е с златни и сребърни пайети в комбинация с гайтани и ленти и се нарича "протеже". Сукно е 
направено от дебело платно, винаги широко раскроено в долната част, без ръкави или с къси, 
открити и закрити. Декорациите са най-вече ленти и шнурове с оранжеви и червени цветове. Саята 
е характерна за южните райони на Шопските области - Босилеградско, Кривопаланско и 
Кюстендилско, но могат да бъдат намерени и в Димитрожградско. Тя е дълга елегантна рокля на 
закопчаване, с къси ръкави, богато украсена на гърдите и ръкавите с цветни прежди и бродерия от 
сърма. Тя е изработена от тънка черна вълнена тъкан. Забън се иъработва в черно или кестеняво 
кадифе или от домашен памучен плат, така наречен "алидже", но има част изработена от коприна. 
Забън е без ръкави, широко раскроено в долната част или изцяло отворени. Декорациите са най-
вече от сърма или шевове с  гайтани около джобове и подгъва. Джубе е изработено от черно или 
тъмно червено кадифе, и вътре и около врата с агнешка кожа. Около шията често се шие и козина от 
куна. Ризите  са ленени или от памук, понякога тъкани с копринени конци и богата дантела пришита 
около врата, ръкавите и долната част която е от-долу. Престилките са тъкани или бродирани. Най-
красивите примери са вплетени от сърма. Поясите се носят около кръста, обжити или просто 
преминават през "куки"-метални катарами. Кърпи или Шамии, обикновено са изработени от фин 
памук, коприна или маркизет. Най-често това са бели, кафяви или зеленожълта така наречена. 
"зејтинлија", но има и пример от нежно-розов цвят. Рядко са краищатата декорирани с пайети. 
Свързват се по различни начини, в зависимост от областта, дори и села.

Шопски фолклор

- Живост, Елегантност, Топлина



Обичаи и вярвания на хората на Димитровградската и  Трънска област е истински 
исторически смес от паганизъм и християнство. В продължение на векове, религии и вярвания са 
били преплетени, и хората, които хората забравят, същността и да се съхраняват на външни събития 
на бившите дълбоки вярвания. Обичаите, които са от векове се предавали от поколение на 
поколение, сега отново да бъдат от интерес. Отново повдигане на "оброчища"и "записи" а хората се 
отново събират около светите места, и в тешките моменти с молитва желаят да достигат по-голяма 
мощност с която му вярват и която само може да помогне.

В Димитровградтскиката област има много традиции, свързани с православните празници, 
но и за сватби, раждания, кръщенета и смъртни случаи. Семействата празнуват чест на на 
семейството, а селата чест на едно село. Характерна черта на тази област са " оброчищата " кръст 
поставян в близост до селото, върху имота на всяко семейство, и до  тях се събирало техните гости 
по време на славата. Други забележителности са "записи", на завет или "миросана", осветени 
дървета, предимно стари дъбови дървета, редко черен бор и други дървета, до тях обикновено се 
намира един или повече оброци. На записите се излизало по време на селските слави и по-голямите 
религиозни празници, когато има шествие обикновено се посещават всички записи в селото 
(обикновено 4 главните части на света).

Най-интересните обичаи са свързани с честването на Гергьовден - Св. Георги. Този празник, 
който се пада всяка година на същата дата - 6 Май и представлява началото на лятото, следи 
поредица от обреди, които разкриват същността на своя пагански произход. Гергьовден е най-често 
честваната слава в Източна Сърбия. Както и във всички други планински райони, където животът на 
хората е тясно свързан с природата, и жителите на Димитровградско празнуват Св. Георги – слава  
свързана с началото на вегетацията. Гергьовден е времето на жертва и молитва за благородна 
година, семейни и селски събирания . Обикновено се празнува между овчарите и роми, и често  е 
наричана цигански слава.

Задължителна част от честването на "Св. Георги" е жертвено 
агне "Джурджил", а след това ритуална мълзене и плетене на 
венци от различни билки с магически свойства. Свети Георги е 
един вид обожание на природата и нейните правомощия, и 
празник на младежта и приятелството. В най-оригиналните си 
форми, се запазва и се практикува на Стара планина и един от 
най-атрактивните  обичаи на " Гергьовден " е това, което 
Радеина и Височко Одоровци празнува се около дъбения ствол, 
според местните жители вярват, че е стар шест века.

Също така интересен е и празник Св.Тодор (Тодорица), когато гордият собственик на кон 
язди и гордо парадират чрез градове и села. В Димитровград, този обичай запазен е и до днес, 
въпреки че само преди няколко години, благодарение на програмата за запазване на местни породи 
коне в общината отново се повишиха. Така че сега местният кон и нониус участват редовно в големи 
събития и с техните собственици държат на традицията на селото, въпреки че те вече нямат такова 
голямо значение в нейната икономика.

Обичаи и вярвания

-  От паганскo до християнскo



Димитровградския и Трънския край са известни днес 
предимно по смесено фермерство в малки стопанства. В 
миналото е било доминантно производството на големи 
животни, особено овце, свързани с пасищните комплекси 
на Стара планина. Номадското животновъдството и 
основните му продукти - агнешко месо и сирене и 
заквасена сметана и изобретател на бактериите, с които 
тя се подготовя - Стамен Григоров, пронесена е славата на 
този региони по целия свят. Независимо от размера на 
местното производство на животни, овощарство и 
селскостопански продукти са много добри. Най-важното 
за региона е производство на овце, кожи и на говеждо 
месо, а след това в подкрепа на производството на 
фуражи, отглеждане на малини, сливи, както и различни 
зеленчуци. Те са суровина за известната шопска кухня и 
ястия, които и ден днешен, учат и знаят готвачи по целия 
свят. 

Много големи усилия се полагат и популяризират ферми 
с високоценна природна стойност, чрез действията си 
формат и подкрепа на разнообразяването на природните 
дадености и видове. Успехът на местните земеделски 
производствени практики винаги са били тясно свързани 
с отглеждане на местни породи. Селекция и подбор на 
тези животни е бил и въпрос на оцеляване на местните 
хора и номадски племена, които са оставали сезонно тук в 
продължение на векове. Работата по опазване на тези, 
сега застрашени животни, особено се откроява като една 
от Димитровградските най-важни центрове за опазване 
на агробиоразнообразието на Балканите. Редки видове 
порода овце от домашна праменка, кози, местни 
планински коне, нониус и магаре,  говедо буша,  местна 
порода свине мангулица и много други,  днес се 
одглеждат като потенциал на бъдещето. Всяка година по 
време на панаира Балканското агробиоразнообразие и 
селското наследство в Димитровград, обществеността 
отново се запознава с генетичен потенциал които имат. 
Панаира се провежда от 2003 г. насам  година по време на 
Международния ден на боиразнообразието, деня на 
общината Димитровград – ''Рождество Богородично 
"през септември. Богатство на културни и артистични 
програми, изпълнявани от много артисти от Балканския 
регион.

Традиционното земеделие

- скритo съкровищe

мангулица

 нониус

пулин

каракачанска овца

шарпланинско куче

балканска коза

бардока

местни планински
кон

 пиротска овца

местно магаре  



Димитровградски и Трънски район се намира  на мястото в  
Центъра на Балкански Биоразнообразия, един от шестте в 
умерен климат. Красива комбинация от долини, планински 
върхове и стръмни скалисти участъци, каньони и планински 
потоци, влажни и сухи области и скалисти заливчета, 
комбинирани гори и иглолистни насаждения са с 
изключителна красота на пейзажа, но и местообитанията на 
много растителни и животински видове, които човек използва 
от древни времена за да оцелее.

Природата в джоба

- горски плодове, лов и риболов

В района има няколко добре познати билкари и лечители, 
голяма част от лечебните растения населението знае и 
използва за лечение и освежаване. Интересни са и вярванията 
за магическите свойства на някои растения. По време на 
празника Гергьовден  в в ритуалите, използвани са венци от 
здравец, босилек, дива роза, дрян и др. така че всички всички 
животни, хора и култури да са здрави.

Ресурсите "плодове на природата ", са изключително 
богати на различни видове гъби като: манатарка, пачи 
крак, кладница, зърнеста масловка, сърнела, тополова 
пьнушка, кичуреста пьнушка, и други, кото местното 
население добре познава и използва. Има данни, че 
селяните често през есента в гората, търсили дървета 
покрити с мицела от тези гъбички, и ги донесяли у 
дома, поставяйки ги в ъгъла на стаят със стъкло, , така 
че зимата имали пресни гъби. Днес, все още са 
запазени традиционните технологии на консервиране 
и сушене най-вече на манатарка и пачи крак.
Вероятно най-често използван ресурс от дивата 
природа са гората и нейните обитатели. Ловът е много 
популярен. Ловяте се осножно диви свине, сърни и 
зайци, но и хищници като вълци, чакали, лисици и 
диви котки.

Най-голямата атракция за риболов са Смиловските езера, както и 
езерото в близост до Ярловци. Видове риба, които се ловят в 
езерата са, сом (до 50 килограма), шаран (до 20кг), толстолобик 
(до 30 килограма), щука (до 15 кг), шаран (до 20кг), шаран 
каракуда, хлебарка и др. На Езерата са ести състезания по 
риболов. В Нишава може да се лови риба: пъстърва, речен кефал, 
балък и мряна, а във Ерма: пъстърва, кефал, кротушка. Спортско 
мухарски риболов по принципа на , "улов и освобождаването" 
най-привлекателен е в каньоните на Ерма. Планинските потоци 
привличат още някой ентусиаст, готов да демонстрира 
традиционния лов с голи ръце.

ч

Има изобилие на ресурси от диви плодове, особено 
ягоди, боровинки, дрян, шипка, бъз, круши, малини, 
къпини и много други. Още се държат ценните 
традиционни рецепти за тяхното приготвяне и 
съхранение.



Традиционни занаяти

- естествени материали

Тъкачество Най-характерен продукт на тъкане в района на Димитровград и 
Трън е църга - вълнено одеяло, чието развитие се е извършвало, най-вече в 
промишлени условия. Няколко века наред, изработват се и вълнени Пиротски 
килими и Чипровски техникатана коленичане. Известни са и далеч извън този 
регион със своята красота и дълготрайност. През последните години интерес 
за създаването на пиротски килим и други предмети се увеличава, така че и 
новите тъкачки са по-вече. В едно село Гуленовци близо до Димитровград има 
работилница за за обучение.

Филц и сукно, като най-простата форма на преработка на вълна, присъства 
в района на Димитровград и Трън от незапомнени времена. Техниката е 
съвършена, домашнo производство се превърнало в занаят. Най-много от  
валявиците за сукно са били в Стара планина, поради достъп на вода като 
завод и в вълна като суровина. Когато в средата на двадесети век, а 
последната валявица утихна, пресованите вълнени продукти, чакаха да се 
върне популярност едва в началото на ХХI век. Техниката на филц 
(сувенири, шапки, шалове, чехли и др.),с традиционно плетене, дава нов 
живот на вълната. В Димитровград се  изработва филц а скоро ще започне да 
работи и една оригинална валявица, задвижваща се от вода, в село 
Каменица.

Грънчарство в района има две училища - Пиротско и Бусинско. Бусинско 
грънчарство от Бусинци и Бусинска керамика е една от трите най-известни в 
България. Неговия източник е село Бусино в  Трънска община, известно със 
своите майстори и всички видове керамични изделия. От стотици 
работилници през деветнадесети век, оцеляли са само няколко. В селото има 
музей на керамика и голям център за обучение, където, между другото, се 
провежда традиционната арт колония. Наскоро и в едно село Гуленовци близо 
до Димитровград съществува работилница за обучение на бъдещи грънчари.

Производство на традиционните дървени инструменти, е дейност, която е 
в Димитровградския и Трънския край угаснала. Уменията на майсторите 
изисква не само познаване на занаят, но и умение на свирене. В този край , все 
още си спомнят талантливите хора, които са за собствените си нужди и нужди 
на средата, правили от по някоя цежара или ненастроен кавал от бъз. От скоро 
време този занаят поне малко съживе с курс за изработване на  шупелка 
(шупельче )- къса свирка, и за създаване на работни срещи за по-нататъшно 
обучение в село Гуленовци край Димитровград.

Ножарство е някога било най-честа дейност, която е означавала и 
услуга на заточване или  вплетена с дърводелство. В Трън такава 
работилница имало  е всяко село. Днес има само една – на Владимир 
Спиров в село Врапча. Неговата специалност са ножове с различни 
форми, с дръжки от рог, кост и дърво. Всеки нож е уникален и има 
специална цена.



Шопската кухня е широко известна и популярна . Характери-
зира се с комбинация от мляко и млечни продукти и зеленчуци 
като например " шопска салата"(домати, краставици, люта 
чушка и натрошено сирене), ''таратор'' (краставици и кисело 
мляко с копър), "чушки със урду'' и така нататък. Предпочитани 
са и "варени чушки", "лютеница", ястия от царевично брашно, 
''посипан качамак", "морузница", "белмуж,  от пшенично 
брашно, баница  със сирене или зеле -" баница ", " зелник " и 
добре известни и ястия от месо, като ''пълнени чушки'', "заду-
шено'', " спържа", " яхния", "овнешко на пара"и др.

Най-далеч  разпространен е гласът за качеството на храната от 
този регион, а именно, старопланинското агне и кашкавал. 
Висококачествени млечни продукти са и, сурово и топено 
масло, овченик, овче кисело мляко, бяло отлежало овче сирене, 
във вид на филийки и др.

За празниците обезателно е агне на шиш или във фурна, или 
макър червено месо и черен дроб в земната кора, на " скара"или 
"камък" - изпечен на каменна плоча поставена на открит огън. 
"На скара" се приготвят и гъби и риба, най-вече до река  Ерма и 
и Височица, където е популярна риба кротушка и пъстърва.

Месото се увива със агнешка обвивка "скрама", и по този начин 
получава сочността и вкусността. Интересен начин за 
приготвяне на храна е и печене или готвене във ''фурна" пещ от 
естествени материали - тухла, камък и земя. Агнешко и ярешко 
месо от фурна са специален специалитети. Традиционно се 
приготвя, така че се, изчистват ядливите части на 
вътрешностите и се връщат обратно в утробата, зашиват се и 
след това готвят, докато месото се пече на топлината, която 
отпускат стените на фурната. Месото от местните породи е 
много вкусно, което се дължи на естественото хранене от богат 
с растителен вид пасища. Вкусен е и домашно приготвен хляб, 
изпечен във фурна, както и други домашни ястия, които все още 
се редовно подготвят на стария начин.

 Шопско изкуство на подготовка на храните

-  топло сърце под каменен покрив –




