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Природно, историческо и културно наследство в селата в Кюстендил и Пчиня
Природно, историјско и културно наслеђе у селима округа Ћустендил и
Пчињског округа
Natural, historical and cultural heritage in the villages of Kyustendil and Pchinja

Проектът “Нови възможности за развитие на туризма в малките населени места” има за
цел разработване и утвърждаване на нов туристически продукт – „нови туристически
дестинации в малките населени места“ да се повиши социално икономическия статус на
населението в Трансграничния регион. Акцентът ще бъде поставен върху възможността
материалната база в местните локални общности да бъде надградена и на базата на
съществуващите от десетилетия местни културни институции т.н. „читалища“ и
„културни домове“ да се създаде устойчив туристически модел, който да допринесе за
културното и материално благоденствие на ТГС региона.
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Пројекат „Нове
„Нове могућности
туризма
у малим
насељима“ има за циљ развој и
могућностизазаразвој
одржив
туризма
у селима“
промоцију новог туристичког производа - „нове туристичке дестинације у малим
насељима“ ради повећања социо-економског статуса становништва у прекограничном
региону. Акценат ће бити стављен на могућност надоградње материјалне базе у

а

локалним месним заједницама и на основу постојећих деценијама локалних културних

и

институција итд. „Читалишта“ и „Домова
„домови културе“
културе“ за стварање одрживог туристичког

а

модела који ће допринети културном и материјалном благостању регије ЦБЦ.
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The Project “New opportunities for sustainable tourism in the villages” has to aim increasing
the socio-economic status of the population in the Cross-Border Region by developing and
approving a new tourist product - "new tourist destinations in small settlements". The
emphasis will be on the possibility to upgrade the material base in the local communities and
on the basis of the existing for decades local cultural institutions, etc. "community centers"
and "cultural homes" to create a sustainable tourist model that will contribute to the cultural
and material well-being of the CBC region.
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ОБЩИНА
КЮСТЕНДИЛ
ОПШТИНА КЈУСТЕНДИЛ
ОПШТИНА КЈУСТЕНДИЛ
MUNICIPALITY OF KYUSTENDIL

MUNICIPALITY OF KYUSTENDIL
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СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА
СЕЛО ДРАГОВИШТИЦА
VILLAGE OF DRAGOVISHTICA
Село Драговищица се намира в Кюстендилската котловина, в полупланински район,
севернозападно от гр. Кюстендил до пътя от Кюстендил – Олтоманци - Сърбия, в
долината на река Драговищица чието име носи. Образувано от сливането (през 1956 г.)
на селата Перивол, на десния бряг на реката, и Ямборано, на левия бряг. И двете имена
са от гръцки произход, означават съответно „градина“ и „пазар“. Има известни данни, че
тук е съществувало селище още от античността, останки са намерени в м. Равнището на
ок. 1 км от днешното село. Първите данни за съществуване на Перивол са от 14 век, а
на Ямборано – от 16 век. Има умерен, преходноконтинентален климат. Населението
наброява 463 жители и е застаряващо, като процентът на хората на възраст над 65 г.
наближава 50, а на младите е под 20%.
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Процесът на миграция е започнал още с началото на демократичните промени в
България, като главната посока са Кюстендил и столицата София. Преобладаващият
равнинен релеф, съчетан с ниско-хълмист и плодородните почви поставят определен
акцент върху земеделието. В края на 19 век, средно над 60% от землището на всяко от
селата са заети с ниви за зърнени храни и близо 20% - с овощни и зеленчукови
градини и лозя, като лозята преобладават. Традиционното овощарство е фокусирано
върху ябълки, круши, праскови и кайсии, в по-нови времена се включват и черешите.
Естествените ливади са под 10%, но това не пречи на развитието на животновъдство,
което е на второ място като поминък. Отглеждат се овце, говеда и коне. На трето
място са занаятите и домашните занятия.
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Село Драговиштица
раговиштића налази се у долини Ћустендила, у полупланинском региону,
северозападно од града Ћустендила до пута Ћустендил - Олтоманци
лтомантси - Србија, у долини
реке Драговиштица
раговиштића чије име носи. Настало спајањем (1956) села Перивол, на десној
обали реке, и Јамборано
амборано, на левој обали.
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ба имена су грчког порекла, што значи „башта“, односно „пијаца“. Постоје неки
докази да овде постоји насеље од антике, пронађени су остаци на подручју авништето
око. 1 км од данашњег села. Први докази о постојању Перивола су из 14. века, а
амборана - из 16. века. ма умерену, прелазну континенталну климу. Становништво
броји 463 становника и стари, при чему се проценат људи старијих од 65 година
приближава 50, а проценат младих испод 20%.

Процес миграције започео је почетком демократских промена у Бугарској, чији је
главни правац био Ћустендил и главни град Со ија. Преовлађујући равни терен, у
комбинацији са ниским брдским и плодним земљиштем, ставља одређени нагласак на
пољопривреду. Крајем 19. века, у просеку је преко 60% земљишта у сваком од села
било засејано житним пољима, а скоро 20% воћњацима и виноградима, а виногради су
преовладавали. Традиционално воћарство је усмерено на јабуке, крушке, брескве и
кајсије, а у новије време су укључене и трешње. Природне ливаде су испод 10%, али
то не омета развој сточарства, које је на другом месту као егзистенција. згајају се
овце, стока и коњи. На трећем месту су занати и домаћи
задаци.
ручни рад.
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The village of Dragovishtitsa is located in the Kyustendil valley, in a semi-mountainous region,

T

northwest of the town of Kyustendil to the road from Kyustendil - Oltomantsi - Serbia, in the

m

valley of the river Dragovishtitsa whose name it bears. Formed by the merger (in 1956) of the

w

villages of Perivol, on the right bank of the river, and Yamborano, on the left bank. Both

1

names are of Greek origin, meaning "garden" and "market", respectively. There is some

c

evidence that a settlement has existed here since antiquity, remains have been found in the
area of Ravnishteto approx. 1 km from today's village. The first evidence of the existence of
Perivol is from the 14th century, and of Yamborano - from the 16th century. It has a
temperate, transitional continental climate. The population is 463 inhabitants and is aging,
with the percentage of people over the age of 65 approaching 50 and the percentage of
young people below 20%.
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The migration process began with the beginning of the democratic changes in Bulgaria, the

e

main direction being Kyustendil and the capital Sofia. The predominant flat terrain, combined

e

with low-hilly and fertile soils, places a certain emphasis on agriculture. At the end of the

h

19th century, on average over 60% of the land in each of the villages was occupied by

e

cereal fields and nearly 20% by orchards and vineyards, with vineyards predominating.
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Traditional fruit growing is focused on apples, pears, peaches and apricots, in more recent
times cherries are also included. Natural meadows are below 10%, but this does not hinder
the development of animal husbandry, which is in second place as a livelihood.
Sheep, cattle and horses are raised. In third place are crafts and homework.
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Читалището на

раговищица носи името „Славчо Темкин 1911“.

автентични песни;

етска

олклорна група за

олклорна певческа група, танцова

олклорна група;

шахматен кръжок; кръжок по плетиво; библиотека – 18 200 тома. Клуб на пенсионера,
читалищна етногра ска експозиция.

руги по - забележителни обекти и сгради са

Пощата, бщината, Църквите „Света богородица” и „Свети имитър”.

1911“.
Читалиште Драговиштица
раговисхтитса носи
носи име
име „Славчо
„СлавцхоТемкин
Темкин
1911“.
аутентичне песме; ечија

олклорна певачка група, плесна

олклорна група за

олклорна група; шаховски

круг; круг за плетење; библиотека - 18.200 томова. Клуб пензионера, етногра ска
изложба Читалишта. руга значајнија места и зграде су Пошта,
Богородице и Светог имитрија.
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пштина и Цркве Свете

а

The Community center of Dragovishtitsa is named "Slavcho Temkin 1911". Folklore group for

;

authentic songs; Children's folklore singing group, dance folklore group; chess circle; knitting

,

circle; library - 18,200 volumes. Retiree's Club, Chitalishte ethnographic exposition. Other

а

more remarkable sites and buildings are the Post Office, the Municipality and The churches
of the Holy Virgin and St. Demetrius.
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ВЪЗРОЖДЕНСКА ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” 1859
РЕНЕСАНСНА ЦРКВА „УЗНЕСЕЊЕ МАЈКЕ БОЖЈЕ“ 1859
RENAISSANCE CHURCH „ASSUMPTION OF THE MOTHER OF GOD" 1859

Църквата е изградена със средства и труд от местните хора. За да бъде разрешен
строежът, трима представители на селото са ходили чак до Истанбул. Сградата е
еднокорабна и едноапсидна с полу-цилиндричен свод, вътрешността е зографисана през
1881 г. Иконостасът е обикновен, но царските двери са с красива дърворезба. Църквата
е реставрирана през 2020 г.
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Црква је саграђена средствима и радом локалног становништва.

а би дозволили

изградњу, три представника села отишла су све до станбула. града је једнобродна и
једноапсидна са полуцилиндричним сводом, унутрашњост је осликана
окречена 1881. коностас
је једноставан, али су краљевска врата лепо исклесана.Црква је обновљена 2020
године.

н

е

The church was built with funds and labor from the local people. To allow the construction,

з

three representatives of the village went all the way to Istanbul. The building is single-nave

а

and single-apse with a semi-cylindrical vault, the interior was painted in 1881. The
iconostasis is simple, but the royal doors are beautifully carved. The church was renovated in
2020.
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ЦЪРКВА „СВЕ И ДИМИ ЪР” 1880
ДИМИТРИЈЕ”
ЦРКВА “СВЕТИ
“СВЕ И ДИМИ
АР” 18801880
“SENT DEMETRIUS” CHURCH 1880

Бившата енорийска църква на с. Перивол. Пространството на наоса е разделено на три
равни части от две редици колони, като разстоянието между тях е равно в ширина и
дължина. Над получените квадратни полета се издигат 12 слепи купола. Стените и
покритието са масивни.
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Некадашња парохијска црква села Перивол. Простор наоса подељен је на три једнака
дела са два реда стубова, при чему је растојање између њих једнако ширине и дужине.
Изнад насталих квадратних поља уздижу се 12 слепих купола. Зидови и покривач су
масивни.

The former parish church of the village of Perivol. The space of the nave is divided into three

и

equal parts by two rows of columns, the distance between them being equal in width and

и

length. Above the resulting square fields rise 12 blind domes. The walls and the covering are

и

massive.
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ПОЩЕНСКИ КЛОН
ПОШТА
POST OFFICE
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В миналото селото е център на Драговищенската селищна система. Селото е изцяло
водоснабдено през 1970 г. Построени са нови кооперативен дом, поща, читалищна
сграда, детска градина и множество частни и обществени сгради, открита е аптека,
битов комбинат.
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прошлости је село било центар система насеља Драговиштица.
раговиште. Село је у потпуности
снабдевено водом 1970. године.

зграђени су нови задружни дом, пошта, зграда

месног центра, вртић и многе приватне и јавне зграде, отворене су апотека и

абрика

домаћинстава.

СГРАДА НА БИВШАТА ОБЩИНА ДРАГОВИЩИЦА
ЗГРАДА БИВШЕ ОПШТИНЕ ДРАГОВИШТИЦА
BUILDING OF THE FORMER MUNICIPALITY OF DRAGOVISHTICA

о

а

,

In the past the village was the center of the Dragovishtitsa settlement system. The village
was fully supplied with water in 1970. A new cooperative home, post office, community
center building, kindergarten and many private and public buildings were built, a pharmacy
and a household factory were opened.
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320 ГОДИШЕН БР СТ
320 СТОЛЕТНИ
ГОДИШ И БРЕСТ
ЕЛ
320 ANNUAL ELM

ековният бряст се намира в местността аджийски дол в землището на село мборано
Столетни
подрчјусела
села Јамборано.
ековни Брест
лм се налази у области Хаџијски
адјијскидол
долна
у земљи
амборано
The century-old elm is located in the area of Hadjiyski dol in the land of the village of
Yamborano
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ПА ЕТНА ПЛО А
СПО ЕН – ПЛО А
MEMORIAL PLATE

Паметна плоча на загиналите военни и доброволци от

раговищица участници в

балканската война и втората световна война
Спомен-плоча погинулим војницима и добровољцима из Драговиштице
учесника раговиштиће
учесника у
Балканском и ругом светском рату
Memorial pate to the fallen soldiers and volunteers from Dragovishtitsa participants in the
Balkan War and the Second World War
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сяка последна събота на м. Август в село

раговищица се провежда традиционен

събор – земляческа среща. По времето на събора се организира богата културна
програма, канят се гости от съседни села и дори от съседни балкански страни.
рганизира се участие на самодейни

олклорни певци и танц ори, кулинарни

състезания и състезания за най – добри домашни вина и ракии. Събират се роднини и
близки, напуснали селото през годините.

Сваке последње суботе у августу у селу раговиштица одржава се традиционални сајам
- сусрет сународника. Током сајма организује се богат културни програм, позивају се
гости из суседних села, па чак и из суседних балканских земаља.
рганизује се учешће аматерских народних певача и плесача, кулинарска такмичења и
такмичења за најбоља домаћа вина и ракије.
Давно напустили село.
годинама
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купљају се рођаци и пријатељи који су
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Every last Saturday in August in the village of Dragovishtitsa is held a traditional fair country meeting. During the fair a rich cultural program is organized, guests from
neighboring villages and even from neighboring Balkan countries are invited. Participation of
amateur folk singers and dancers, culinary competitions and competitions for the best house
wines and brandies is organized. Relatives and friends who have left the village over the
years gather.

м

е

и

у

-24-

СЕЛО КОН ВО
СЕЛО КО АВО
VILLAGE OF KONYAVO
Село Коняво се намира в Кюстендилската котловина, на североизток от гр.Кюстендил,
на

шосето Со ия – Кюстендил – Скопие и

югозападните

поли

на Конявската

отклонението

планина.

Климатът

за
е

гр. Бобов
умерен,

дол,

в

преходно-

континентален. Населението наброява 800 жители като лятото се увеличава двойно.
Голяма част от постоянно живеещите са млади хора с малки деца, затова и в селото има
действаща детска градина.

Село Кониаво налази се у долини Ћустендил, североисточно од града Ћустендил, на
путу Со ија - Ћустендил - Скопље и одступању за град Бобов дол, у југозападном
подножју планине Кониавл. Клима је умерена, прелазно-континентална. Има
Становништво
800

становника,
али се лети
број
је
800 становника,
а лето
се удвостручује.
удвостручује. ећина сталних становника су млади са малом
децом, тако да у селу постоји вртић који

ункционише.

The village of Konyavo is located in the Kyustendil valley, northeast of the town of Kyustendil,
on the road Sofia - Kyustendil - Skopje and the deviation for the town of Bobov dol, in the
southwestern foothills of the Konyavska mountain.
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The climate is temperate, transitional-continental. The population is 800 inhabitants and the
summer doubles. Most of the permanent residents are young people with small children, so
there is a functioning kindergarten in the village
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В землището на село Коняво има големи масиви от овощни градини, от които
преобладават

черешовите

насаждения.

Развити

са

животновъдството

и

растениевъдството. В селото има земеделска кооперация, действаща фурна с ръчно
произвеждан хляб, две млекопреработвателни предприятия и бензиностанция.
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,
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На
подрчју
селаКониаво
Коњаво налазе се велики масиви воћњака, од којих преовлађују
земљи
села
Развијении суузгајање
сточарство
и повртарство.
плантаже трешње. Сточарство
биљака
су развијени.

селу постоји

земљорадничка задруга, пекара
ручно
рађеним
две млекаре и бензинска
пекарасакоја
прави
домаћи хлебом,
хлеб
пумпа.
In the land of the village of Konyavo there are large massifs of orchards, of which cherry
plantations predominate. Livestock and plant breeding are developed. In the village there is
an agricultural cooperative, an operating oven with hand-made bread, two dairy plants and a
gas station.

Културният живот на село Коняво е съсредоточен в Народно читалище „Светлина 1922”,
в което има читалищна сцена и оркестрина. Към читалището има действащи любителска
олклорна група, индивидуални певчески изпълнители и танцов състав. Към
читалището има създадена тногра ска експозиция.
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у

През лятото гостите и жителите на селото магат да се насладят на

илмови прожекции

и

в лятното кино.

а

Село Коняво разполага с богата библиотека и интернет клуб, намиращи се в собствена
сграда.

y

s

a

,

Народном
читалишту „Светлина 1922“,
Културни живот села Кониаво концентрисан је при
у Народно
читалиште
које има сцену и оркестар домова заједнице.

руштвени центар има активну

олклорну групу, вокалне
поједине солисте
певаче и плесну трупу.

Читалишту је формирана
створена

а

етногра ска изложба. Летиети
гости
и сељани
гости
и локални
сељани могу уживати у пројекцијама

м

летњем биоскопу. Село Коњаво
Кониаво има богату библиотеку и интернет клуб, смештен у
сопственој згради.
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The cultural life of the village of Konyavo is concentrated in the Community centre "Svetlina
1922", which has a community center stage and place for orchestra. The community center
has an active folklore group, individual singers and dance troupe. The community center has
created Ethnographic exposition. In summer, guests and villagers can enjoy movie screenings
at the summer cinema. The village of Konyavo has a rich library and internet club, located in
its own building
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ЧАСТ ОТ ЕТНОГРАФСКАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
ДЕО ЕТНОГРАФСКЕ ИЗЛОЖБЕ
PART OF THE ETHNOGRAPHIC EXPOSITION
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Друга част от културния живот на село Коняво са

празнуването на Лазаровден с

ритуал, на който облечени като лазарки момичета пеят и хвърлят венчета в реката за
здраве и благоденствие на селото.
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руги део културног живота села Коњаво
Кониаво је прослава азаревог дана ритуалом у којем
девојке одевене у лазаре певају и бацају венце у реку за здравље и добробит села.
Another part of the cultural life of the village of Konyavo is the celebration of Lazarus Day with
a ritual in which girls dressed as lazars sing and throw wreaths into the river for the health
and well-being of the village.

На Цветница има изложение на месени продукти и дегустации.

и дегустација.
На Цветну недељу је изложба производи от пецива
теста и дегустација.
On Palm Sunday there is an exhibition of bakery products and tastings.
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село Коняво има подходящи условия за развитие на туризъм.

ехана „Анджи” със 70

места и „Diana’s Food and Music” предлагат възможност за дегустация на местни и
национални ястия.

планината над с. Коняво, в посока съседното село Цървеняно, се

намира анчо „Бандера“, което отглежда едно от най-големите стада от коне порода
а лингер и стадо от 100 крави от породата

онбелиард. Предлага открит кънтри-бар

и места за нощувка. Площадът на селото позволява организиране на различни
културни прояви.

Таверна Ангие
Енџи са
селу Кониаво постоје погодни услови за развој туризма. Таверна
са70
70места
местаии
иана’с Food
оодand
андMusic
усиц нуде прилику да дегустирате локална
домаћа и национална јела.
Diana’s
планини изнад села Коњаво,
Кониаво,
у смеру
анцхо
у смеру
премасуседног
суседномсела
села Царвениано,
Црвенило налази се Ранч
Бандера, који узгаја једно од највећих стада коња Haflinger
а лингер и стадо од 100 крава расе
„Бандера“
онтбелиард. Нуди бар на отвореном и смештај.На
Трг
села тргу
омогућава
сеоском
је могуће организовање
различитих културних догађаја.
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In the village of Konyavo there are suitable conditions for tourism development. Angie Tavern
with 70 seats and Diana’s Food and Music offer the opportunity to taste local and national
dishes. In the mountain above the village of Konyavo, in the direction of the neighboring
village of Tsarvenyano, is Rancho Bandera, which breeds one of the largest herds of Haflinger
horses and a herd of 100 cows of the Montbeliard breed. The square of the village allows
organizing various cultural events.
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анчо „Бандера” организира вече осем поредни Национални изложения на коне от
породата

а лингер с награди в три категории, конни демонстрации, музикална

програма и дегустация на екологични продукти, а магазинът им е разположен в
местността Стражата.

n

l

g

r

s

анцхо
Бандера већ је организовала осам узастопних националних изложби коња
Ранч
„Бандера“

Haflinger
а лингер са наградама у три категорије, коњичким демонстрацијама, музичким
програмом и дегустацијом еколошких производа, а њихова продавница се налази у
области Стражата.
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Rancho Bandera оrganized for eight consecutive National Exhibitions of Haflinger horses with
awards in three categories, equestrian demonstrations, a music program and tasting of
ecological products, and their store is located in the Strazhata area.
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Църквата
„Преображение
в село
Коняво
е през
построена
през
1880
г. с дарен
Църквата
„Преображение
Господне”
вГосподне”
селовКоняво
е построена
1880
с дарения
Църквата
„Преображение
Господне”
село
Коняво
е построена
през г.
1880
г. с дарения

от местни
хора
исамоук
от местен
самоук
наекогото
му
е отнело
две
местни
хора
ихора
от местен
майстор,
намайстор,
когото
му
отнело
„само“
две „само“
години
да години
ез 1880 г. от
с дарения
от местни
и от местен
самоук
майстор,
на когото
му е отнело
„само“
две години
да

построи
храма.
на камбанарията
е висока,
защото
е имало
много
само“ две построи
години
да
храма.
Кулата
на Кулата
камбанарията
е висока,
защото
е имало
много
кражби
на кражби
построи
храма.
Кулата
на камбанарията
е висока,
защото
е имало
много
кражби
на

ворът
насецърквата
се изключително
поддържа
изключително
добре,
с асми
дръвчета,
камбани.
ворът ворът
на църквата
поддържа
добре,добре,
с дръвчета,
иасми асми
о много кражби
на камбани.
камбани.
на църквата
се поддържа
изключително
с дръвчета,
и

чешма
със
студена
изворна
с дръвчета,
асми
чешма
съси студена
изворна
вода.
чешма
със студена
изворна
вода.вода.

rh horses
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Црква
„Преображења
у селу
Кониаво
саграђена
је 1880.
године
донација
„Преображења
Господњег”
селуу Кониаво
Коњаво
Црква Црква
„Преображења
Господа”
у уГоспода”
селу
саграђена
је
1880.
године
донацијама
„Преображења
Господа”
селу
Кониаво
саграђена
је 1880.
године
донацијама

локалног
становништва
и самоуког
локалног
самоуког
занатлије,
за цркве
изградњу
године донацијама
локалног
становништва
и локалног
занатлије,
коме је
за коме
изградњу
локалног
становништва
и локалног
самоуког
занатлије,
коме
је
зајеизградњу
црквецрк

требало
двевоник
године.
воник
је било
много
крађа
звона.
вориш
требало
„само“
две „само“
године.
је висок
јерјејевисок
било
много
крађа
звона.
вориште
за изградњу
цркве
требало
„само“
две године.
воник
је висок
јер
јејер
било
много
крађа
звона.
вориште

цркве
је
изузетно
добро
одржавано,
дрвеће,
и чесма
са
хладном
изворск
ђа звона. цркве
вориште
је изузетно
добро
одржавано,
дрвеће,
винова
лозавинова
илоза
чесма
са хладном
изворском
са
дрвећем,
виновом
лозом
илоза
цркве
је изузетно
добро
одржавано,
дрвеће,
винова
ичесмом
чесма
са хладном
изворском
водом.
хладном водом.
изворском
водом.
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The Church of the „Transfiguration of God” in the village of Konyavo was built in 1880 with
donations from local people and a local self-taught craftsman, who took "only" two years to
build the church. The bell tower is high because there have been many thefts of bells. The
churchyard is extremely well maintained, with trees, vines and a fountain with cold spring

O

water.

c
На мястото е имало по-стар храм, полувкопан в земята каквото е било условието за
построяване на християнски храмове по времето на вековното турско робство. От храма
са запазени само подземието и част от входа.
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a

На том месту је био старији храм, напола укопан
ископан у земљи, што је био услов за
изградњу хришћанских храмова током векова турског ропства.

д храма су сачувани

само подрум и део улаза.

h
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On the site there was an older temple, semi-dug into the ground as it was conditional on the
construction of Christian churches during the centuries of Turkish slavery. Only the basement
and part of the entrance are preserved from the temple.

а
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Паметна плоча на Симеон
на Б НС с. Коняво

ванов Гошев / ончето/ - основател на

БАТА

П
в

Спомен-плоча
Иванову
Гошевом
/Мончето/Спомен-плочапосвећена
СимеонаСимеону
ванова
Гошева
/ ончето
/ - оснивачу
оснивача
Бугарске аграрне уније у селу Коњаво
Кониаво

А

С
1

Memorial plaque of Simeon Ivanov Goshev / Moncheto / - founder of the
ASSOCIATION of the Bulgarian Agrarian Union in the village of Konyavo

M
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А

Паметна плоча на загиналите руски воини в руско – турската освободителна
война 1877 – 1878

А

Спомен-плоча погинулим руским војницима у руско-турском рату ослобођења
1877 - 1878

e

Memorial plaque to the fallen Russian soldiers in the Russian - Turkish War 1877 1878

Намира се на площада пред читалището и е открит през 1969 г. Скулптурното му
решение се базира на идеята за „Страниците на историята“ – 10 мраморни плочи,
наредени ветрилообразно.
Налази се на тргу испред друштвеног
друштвеногцентра
дома и отворен је 1969.

егово скулптурално

решење заснива се на идеји „Странице историје“ - 10 мермерних плоча распоређених у
облику лепезе.
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It is located on the square in front of the Community centre and was opened in 1969. Its
sculptural solution is based on the idea of "Pages of History" - 10 marble slabs arranged in a
fan-shaped manner.

На 1,5 км северозападно от селото, в местността Маркова стъпка, между шосето за с.
Дворище и р. Струма през 60-те години на XX век, по време на оран, местните жители са
открили каменни саркофази и гробове, изградени от тухли.
На 1,5 км северозападно од села, у пределу Маркова Штапка, између пута за село
Двориште и реке Струме 1960-их, током орања, мештани су пронашли камене саркофаге
и гробове од цигле.
1.5 km northwest of the village, in the Markova Stapka area, between the road to the village
of Dvorishte and the Struma River in the 1960s, during plowing, the locals discovered stone
sarcophagi and graves made of bricks
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Крали

арко бил ловък и смел юнак, който притежавал невиждани и нечувани сили.

еднъж, с неговия снежнобял жребец, скочил от Конявската планина чак до
местността „Корията” в село Катрище.
Краљ

арко је био лукав и храбар јунак који је поседовао невиђене и нечувене моћи.

пастувомскочио
скочио
Коњавске
планине
едном је са својим снежно белим пастухом
саса
планине
Кониавска
све све
до до
области
Корјатаууселу
селуКатрисхте.
Катриште.
области Кориата
King Marco was a cunning and brave hero who possessed unseen and unheard of powers.
Once, with his snow-white stallion, he jumped from the Konyavska Mountain all the way to
the Koryata area in the village of Katrishte.
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Съборът на село Коняво се провежда ежегодно в първата събота след Голяма
Богородица, която е на 15 ти август
Сајам у селу Кониаво
одржавасесесваке
сваке
године
прве
суботе
после
елике
Госпе,
Коњаво одржава
године
прве
суботе
после
Велике
Госпојине,
односно 15 августа
The fair in the village of Konyavo is held annually on the first Saturday after the
Assumption, which is on August 15
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руги празници, които се почитат ежегодно в селото са храмовия празник на църквата
„Преобрабражение господне” на 6 Август
стали празници који се у селу обележавају годишње су црквена
храмовни слава
празник цркве
„Преображења Господа “ 6 Августа
Other holidays that are celebrated annually in the village are the temple holiday of the
church "Transfiguration of God" on August 6

сички местни хора и гости на селото се събират на Курбан за здраве на 14 ктомври

Мештани
гостиисела
се на се
Курбану
ради
здравља,
Сви домаћии људи
гостиокупљају
села окупљају
у Курбану
ради
здравља14
14октобра.
октобра
All local people and guests of the village gather at Kurban for health on October 14
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СЕЛО ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК
СЕЛО ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК
THE VILLAGE OF PIPERKOV CHIFLIK
Село Пиперков чифлик се намира на 3 км. югоизточно от гр. Кюстендил на
международен път Е 62 Кюстендил - Дупница и Благоевград. Селото е разположено в
подножието на Осоговския балкан, в Кюстендилската котловина.

Се

ме

по

Од

мн

уП

От 1946 г. е със статут на самостоятелно село. То е бързоразвиващото се и
бързонарастващо. В него живеят мното млади семейства, поради близостта си до гр.
Кюстендил, където повечето от тях работят. В момента в Пиперков чифлик живеят 1100
жители, с около 200 деца

Пи
Пиперков чифлик е на мястото на бивш чифлик на Мехмед Пиперко, откъдето идва

од

името му. След освобождението на България от османска власт собственикът продал

је

земята на местните преди да замине. В даден период през първата половина на 20 век

по

на селището е дадено името Анчетата и се води махала на близкото село Слокощица. От

Сл

1946 г. е самостоятелно и се нарича Пиперков чифлик.
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0 1100

Село бележи интензиван раст и развој
Анчетата и придружује му се махала оближњег
села Слокоштица
Пиперков
Чи налази
лик налази
км. југоисточно
од града
Ћустендила
Село Село
Пиперков
Чи лик
се насе 3 накм.3 југоисточно
од града
Ћустендила
на на
међународном
62 Ћустендил
- упница
и Благоевград.
се налази
у
међународном
путу путу62 Ћустендил
- упница
и Благојевград.
Благоевград.
Село Село
се налази
у
подножју
соговског
Балкана,
у долини
Ћустендил.
подножју
соговског
Балкана,
у долини
Ћустендил.
д 1946
има статус
самосталног
је растућа
и брзорастућа.
д 1946
има статус
самосталног
села.села.
Брзо Брзо
је растућа
и брзорастућа.
њемуњему
живеживе
породице
због близине
Ћустендила,
где већина
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The village of Piperkov Chiflik is located 3 km. southeast of the town of Kyustendil on the
international road E 62 Kyustendil - Dupnitsa and Blagoevgrad. The village is located at the
foot of the Osogovo Balkans, in the Kyustendil valley.
Since 1946 it has had the status of an independent village. It is fast-growing and fastgrowing. Many young families live in it, due to their proximity to the town of Kyustendil,
where most of them work. Currently, there are 1,100 inhabitants in Piperkov Chiflik, with
about 200 children

В

и

У

и
Piperkov Chiflik is on the site of Mehmed Piperko's former homestead, whence his name. After
the liberation of Bulgaria from Ottoman rule, the owner sold the land to the locals before

T

leaving. In a certain period in the first half of the 20th century the settlement was given the

s

name Anchetata and a neighborhood of the nearby village of Slokoshtitsa was run. Since 1946
it has been independent and is called Piperkov Chiflik.
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бившия център на село Пиперков Чи лик се намира вековна чешма с изворна вода,
изградена още по турско време, а в последствие реставрирана през 1982 г.
бившем центру
лик налази
чесма
са изворском
водом,
У бившем
центрусела
селаПиперков
ПиперковЧи
Чифлик
налазисесевековна
историjска
фонтана
са изворском
водом,
изграђена
у
турско
време,
а
касније
обновљена
1982.
године.
изграђена у турско време, а касније обновљена 1982. године.

r

e

There is a centuries-old fountain in the former center of the village of Piperkov Chiflik with

e

spring water, built in Turkish times, and later restored in 1982.

6
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село Пиперков чи лик има действащо Читалище „ ристо Ботев 1948“. Ч

развива богата културно – ин ормационна дейност. азполага с богата би
художествена и научна литература.

рганизира и провежда множество п

събори. Читалището работи по проекти,

инансирани от С и

които са изградени детски кът и спортна площадка.
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бщина Кюс

и

In the village several enterprises have their own production and storage facilities - for PVC

а

and aluminum windows, production of metal stairs and structures, for packaging, for food,

е

for stonemasonry. There are confectionery shop and several car dealerships. Fruit growing
and vegetable production are developed.

и

,

е

В село Пиперков чифлик има действащо Читалище „Христо Ботев 1948“. Читалището
развива богата културно – информационна дейност. Разполага с богата библиотека с
художествена и научна литература. Организира и провежда множество празници и
събори. Читалището работи по проекти, финансирани от ЕС и Община Кюстендил, по
които са изградени детски кът и спортна площадка.
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У селу Пиперков Чифлик постоји функционише читалиште „Христо Ботев 1948“.
селу Пиперков Чи лик постоји функционише
ункционално читалиште „ ристо Ботев 1948“.

Читалиште развија богату културну и информативну делатност. Има богату библиотеку

Читалиште развија богату културну и ин ормативну делатност.

ма богату библиотеку

белетристике и документарне литературе. Организује и одржава многе празнике

белетристике и не икције.

рганизује и одржава многе празнике и сајмове. Читалиште

и сајмове. Читалиште учествује у на пројектима које финансирају ЕУ и општина

ради на пројектима које

инансирају

и општина Ћустендил, на којима су изграђена

Ћустендил, на у оквиру којих су изграђена дечије игралиште и спортско игралиште.

дечије игралиште и спортско игралиште.

In the village of Piperkov Chiflik there is a functioning Chitalishte "Hristo Botev 1948". The
Chitalishte develops a rich cultural and information activity. It has a rich library of fiction and
non-fiction. Organizes and holds many holidays and fairs. The Chitalishte works on projects
financed by the EU and the Municipality of Kyustendil, on which a children's playground and a
sports ground have been built.
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Към читалището има Сурвакарска / ечкарска/ група, която пресъздава различни

у

обичаи и участва в множество

е

олклорни

естивали в страната.

жегодно на 13

нуари оргонизира кукерски игри, на които се канят кукерски групи от съседни села.

а

негује разне обичаје и учествује
Читалиште има сурвакарску / мечкарску / групу, која ствара

e

на многим

d

мумерске игре на које су позване мумерске групе из суседних села.

олклорним

естивалима у земљи. Сваке године 13 јануара организује

s

a
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The Community centre has a Survakarska / Mechkarska / group, which recreates various
customs and participates in many folklore festivals in the country. Every year on January 13 it
organizes mummer's games, to which mummer groups from neighboring villages are invited.
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Към Читалище „Христо Ботев 1948” има създадена постаянна Етнографска експозиция с

t

предмети от бита

и традиционни облекла, характерни за региона. По време на

настоящия проект Експозицията беше обновена и допълнена.

Читалиште „Христо Ботев 1948“ има сталну етнографску поставку са предметима за
домаћинство и традиционалном одећом типичном за регион. Током текућег пројекта
Изложба је обновљена и допуњена.
The Community centre "Hristo Botev 1948" has a permanent Ethnographic exposition with
household items and traditional clothing typical of the region. During the current project the
Exposition was renewed and supplemented.
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През 2008 г. е открита и осветена с тържествена литургия и празнична програма
новопостроената църква „Свети Иван Рилски”. В църквата има иконописи и красив
дърворезбован иконостас. В нея се извършват църковни ритуали, венчавки и
кръщеннета. В добре поддържания двор на църквата растат различни видове дървета и
храсти. В него извива клони и вековен чинар.

У 2008 години је отворен новоизграђени црква „Свети Иван Рилски”, и посвећен
свечаним литургије и свечаном програму. Црква има иконографију и предиван
дрворезбани иконостас. У њему се обављају црквени ритуали, венчања и крштења. У
уређеном дворишту цркве расту различите врсте дрвећа и грмља. У њему се вију гране
и вековни платан.
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In 2008 the newly built church „St. Ivan Rilski” was opened and consecrated with a solemn

в

liturgy and festive program. The church has iconography and a beautiful wood-carved

и

iconostasis. Church rituals, weddings and baptisms are performed in it. Various types of trees

и

and shrubs grow in the well-kept yard of the church. In it twists branches and a century-old
plane tree.

н
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Църквата „Свети Иван Рилски” е построена на мястото на старо светилище, от което е

Т

останал Оброчен камък на свети Теодор Тирон. Не е достатъчно проучен, смята се, че

С

датира още от римско време.

ц
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Црква „Свети Иван Рилски“ саграђена је на месту старог светилишта, од којег је остао
Заветни камен Светог Теодора Тирона. Није довољно проучено, верује се да потиче из
римског доба.
The church "St. Ivan Rilski" was built on the site of an old sanctuary, from which remains the
Votive Stone of St. Theodore Tyrone. Not sufficiently studied, it is believed to date back to
Roman times.
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Тържествена света литургия се отслужва на храмовия празник на църквата Деня на

е

Свети Иван Рилски, 19ти октомври. Прави се курбан за здраве. На този ден в двора на
църквата се събират житерли на селото и много гости.

На црквени празник цркве, Дан Светог Ивана Рилског, 19. октобра, служи се свечана
света литургија. Жртва се подноси због здравља. На данашњи дан у дворишту цркве
окупљају се становници села и многи гости.
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A solemn holy liturgy is celebrated on the church holiday of the church, the Day of St. Ivan

I

Rilski, October 19. A sacrifice is made for health. On this day in the yard of the church gather

w

residents of the village and many guests.

f

t

През деветдесетте години на двадесети век се възстановява традицията на честване на
Томина неделя (седмица след Великден) с голям събор – песни, танци, народни
художествени занаяти и турнир по футбол на малки вратички. Това е бил празникът на
селото в едни по-стари времена, когато тук е имало манастир „Свети Теодор“.
Деведесетих година двадесетог века обновљена је традиција прослављања Томине
недеље (недеља после Ускрса) великим сајмом - песмама, плесовима, народним
уметничким занатима и фудбалским турниром на мала врата. Ово је била празник села у
давним временима, када је постојао манастир „Свети Теодор“.
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In the nineties of the twentieth century, the tradition of celebrating St. Thomas Sunday (the

r

week after Easter) was restored with a big fair - songs, dances, folk arts and crafts and a
football tournament on small doors. This was the feast of the village in ancient times, when
there was a monastery "St. Theodore".
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Местната общност в село Пиперков Чифлик отбелязва празника „Богоявление” с
тържествено шествие, Света литургия и хвърляне на кръста в реката. За изваждането
на кръста в студените води на реката влизат мъже и младежи от селото.
Месна заједница у селу Пиперков Чифлик прославља Богојављење свечаном литијом,
светом Литургијом и бацањем крста у реку. Мушкарци и млади из села улазе у хладне
воде реке да би извадили крст.
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The local community in the village of Piperkov Chiflik celebrates the Epiphany with a solemn
procession, Holy Liturgy and throwing the cross into the river. Men and young people from the
village enter the cold waters of the river to take out the cross.
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Празник на домашното вино – през месец февруари; месят се погачи и питки, баници и
зелници и се прави дегустация, класиране и награждаване на най-доброто вино
домашно производство и на печивата, приготвени от домакините.

Празник домаћег вина - у фебруару; меси се колачи и колачи, пите и зеље и врши се
дегустација, рангирање и додела најбољих домаћих вина и пецива које су припремили
домаћини.

Feast of homemade wine - in February; cakes and cakes, pies and greens are kneaded and a
tasting, ranking and awarding of the best home-made wine and pastries prepared by the
hosts is made.
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СЪРБИЯ
СРБИЈА
SERBIA

ОБЩИНА ВЛАДИЧИН ХАН
OPŠTINA VLADIČIN HAN
VLADICHIN HAN MUNICIPALITY

Село Прекодолце налази се на крајњем југу Србије и припада
општини Владичин Хан. Заузима западни део Масуричког поља и
лежи у доњем делу долине реке Врле, недалеко од њеног ушћа у
Јужну Мораву. Овај предео има облик котлине, уоквирене мањим и
већим узвишењима. Између узвишења на западној страни, код села
Прекодолца су два отвора према ужој Врањској котлини. Некад
засебно село, удаљено од Владичиног Хана 2 километра, данас се
сматра приградским насељем града.
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Село Прекодолце се намира в южна Сърбия и принадлежи към
община Владичин Хан. Заема западната част на полето Мазурица
и се намира в долната част на долината на река Врла, недалеч
от вливането й в Южна Морава. Този пейзаж има формата на
долина, обримчена от по-малки и по-големи възвишения. Между
възвишенията от западната страна, близо до село Прекодолце, има
два отвора към по-тясната долина Вране. Някога отделно село, на
2 километра от Владичин Хан, днес се смята за негово предградие.
The village of Prekodolce is located in the extreme south of Serbia
and belongs to the municipality of Vladicin Han. It occupies the
western part of the Masuric field and lies in the lower part of the valley
of the river Vrla, not far from its confluence with the South Morava.
This landscape has the shape of a valley, framed by smaller and larger
elevations. Between the elevations on the west side, near the village of
Prekodolac, there are two openings towards the narrower Vranje valley.
Once a separate village, 2 kilometers away from Vladicin Han, today it is
considered a suburban settlement of the city.
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Поред села са северне стране пролази магистрални пут који
везује Владичин Хан и Прекодолце са Сурдулицом, Црном Травом,
Босилеградом, као и Бугарском и омогућује му улаз и излаз на све
комуникације и сва места у нашој земљи. Како је ова област благо
нагнута ка току Јужне Мораве, кроз Грделичку клисуру веома добро
је повезана са Лесковачком котлином и Нишким пољем који леже
на североистоку и северу. На југоисточној страни леже доста високе
планине, али и на тој страни има местимично долина и планинских
превоја. Они омогућавају везе ове области са Горњом Пчињом,
Власином и Босилеградским крајем.
До селото от северната страна има главен път, който свързва
Владичин Хан и Прекодолце със Сурдулица, Черни Трав, Босилеград,
както и България и има възможност за влизане и излизане от
всички пътища и всички места в нашата страна. Тъй като тази област
е леко наклонена към течението на Южна Морава, през дефилето
Грделичко тя е много добре свързана с долината Лесковац и
Нишкото поле, което лежи на североизток и север. От югоизточната
страна има доста високи планини, но от тази страна има и долини
и планински проходи. Те позволяват връзки на този район с Горна
Пчиня, Власина и Босилеград.
Next to the village on the north side, there is a main road that connects
Vladicin Han and Prekodolce with Surdulica, Crni Trav, Bosilegrad, as
well as Bulgaria and allows it to enter and exit all communications and
all places in our country. As this area is slightly sloping towards the
course of the South Morava, through the Grdelica gorge it is very well
connected with the Leskovac valley and the Nis field which lie in the
northeast and north. There are quite high mountains on the southeast
side, but there are also valleys and mountain passes on that side.
They enable connections of this area with Gornja Pcinja, Vlasina and
Bosilegrad region.
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Приликом ослобођења од Турака, Прекодолце је имало два
краја: ромски крај лево од реке Врле, и српки део десно од реке
на падини (Аризанова падина). Временом је село постало веће и
разбијеније, те се данас сматра саставним делом Владичиног Хана.
Махале Прекодолца се зову: Шопска, Доња и Горња лево од Врле,
затим Бигларска, Стара Циганска, Ташинска и Нова Циганска махала
десно од реке.
По време на освобождението от турско робство Прекодолце е
имало два края: ромската област вляво от река Врла и сръбската
част вдясно от реката по склона (Аризанова падина). С течение на
времето селото става по-голямо и по-разпръснато и днес то се счита
за неразделна част от Владичин хан. Кварталите на Прекодолца се
наричат: Шопска, Доня и Горня вляво от Врле, след това Бигларска,
Стара Циганска, Ташинска и Нова Чиганска махала вдясно от реката.
During the liberation from the Turks, Prekodolce had two ends: the
Roma area to the left of the river Vrla, and the Serbian part to the right of
the river on the slope (Arizanova padina). Over time, the village became
larger and more broken, and today it is considered an integral part of
Vladicin Han. The neighborhoods of Prekodolca are called: Shopska,
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Donja and Gornja to the left of Vrle, then Biglarska, Stara Ciganska,
Tashinska and Nova Ciganska mahala to the right of the river.
Према казивању старих људи, Прекодолце је добило назив по

томе што је посред села ишао Царски друм (некдашњи римски
друм Via Militaris), који је везивао трговачка места севера и југа, и
водио преко брда и долина. Када су се каравани кретали са југа
преко Полома, Дурићевог рида и Калдрме, и са севера преко
Кржинца, и Рида спуштали су се у долину Врле реке, а изговарали
су иду „преко дола“, да би изашли на супротну стрму страну. Овај
израз „Прекодола“ са додатним слогом „це“, даје назив насеља
Прекодолце. Још увек није тачно утвђено када је село Прекодолце
настало. Северно од села, на простору Градишта, још 1896. године
нађени су остаци зидина и један камени суд, који је чувени српски
археолог Михаило Валтровић идентификавао као римски. Такође,
у народу постоји веровање да је место Градиште било насељено
„од латинско време“. Данас је село Прекодолце приградско насеље
Владичиног Хана. По последњем попису из 2011. године броји
1.667 становника. Од тога 396 становника припада ромској, а 24
становника бугарској националној мањини/популацији
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Според възрастните хора Прекодолце е получило името си,
защото Императорският път (бившият римски път Via Militaris)
преминаващ през средата на селото е свързвал търговските места
на север и юг и е водил над хълмове и долини. Когато керваните са
пътували от юг над Полом, Дуричево рид и Калдрма, а от север над
Кржинац и Рида, се спускали в долината на река Врла и са казвали,
че минават „през долината“, за да стигнат до противоположна
стръмна страна. Този израз «Прекодола» с допълнителната сричка
«цe», дава името на селището Прекодолце. Все още не е точно
определено кога е образувано село Прекодолце. На север от
селото, в района на Градище, през 1896 г. са намерени останки от
стени и каменен съд, който известният сръбски археолог Михайло
Валтрович определя като римски. Също така, сред хората има
поверие, че мястото Градище е било обитавано «от латински
времена». Днес село Прекодолце е предградие на Владичин Хан.
Според последното преброяване от 2011 г. в него живеят 1667
жители. От тях 396 жители принадлежат към ромите, а 24 жители
към българското национално малцинство / популация.
According to the old people, Prekodolce got its name from the fact
that the Imperial Road (former Roman road Via Militaris) went in the
middle of the village, which connected the trade places of the north
and south, and led over hills and valleys. When the caravans moved
from the south over Polom, Durićevo rid and Kaldrma, and from the
north over Kržinac, and Rida descended into the valley of the Vrla river,
and they said they were going «across the valley», in order to reach the
opposite steep side. This expression «Prekodola» with the additional
syllable «ce», gives the name of the settlement Prekodolce. It has not yet
been determined exactly when the village of Prekodolce was formed.
North of the village, in the area of Gradište, in 1896, the remains of walls
and a stone court were found, which the famous Serbian archaeologist
Mihailo Valtrović identified as Roman. Also, there is a belief among
the people that the place Gradište was inhabited «from Latin times».
Today, the village of Prekodolce is a suburb of Vladicin Han. According
to the last census from 2011, it has 1,667 inhabitants. Out of that, 396
inhabitants belong to the Roma, and 24 inhabitants to the Bulgarian
national minority / population.

-70-

За време Турака у Прекодолцу живели су: Аризановци (8 кућа,
Младенци), једна грана зове се Белаџије сматрају се старинцима,
Ташићи ( 2 куће, Митровдан). Дољени почетком 19.века „од Јањине
у Грчкој“. Њихов предак Стефан Грк, пореклом из Јањине у Грчкој,
познати хајдук, доласком на ово подручје сазидао је хан од ког ће
касније настати младо насеље Владичин Хан. У браку са својом
женом добио је сина Љоту који је имао три мушка потомка: Дина,
Аризана и Ташу. За Дину је саградио кућу и купио земљу западно
од Прекодолске цркве, за Аризана саградио кућу и купио земљу
источно од Прекодолске цркве и за Ташу саградио кућу и купио
земљу у селу Прекодолцу. Следећи су Милошевци (4 куће, Св.
Никола), такође староседеоци. Клисурци (3 куће, Св. Архангел
Михаило) дошли су пред крај турске владавине из Клисурице близу
Врањске бање.

По времето на турското робство в Прекодолце са живели:
Аризановци (8 къщи, Младенци), един род, наречен Беладжие,
се считат за старейшини, Ташичи (2 къщи, Митровден). Дошли в
началото на 19 век „от Янина в Гърция“. Техният прародител Стефан
Грък, родом от Джанджина в Гърция, известен хайдутин, е дошъл
в тази област и е построил хан, от който по-късно ще възникне
младото селище Владичин хан. От брака със съпругата си, той
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има син Льота, който има трима потомци от мъжки пол: Дина,
Аризана и Таша. За Дина купува земя и построява къща на запад
от Прекодолската църква, за Аризан купува земя и построява
къща на изток от Прекодолската църква, а за Таша купува земя и
построява къща в село Прекодолце. Следват Милошевци (4 къщи,
св. Никола), също местни жители. Клисурци (3 къщи, св. Архангел
Михаил) дошли в края на турското владичество от Клисурица близо
до Вранска баня.
During the time of the Turks in Prekodolac lived: Arizanovci (8
houses, Mladenci), one branch called Beladžije are considered oldtimers, Tašići (2 houses, Mitrovdan). Doljeni at the beginning of the 19th
century “from Ioannina in Greece”. Their ancestor Stefan Grk, originally
from Janjina in Greece, a well-known hajduk, came to this area and
built a khan from which the young settlement of Vladicin Khan would
later emerge. Married to his wife, he had a son, Ljota, who had three
male descendants: Dina, Arizana and Tasha. He built a house for Dina
and bought land west of the Prekodolska church, he built a house for
Arizan and bought land east of the Prekodolska church, and he built
a house for Tasha and bought land in the village of Prekodolac. Next
are Miloševci (4 houses, St. Nicholas), also natives. Klisurci (3 houses,
St. Archangel Michael) came near the end of Turkish rule from Klisurica
near Vranjska Banja.
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По ослобођењу од Турака доселили су се ови српски родови.
Родови из села Врањске котлине: Бојчинци (3 куће, Св. Јован) дошли
су из Калиманца, Поповци (5 кућа Петковдан) дошли из Репинца,
Себеврањци (1 кућа, Св. Архангел Михаило) дошли су из Себе
Врања. Овде су обрађивали једно српско имање, и по томе се зову
чифчије. Даље порекло воде из околине Босилеграда. Инџа (1 кућа
Св. Никола), из Преображења. Овде је био поткивач (занатлија),
затим се оженио и постао домазет.
След освобождението от турците тези сръбски кланове
имигрират. Родове от долината на село Враня: Бойчинци (3 къщи,
св. Йоан) идват от Калиманац, Поповци (5 къщи Петковдан) идват
от Репинац, Себевранци (1 къща, св. Архангел Михаил) идват от
Себе Враня. Тук те обработвали сръбски имот и затова ги наричат
чифликчии. По-нататъшното потекло води към околностите на
Босилеград. Инца (1 къща на Свети Никола), от Преображение
Господне. Тук той е бил тъкач (занаятчия), след което се жени и
става домозет.
After the liberation from the Turks, these Serbian clans immigrated.
Genera from the village of Vranje valley: Bojčinci (3 houses, St. John)
came from Kalimanac, Popovci (5 houses Petkovdan) came from
Repinac, Sebevranjci (1 house, St. Archangel Michael) came from Sebe
Vranje. Here they cultivated a Serbian property, and that is why they are
called chieftains. Further origin of water from the vicinity of Bosilegrad.
Indza (1 house of St. Nicholas), from the Transfiguration. Here he was a
weaver (craftsman), then he got married and became a domоzet.
Роми су почели са насељавањем у селу Прекодолце у XVIII
веку. Врањски Хусеин паша населио је Роме на левој обали реке
Калиманке, а куће су им биле у близини корита реке. У XIX и
почетком XX века Роми су се бавили пољопривредом, а поједина
домаћинства обављала су занатске радове као ковачи, клинчари
и корпари. Касније, када су се услови за живот побољшали и када
су средили своја домаћинства почели су да се баве музиком. По
ослобођењу од Турака највише су се бавили производњом дувана.
Од имућнијих сељака узимали су њиве и производили су кукуруз
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„наполе“, а за то су давали сељаку рушвет да му ожању одређену
површину под житом. У сталним контактима са Србима Роми
попримају савремене навике српског народа у граду.
Ромите започват да се заселват в село Прекодолце през 18
век. Хюсеин паша от Враня заселил ромите на левия бряг на река
Калиманка, а къщите им били близо до коритото на реката. През
19-ти и началото на 20-ти век ромите се занимавали със земеделие,
а някои домакинства извършвали занаятчийски дейности като
ковачи, клинари и кошничари. По-късно, когато условията на живот
се подобрили и когато уредили домакинствата си, започнали да се
занимават с музика. След освобождението от турско робство те се
занимавали предимно с производство на тютюн. Те отнемали нивите
на по-богатите селяни и произвеждали царевица „наполовина“ и
след това давали подкуп на селянина, за да ожънат останалата част
под житото. В постоянни контакти със сърби ромите възприемат
съвременните навици на сръбския народ в града.

The Roma started settling in the village of Prekodolce in the 18th
century. Hussein Pasha of Vranje settled the Roma on the left bank of
the river Kalimanka, and their houses were near the riverbed. In the
19th and the beginning of the 20th century, Roma were engaged in
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agriculture, and some households performed craft work as blacksmiths,
clinchers and basket makers. Later, when living conditions improved
and when they settled their households, they started playing music.
After the liberation from the Turks, they were mostly engaged in
tobacco production. They took fields from wealthier peasants and
produced corn „in half“, for which they gave the peasant a bribe to
harvest a certain area under the grain. In constant contacts with Serbs,
Roma adopt the modern habits of the Serbian people in the city.
Ромско становништво се дели на православно и муслиманско.
У Прекодолцу живи и ради муслиманско ромско становништво.
Матерњи им је језик цигански, а добро познају српски језик,
који у разговору са Србима употребљавају, а добро га користе у
службеним односима.
У старије ромске породице спадају: Реџеповићи, Анковци,
Селимови, Зенчићи, Ајдини, Џелини, Зунини, Шерићи, Жупан,
Неџини, Љубичини, Ристићи и Стојиљковићи. Последње три
породице припадају грани Ђорговаца чији је матерњи језик српски,
а такође имена и презимена. У Владичином Хану има и Рома чији је
матерњи језик ромски. Ови Роми познати су као курбети, породице
Мустафа, Ариф и Дестан. По ослобођењу од Турака доселили су се:
Денковићи из Житорађа, Незир из Длугојнице, Мина из Моштанице.
Ромското население е разделено на православно и мюсюлманско.
Мюсюлманското ромско население живее и работи в Прекодолце.
Техният майчин език е цигански но те познават добре и сръбския
език, като го използват в разговор със сърби и го използват добре
в официалните отношения.
По-старите ромски семейства включват: Реджеповци, Анковци,
Селимови, Зенчичи, Аждини, Джелини, Зунини, Шеричи, Жупан,
Неджини, Любичини, Ристици и Стоилковци. Последните три
семейства принадлежат към клона на грузинците, чийто майчин
език е сръбски, както и техните имена и фамилии. Във Владичин
хан има и роми, чийто майчин език е ромски. Тези роми са
известни като семействата Курбеци, Мустафа, Ариф и Дестан. След
освобождението от турците се преселват: Денковичи от Житораджа,
Незир от Длугойница, Мина от Мощаница.
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The Roma population is divided into Orthodox and Muslim. The
Muslim Roma population lives and works in Prekodolac. Their mother
tongue is Gypsy, and they know the Serbian language well, who use it
in conversation with Serbs, and use it well in official relations.
Older Roma families include: Redžepovići, Ankovci, Selimovi,
Zenčići, Ajdini, Dželini, Zunini, Šerići, Župan, Nedžini, Ljubičini, Ristići
and Stojiljkovići. The last three families belong to the branch of the
Georgians whose mother tongue is Serbian, as well as their names and
surnames. There are also Roma in Vladicin Han whose mother tongue
is Romani. These Roma are known as the Kurbets, the Mustafa, Arif
and Destan families. After the liberation from the Turks, the following
moved in: Denkovići from Žitorađa, Nezir from Dlugojnica, Mina from
Moštanica.
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Храм Св. Николе
Църква Св. Никола
Church of St. Nicholas
Храм Св. Николе подигнут је у селу Прекодолце, на југу Србије
и припада Врањској епархији и општини Владичин Хан. Храм Св.
Николе је изграђен у периоду између 1900. и 1905. године. Налази
се на десној обали реке Врле, на узвишењу које повезује Владичин
Хан и Сурдулицу. Током времена око храма је настало гробље, тако
да се црква данас налази у његовом средишту. Северно од западног
прочеља храма подигнут је звоник 1956. године. Година подизања
записана је на западној фасади звоника.

Църква Св. Никола е построена в село Прекодолце, в южната
част на Сърбия, и принадлежи към епархията Враня и община
Владичин Хан. Църква Св. Никола е построена между 1900 и 1905
година. Разположена е на десния бряг на река Врла, на хълм, който
свързва Владичин Хан и Сурдулица. С течение на времето около
храма е построено гробище, така че църквата днес е в центъра.
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На север от западната фасада на храма през 1956 г. е издигната
камбанария. Годината на издигане е изписана на западната фасада
на камбанарията.
Church of St. Nikola was built in the village of Prekodolce, in the
south of Serbia, and belongs to the Vranje diocese and the municipality
of Vladicin Han. Church of St. Nikola was built between 1900 and 1905.
It is located on the right bank of the river Vrla, on a hill that connects
Vladicin Han and Surdulica. Over time, a cemetery was built around
the temple, so that the church is today in its center. To the north of the
west facade of the temple, a bell tower was erected in 1956. The year of
erection is written on the west facade of the bell tower.
Грађевина је подужне, правоугаоне основе, зидана од камена
и опеке. Засведена је полубличастим сводом, и покривена је
двосливним кровом. На источној страни налазе се три апсиде.
Олтарска апсида је већа и петострана, за разлику од бочних које
су мање и тростране. Ниже су од осталог дела грађевине, а свака
је покривена посебним кровом. Певнички простори на јужној
и северној страни, обликовани су као правоугаони испусти,
прикривени једносливним кровом.
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Сградата е с надлъжна, правоъгълна основа, изградена от камък
и тухла. Тя е засводена с полускатен свод и е покрита с двускатен
покрив. От източната страна има три апсиди. Олтарната апсида е
по-голяма и петстранна, за разлика от страничните, които са помалки и тристранни. Те са по-ниски от останалата част на сградата
и всяка е покрита със специален покрив. Хорните пространства от
южната и северната страна са оформени като правоъгълни изходи,
покрити от едноскатен покрив.
The building has a longitudinal, rectangular base, built of stone
and brick. It is vaulted with a semi-sloping vault, and is covered with
a gabled roof. There are three apses on the east side. The altar apse is
larger and five-sided, unlike the side ones, which are smaller and threesided. They are lower than the rest of the building, and each is covered
with a special roof. The choir spaces on the south and north sides are
shaped like rectangular outlets, covered by a single-pitched roof.
Фасада је једноставна, омалтерисана и обојена у белу боју.
Оживљена је каменим соклом од тесаних квадера у најнижој
зони и двостепеним, профилисаним поткровним венцем. Из
једноставног зидног платна, истичу се три улаза у храм који су
оивичени каменим тесаницима. На западној страни изнад портала,
у полукружној ниши урађена је представа Св. Николе у мозаику, док
је изнад јужног портала, који води у наос, мозаик са представом
Богородице и Христа. Изнад певничких и олтарских апсида изведен
је профилисани венац који иде дуж читаве грађевине и дели фасаде
на два дела. У пољима изнад овог венца, на западној и источној
страни налази се крст. Овај декоративни елемент је урађен у штуком
малтеру и обојен у жуто.
Фасадата е семпла, измазана и боядисана в бяло. Тя е оградена от
каменен цокъл от дялани блокове в най-ниската зона и двустепенен,
профилиран тавански венец. От обикновено стенно платно се
открояват три входа в храма, които са оградени с каменни резби. От
западната страна над портала, в полукръгла ниша, е представено
изпълнение на Св. Никола в мозайка, докато над южния портал,
който води към наоса, е мозайка с изображение на Богородица и
Христос. Над хоровата и олтарната апсида е направен профилиран
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венец, който минава по цялата сграда и разделя фасадите на две
части. В полетата над този венец, от западната и източната страна,
има кръст. Този декоративен елемент е изработен от гипсова
мазилка и боядисан в жълто.
The facade is simple, plastered and painted white. It is revived by
a stone plinth made of hewn squares in the lowest zone and a twotiered, profiled attic wreath. From a simple wall canvas, three entrances
to the temple stand out, which are bordered by stone carvings. On the
west side above the portal, in a semicircular niche, a performance of St.
Nicholas in a mosaic, while above the southern portal, which leads to
the nave, is a mosaic with a representation of the Virgin and Christ. A
profiled wreath was made above the choir and altar apses, which runs

along the entire building and divides the facades into two parts. In the
fields above this wreath, on the west and east sides, there is a cross. This
decorative element is made of stucco plaster and painted yellow.
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ЛЕПЕНИЦА
ЛЕПЕНИЦА
LEPENICA
Село Лепеница налази се дуж државног пута II- B реда бр. 158
на релацији Владичин Хан – Врање. За правац Владичин Хан–
Врање у оба смера, одређена су стајалишта на следећим местима
и то: Владичин Хан (Железничка станица), Владичин Хан („Турист“),
Репинце (продавница „Кременко“), Сува Морава 1, Сува Морава 2,
Сува Морава 3, Сува Морава 4, Лепеница (Дреново), Лепеница (Дом
омладине), Лепеница (Видинска долина), Стубал 1, Стубал 2, Стубал
3 (насеље), Стубал 4, Стубал 5, Прибој 1 (Железничка станица),
Прибој 2, Прибој 3, Прибој 4 и Мазараћ. (Извор: Службени гласник
града Врања, број IX, 10.04.2019.)
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Село Лепеница е разположено по протежение на държавен път
II-B ред No. 158 по маршрута Владичин Хан - Враня. За посоката
Владичин Хан-Враня и в двете посоки има спирки на следните
места: Владичин Хан (ЖП гара), Владичин Хан («Турист»), Репинце
(магазин «Кременко»), Сува Морава 1, Сува Морава 2, Сува Морава 3,
Сува Морава 4, Лепеница (Дреново), Лепеница (Дом на младежите),
Лепеница (Видинска долина), Стубал 1, Стубал 2, Стубал 3 (населено
място), Стубал 4, Стубал 5, Прибой 1 (ЖП гара), Прибой 2, Прибой 3,
Прибой 4 и Мазарац. (Източник: Официален вестник на град Вранье,
№ IX, 10 април 2019 г.)

СНИМКА 12
The village of Lepenica is located along the state road II-B row no.
158 on the route Vladicin Han - Vranje. For the direction Vladicin HanVranje in both directions, stops have been determined in the following
places: Vladicin Han (Railway station), Vladicin Han („Tourist“), Repince
(store „Kremenko“), Suva Morava 1, Suva Morava 2, Suva Morava 3, Suva
Morava 4, Lepenica (Drenovo), Lepenica (Dom omladine), Lepenica
(Vidinska dolina), Stubal 1, Stubal 2, Stubal 3 (settlement), Stubal
4, Stubal 5, Priboj 1 (Railway station), Priboj 2, Priboj 3, Priboj 4 and
Mazarac. (Source: Official Gazette of the City of Vranje, No. IX, April 10,
2019)
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Село Лепеница већим делом лежи у долини и то у доњем крају
Лепеничке реке, леве притоке Јужне Мораве. Околна су насеља
Кацапун, Бачвиште, Грамађа и Сува Морава. Вода за пиће добија
се из бунара и из слабијих извора. Називи за потесе су: Морава,
Николчин Дол, Побијен Камен, Суво Поље, Орашје, Гађано Дрво,
Голи Рид, Бел Камен, Циганска Падина, Текија, Меаниште, Церје,
Кошарница, Дубрава, Мала Тршевина, Бели Брег, Ћајинска Орница,
Црвени Брег. Лепеница је јако развијено насеље, састоји се од три
махале и од већег броја појединачних кућа. Махале се зову Средња
или Куси Гра, Горња и Дреново. Прве две махале су у долини крај
пута Врање-Владичин Хан.

Село Лепеница лежи най-вече в долината в долния край на
река Лепеничка, ляв приток на Южна Морава. Околните селища
са Кацапун, Бачвиште, Грамада и Сува Морава. Питейна вода се
получава от кладенци и по-слаби извори. Имената на изворите са:
Морава, Николчин Дол, Побит камък, Сухо поле, Ораште, Насочено
дърво, Голи рид, Бял камък, Циганска падина, Текия, Меанище, Цер,
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Кошарница, Дъбрава, Мала вършевица, Бели брег, Чажинска орница
, Червени брег. Лепеница е силно развито селище, състоящо се от
три махали и редица индивидуални къщи. Махалите се наричат
Средня или Куси Гра, Горня и Дреново. Първите две са в долината
близо до пътя Враня-Владичин Хан.
The village of Lepenica mostly lies in the valley, at the lower end
of the Lepenička river, a left tributary of the South Morava. The
surrounding settlements are Kacapun, Bačvište, Gramađa and Suva
Morava. Drinking water was obtained from wells and weaker springs.
The names for the moves are: Morava, Nikolčin Dol, Pobijen Kamen,
Suvo Polje, Orašje, Gađano Drvo, Goli Rid, Bel Kamen, Ciganska Padina,
Tekija, Meanište, Cerje, Košarnica, Dubrava, Mala Trševina, Beli Breg,
Ćajinska Ornica, Crveni Breg. Lepenica is a highly developed settlement,
consisting of three neighborhoods and a number of individual houses.
The neighborhoods are called Srednja or Kusi Gra, Gornja and Drenovo.
The first two neighborhoods are in the valley near the road VranjeVladicin Han.
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Лепеница је старо село. То се види по малобројним старинцима
и по црквици посвећеној Света Петки (VIII век), која лежи у Средњој
махали. Ова је црквица „у камен ископана“ и у њу могу стати 20 људи.
Према народној традицији поменута црквица је много стара, зато
што је у стени и обрнута западу. Због тога је у народу од давнина
позната као Латинска црква.
Лепеница е старо село. Това се вижда от малкия брой антики и
в църквата, посветена на Света Петка (VIII век), която се намира в
Средна махала. Тази църква е „изкопана в камък“ и може да побере
20 души. Според народната традиция споменатата църква е много
стара, защото е в скалата и е обърната на запад. Ето защо тя отдавна
е известна на хората като Латинската църква.
Lepenica is an old village. This can be seen in the small number of
antiquities and in the church dedicated to St. Petka (VIII century), which
lies in Srednja mahala. This church was „excavated in stone“ and can
accommodate 20 people. According to the folk tradition, the mentioned
church is very old, because it is in the rock and facing west. That is why it
has long been known to the people as the Latin Church.
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Територија самог села Лепенице била је насељена још у римско
доба. О томе сводоче археолошка истраживања са ових простора
са краја XIX и почетка XX века. Између земљорадничке задруге и
основне школе, са обе стране пута који води према селу Кацапуну,
налази се место Орашје. Терен се сасвим благо спушта према сеоској
речици. Овде су мештани приликом обраде земље ископали опеке
и текуле римског формата, као и фрагментоване керамичке посуде.
Ископаване су и керамичке водоводне цеви, које су се пружале
у правцу север-југ. Локалитет има веома леп положај и заузима
велико пространство, тако да представља вероватно остатке већег
античког насеља.
Територията на самото село Лепенице е била обитавана през
римско време. Археологическите проучвания от тази област
от края на 19 и началото на 20 век свидетелстват за това. Между
земеделската кооперация и началното училище, от двете страни
на пътя, водещ към село Кацапун, се намира град Ораше. Теренът
се спуска съвсем леко към реката на селото. Тук, по време на
обработката на земята, местните жители намерили експонати от
римска време, както и фрагментирани керамични съдове. Изкопани
са и керамични водопроводни тръби, които се простират в посока
север-юг. Обектът има много красива позиция и заема голяма площ,
така че вероятно представлява останките от по-голямо антично
селище.
The territory of the village of Lepenice itself was inhabited in Roman
times. Archaeological research from this area from the end of the 19th
and the beginning of the 20th century testifies to that. Between the
agricultural cooperative and the primary school, on both sides of the
road leading to the village of Katsapun, is the town of Orasje. The
terrain slopes quite slightly towards the village river. Here, during the
cultivation of the land, the locals dug bricks and tequila of the Roman
format, as well as fragmented ceramic vessels. Ceramic water pipes
were also excavated, which stretched in a north-south direction. The site
has a very beautiful position and occupies a large area, so it probably
represents the remains of a larger ancient settlement.
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У средњовековној српској историји, као део Врањског
помораваља, само село Лепеница је припадало средњовековној
жупи Иногоште. Границе средњовековне жупе Иногоште
биле су предмет истраживања многих српских научника. У
најприхваћенијој научној студији Стојана Новаковића, „Ново Брдо
и Врањско Поморавље у историји српској XIV и XV века“, која се
бави истраживањем средњовековне жупе Иногоште, побројана су
следећа села која су улазила у њен састав: Класинце, Бојин Дел, Сена
(Обличка Сена) Горња и Доња, Гумериште, Островица, Тесовиште,
Јаовац, Стубал, Прибој, Моштаница, Бизвиште, Лепеница, Мазараћ,
Дреново, Кацапун, Куново, Калиманце, Билановце, Сува Морава,
Горње и Доње Јабуково, Рдово, Брестово и Костомлатица.
В средновековната сръбска история, като част от Вранското
Поморавле, само село Лепеница е принадлежало към
средновековната енория Иногоще. Границите на средновековната
енория Иногоще са били обект на изследвания от много сръбски
учени. В най-приеманото научно изследване на Стоян Новакович
„Ново Бърдо и Вранско Поморавле в сръбската история на XIV и XV
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век“, което се занимава с изследванията на средновековната енория
Иногоще, са изброени следните села, които са били част от него:
Класинце , Божин дел, Сена (Обличка Сена) Горно и Долно, Гумерище,
Островица, Тесовище, Яовак, Стубал, Прибой, Мостаница, Бирвище,
Лепеница, Мазарач, Дреново, Кацапун, Куново, Калиманце,
Билановцe, Суха морава, Горно и Долно Ябълково, Рдово, Брестово
и Костомлатица.
In medieval Serbian history, as part of the Vranje Pomoravlje, only
the village of Lepenica belonged to the medieval parish of Inogošte.
The borders of the medieval parish of Inogošte were the subject of
research by many Serbian scientists. The most accepted scientific study
by Stojan Novaković, „Novo Brdo and Vranjsko Pomoravlje in the Serbian
history of the 14th and 15th centuries“, which deals with the research
of the medieval parish of Inogošte, lists the following villages that were
part of it: Klasince, Bojin Del, Sena (Oblička Sena ) Gornja and Donja,
Gumeriste, Ostrovica, Tesovishte, Jaovac, Stubal, Priboj, Mostanica,
Bizviste, Lepenica, Mazarac, Drenovo, Katsapun, Kunovo, Kalimance,
Bilanovce, Suva Morava, Gornje and Donje Jabukovo, Rdovo, Brestovo
and Kostomlatica.
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По освајању од стране Турака, средњовековна жупа Иногоште
улази у састав новоформиране административне јединице Врањски
кадилук. Лепеница је била насељено сеоско место и током турског
периода. Управо то нам сведоче турски пописи становништва
Врањског кадилука из XVI века, и то 1519, 1528, 1570. године.
Данас је село Лепеница део општине Владичин Хан, која припада
Пчињском региону. По последњем попису становништва из 2011.
године Лепеница има 675 житеља, међу којима има 92 припадника
ромске националности.
След завладяването от турците средновековната енория
Иногоще става част от новосформираната административна
единица Вранска кадилука. Лепеница е била населено селско
място и през турския период. Точно за това свидетелстват турските
преброявания на населението от 16 век, през 1519, 1528 и 1570
година.
Днес село Лепеница е част от община Владичин Хан,
която принадлежи към района на Пчиня. Според последното
преброяване от 2011 г. Лепеница има 675 жители, сред които има
92 принадлежащи към ромската националност.
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After the conquest by the Turks, the medieval parish of Inogošte
became part of the newly formed administrative unit Vranjski kadiluk.
Lepenica was an inhabited rural place during the Turkish period as well.
This is exactly what the Turkish censuses of the population from the
16th century, in 1519, 1528 and 1570, testify to.
Today, the village of Lepenica is part of the municipality of Vladicin
Han, which belongs to the Pcinj region. According to the last census
from 2011, Lepenica has 675 inhabitants, among whom there are 92
members of the Roma nationality.
Испосничка црква Преподобне мати Параскеве налази се у селу
Лепеница 8 км од Владичиног Хана. Црква је у народу позната и
као Латинска црква, због олтара који је неубичајено окренут према
западу.
Црква је у суштини дело природе, а не грађевина коју је направио
човек. То је стена са два отвора у којима су се подвизавали монаси.
У питању је правоугаоно обликовано природно удубљење у
стени, отворено на северној страни. На иточној страни је велика
лучно надвишена ниша са ужљебљеном каменом плочом као ласна
трпеза, мања ниша обележава простор проскомидије. У подужном
јужном зиду је уклесано издужено правоугаоно удубљење. Изнад
отвора пећине су два већа правоугаона удубљена дограђена
људском руком и повезана каналом кроз који је текла лековита
вода. Неколико метара источно од пећинског отвора цркве, на
висини од око 6 метара је улаз у још једну пећину у чијем патосу
је уклесан квадратни базен испуњен водом, што указује да је овде
била развијена институција Агијазме- освећене воде, кроз коју се
наставља поштовање култа воде. И заиста, вода која тече кроз ове
канале у стени, верује се, лечи главобољу и вид.
У унутрашњости цркве донедавно су били видљиви трагови
живописа и штуко декорације,без којих није могуће одредити њену
старост коју наговештава у народу знано име „Латинска црква“.
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Ермитажната църква на преподобната майка Параскева се
намира в село Лепеница, на 8 км от Владичин хан. Църквата е
известна още като Латинската църква, поради олтара, който е
необичайно обърнат на запад.
Църквата по същество е произведение на природата, а не
изкуствена сграда. Това е скала с два отвора, в която монасите са
се молили.
Това е естествена вдлъбнатина с правоъгълна форма в скалата,
отворена от северната страна. От източната страна има голяма
сводеста ниша с набраздена каменна плоча, по-малка ниша маркира
пространството на проскомидията. В надлъжната южна стена е
издълбана удължена правоъгълна вдлъбнатина. Над отвора на
скалата има две по-големи правоъгълни вдлъбнатини, построени
от човешка ръка и свързани с канал, през който тече лечебна
вода. На няколко метра източно от скалния отвор на църквата, на
височина от около 6 метра е входът към друга пещера, в чийто
патос е издълбан квадратен басейн, пълен с вода, което показва,
че институцията на Агиазма е била развита тук - осветена вода,
чрез която продължава култът към водата. И наистина, се смята, че
водата, която тече през тези канали в скалата, лекува главоболие и
зрение.
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Доскоро във вътрешността на църквата се виждаха следи от
стенописи и гипсови декорации, без които не е възможно да се
определи нейната възраст, което е посочено от популярното име
„Латинска църква“.

The Hermitage Church of the Venerable Mother Paraskeva is located
in the village of Lepenica, 8 km from Vladičin Han. The church is also
popularly known as the Latin Church, because of the altar that is
unusually facing west.
The church is essentially a work of nature, not a man-made building.
It is a rock with two openings in which the monks struggled.
It is a rectangular shaped natural depression in the rock, open on the
north side. On the east side, there is a large arched niche with a grooved
stone slab as a hair table, a smaller niche marks the space of proscomidia.
An elongated rectangular recess is carved in the longitudinal south
wall. Above the opening of the cave are two larger rectangular recesses
built by human hands and connected by a canal through which healing
water flowed. A few meters east of the cave opening of the church, at a
height of about 6 meters is the entrance to another cave in the pathos
of which is carved a square pool filled with water, which indicates that
the institution of Agiazma was developed here - consecrated water,
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through which the cult of water continues. . And indeed, the water that
flows through these channels in the rock is believed to cure headaches
and vision.
Until recently, traces of frescoes and stucco decorations were visible
in the interior of the church, without which it is not possible to determine
its age, which is indicated by the popularly known name „Latin Church“.

Десет километара југозападно од Владичиног Хана код села
Кацапун, у клисурастој долини Лепеничке реке, у сенци шуме
налази се манастир посвећена Св. Илији. Данашња црква подигнута
је у XVII веку на темељима старог манастира који датира из XIII.1
Због тога представља споменик културе и духовности од великог
значаја. Код манастира, сваке године 2. августа одржава се векики
сабор.
На десет километра югозападно от Владичин хан близо до село
Кацапун, в пролома на долината на река Лепеничка, в сянката на
гората, има манастир, посветен на Св. Илия. Днешната църква е
построена през 17 век върху основите на стар манастир, датиращ от
13 век. Следователно това е паметник на културата и духовността от
1 Ракоција Миша, Манастири и цркве јужне и источне Србије
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голямо значение. В манастира всяка година на 2 август се провежда
голям събор.
Ten kilometers southwest of Vladicin Han near the village of Kacapun,
in the gorge valley of the Lepenička river, in the shade of the forest,
there is a monastery dedicated to St. Elijah. Today‘s church was built in
the 17th century on the foundations of an old monastery dating from
the 13th century. Therefore, it is a monument of culture and spirituality
of great importance. At the monastery, every year on August 2, a great
council is held.

Манастир се налази на 700 м надморске висине и има велико
природно и духовно богатство око себе. Поред самог конака и
манастира протиче поток, који се зове Топлица. Некада је дуж реке
Топлице било 20 млинова. У околини манастира Светог пророка
Илије у Кацапуну, налазе се неколико лековитих извора. Путеви до
извора су приступачни и богати природним лепотама.
Манастирът е разположен на 700 м надморска височина и има
голямо природно и духовно богатство около себе си. До хана и
манастира тече поток, наречен Топлица. Някога по река Топлица е
имало 20 воденици. В близост до манастира „Свети пророк Илия“
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в Кацапун има няколко лечебни извора. Пътищата до извора са
достъпни и богати на природна красота.
The monastery is located at 700 m above sea level and has a great
natural and spiritual wealth around it. A stream called Toplica flows
next to the konak and the monastery. There used to be 20 mills along
the Toplica River. In the vicinity of the monastery of the Holy Prophet
Elijah in Katsapun, there are several healing springs. The roads to the
spring are accessible and rich in natural beauty.

Унутрашње зидне површине прекривене су фреско декорацијом.
У припрати су насликане: сцена из чуда Св. Димитрија Солунског,
сцене из живота Исуса Христа, Христова чуда. Од стојећих фугура
осликани су Св. Симеон и Св. Сава, као и медаљони са попрсјима
светитеља и светитељки, Страшни суд, док су на своду Богородица
Оранта, Христ Емануела и Христ Анђео Великог савета, уиквирене
допојасним представама пророка. У наосу изнад стојећих фигура,
у другој и трећој зони насликане су сцене из циклуса Великих
празника и Христових мука, између којих су убачени медаљони
са попрсјима светитеља. На своду је насликан Христ Пантократор,
Христ Емануел и горњи део Вазнесења Христовог.
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Вътрешните стенни повърхности са покрити със стенопис. В
притвора са нарисувани: сцена от чудото на Св. Димитрий Солунски,
сцени от живота на Исус Христос, Христовите чудеса. От стоящите
фигури са нарисувани Св. Симеон и Св. Сава, както и медальоните с
бюстове на светци, Страшният съд, докато на свода са Богородица
Оранта, Христос Емануил и Христос Ангел на Великия Съвет,
обрамчени от половин дълги изображения на пророците. В наоса
над стоящите фигури, във втора и трета зона са изписани сцени
от цикъла на Великите празници и Страстите Христови, между
които са вмъкнати медальони с бюстовете на светци. Сводът
изобразява Христос Пантократор, Христос Емануил и горната част
на Възнесението Христово.
The interior wall surfaces are covered with fresco decoration. In
the narthex are painted: a scene from the miracle of St. Demetrius
of Thessalonica, scenes from the life of Jesus Christ, Christ‘s miracles.
From the standing figures are painted St. Simeon and St. Sava, as well
as the medallions with the busts of saints, the Last Judgment, while on
the vault are the Mother of God Oranta, Christ Emanuel and Christ the
Angel of the Great Council, framed by half-length representations of
the prophets. In the nave above the standing figures, in the second and
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third zones, scenes from the cycle of the Great Feasts and the Passion of
Christ are painted, between which medallions with the busts of saints
are inserted. The vault depicts Christ Pantocrator, Christ Emmanuel and
the upper part of the Ascension of Christ.

На око 2 км од села Стубал, а 9 км од Владичиног Хана, налази се
храм Светог Христовог Преображења. Храм је под заштитом Завода
за заштиту споменика културе Ниш. Смештен је изнад литице на
стеновитом узвишењу ограђен стеновитим зидом. Због положаја,
цркву је могуће непосредно сагледати са јужне, западне и северне
стране. Источна страна цркве је на самој ивици стрмог узвишења
па је њу могуће видети само из даљине, односно са пута у подножју
брда на коме се црква налази. У црквеној порти налази се стари
трем, звоник уз оградни зид, стари и нови парохијски дом.
На около 2 км от село Стубал и на 9 км от Владичин Хан има
църква „Свето Преображение Господне”. Храмът е под закрилата на
Института за защита на паметниците на културата в Ниш. Намира
се над скала на скалист хълм, заобиколен от скална стена. Поради
местоположението си църквата може да се види директно от юг,
запад и север. Източната страна на църквата е на самия ръб на
стръмен хълм, така че може да се види само отдалеч, тоест от пътя
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в подножието на хълма, на който се намира църквата. В портата на
църквата има стара веранда, камбанария покрай оградната стена,
стар и нов енорийски дом.

About 2 km from the village of Stubal, and 9 km from Vladicin Han,
there is a church of the Holy Transfiguration. The temple is under the
protection of the Institute for the Protection of Cultural Monuments in
Nis. It is located above a cliff on a rocky hill surrounded by a rock wall.
Due to its location, the church can be seen directly from the south, west
and north. The eastern side of the church is on the very edge of a steep
hill, so it can only be seen from a distance, that is, from the road at the
foot of the hill on which the church is located. In the church gate there
is an old porch, a bell tower along the fence wall, an old and a new
parish home.
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Не може се са сигурношћу утврдити када је саграђена, према
предању темеље је положио Краљевић Марко. Изнад улаза стоји
натпис да је освећена 1870. године, од владике Пајсија. Ово се без
сумње односи на обнову цркве. Стари записи откривају да је црква
некад имала две припрате и стари живопис и подвлаче да се не зна
када је озидана.
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Не може да се определи със сигурност кога е построен, според
традицията основите са положени от Марко Кралевич. Над входа
има надпис, че е осветен през 1870 г. от епископ Паисий. Това
несъмнено се отнася до реставрацията на църквата. Старите
сведения разкриват, че някога църквата е имала два притвора и
стара стенопис, и подчертават, че не е известно кога е построена.
It cannot be determined with certainty when it was built, according
to tradition, the foundations were laid by Marko Kraljevic. Above the
entrance there is an inscription that it was consecrated in 1870, by
Bishop Paisius. This no doubt refers to the restoration of the church.
Old records reveal that the church once had two narthexes and an old
fresco, and they emphasize that it is not known when it was built.
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МРТВИЦА
МРТВИЦА
MRTVICA
На територији општине Владичин Хан на државном путу II–B
реда бр. 441 за правац Владичин Хан - Предејане у оба смера,
одређена су стајалишта на следећим местима и то: Владичин Хан
(Аутобуска станица), Кржинце, Цвећа Лука, Момин камен, Џеп 1, Џеп
2 и Царичина долина. Стајалишта Џеп 1 и Џеп 2 су полазишта према
селу Мртвица. На самом излазу из Грделичке клисуре, недалеко од
железничке станице Џеп, на левој обали Јужне Мораве, налази се
село Мртвица, смештено на источним падинама Кукавице. Село се
налази на око 350 до 400 метара надморскле висине.
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На територията на община Владичин хан по държавния път
II-B ред бр. 441 за направление Владичин Хан - Предеяне в двете
посоки, са определени спирки на следните места: Владичин Хан
(Автогара), Кржинце, Цвета Лука, Момин камък, Джеп 1, Джеп 2 и
Каричина долина. Спирките Джеп 1 и Джеп 2 са изходните точки
към село Мртвица. На самия изход от дефилето Грделица, недалеч
от железопътната гара Джеп, на левия бряг на Южна Морава,
се намира село Мртвица, разположено в източните склонове
на Кукавица. Селото е разположено на около 350 до 400 метра
надморска височина.
On the territory of the municipality of Vladicin Han on the state
road II-B row no. 441 for the direction Vladicin Han - Predejane in both
directions, stops have been determined in the following places: Vladicin
Han (Bus station), Kržince, Cveća Luka, Momin kamen, Džep 1, Džep 2
and Caričina dolina. Stops Džep 1 and Džep 2 are the starting points
towards the village of Mrtvica. At the very exit from Grdelica gorge, not
far from the Dzep railway station, on the left bank of the South Morava,
is the village of Mrtvica, located on the eastern slopes of Kukavica. The
village is located at about 350 to 400 meters above sea level.
Село обухвата површину од 1222 ха. Од тога, индивидуалном
сектору припада 824 ха, а друштвеном сектору припада 398 ха. Од
укупне површине структуре села, на обрадиву површину отпада
1176 ха, док на неплодну површину, односно, на простор који
захватају куће, зграде и путеви, отпада свега 46 ха. Дужина села је
око 8 км, а ширина око 4 км.
Селото заема площ от 1222 ха. От тях 824 ха принадлежат към
индивидуалния сектор и 398 ха към социалния сектор. От общата
площ на структурата на селото обработваемата земя представлява
1176 ха, а безплодната площ, т.е. площта, покрита от къщи, сгради
и пътища, представлява само 46 ха. Дължината на селото е около 8
км, а ширината е около 4 км.
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The village covers an area of 1222 ha. Of that, 824 ha belong to the
individual sector and 398 ha to the social sector. Of the total area of
the village structure, arable land accounts for 1176 ha, while the barren
area, ie the area covered by houses, buildings and roads, accounts for
only 46 ha. The length of the village is about 8 km, and the width is
about 4 km.
У Мртвици и око ње постоје различите старине и карактеристични
топографски називи. Они јасно указују да је овде било становника
још у раније доба. У североисточном делу Мртвице налази се
стеновито узвижење Мађерница. На темену узвишења налази се
манастир Успења Пресвете Богородице, који датира из XIX века. Не
зна се поуздано када је село настало. У средњем веку ове области
припадале су средњовековној жупи Иногоште. Након турског
освајања ових крајева, жупа Иногоште постаје део Врањског
кадилука.
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В и около Мртвица има различни антики и характерни топографски
имена. Те ясно показват, че тук е имало жители в по-ранни времена.
В североизточната част на Мртвица има скалисто възвишение
Маджерница. На върха на хълма се намира манастирът Успение на
Пресвета Богородица, който датира от XIX век. Не е известно със
сигурност кога е образувано селото. През Средновековието тези
области са принадлежали към средновековната енория Иногоще.
След турското завладяване на тези области енорията Иногоще
става част от кадилука Враня.
There are various antiquities and characteristic topographic names
in and around Mrtvica. They clearly indicate that there were inhabitants
here in earlier times. In the northeastern part of Mrtvica there is a rocky
elevation Madjernica. At the top of the hill is the monastery of the
Assumption of the Blessed Virgin, which dates from the XIX century. It
is not known for sure when the village was formed. In the Middle Ages,
these areas belonged to the medieval parish of Inogošte. After the
Turkish conquest of these areas, the parish of Inogošte became part of
the Vranje kadiluk.
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Према Јовану Трифуновском, који је истраживао крајеве
Грделичке клисуре током 60-их година прошлог века, претпоставља
се да је село настало крајем XVIII века. Село су основали Огњанци.
Затим су се доселили Прићевци, од осталих породица помињу се
Ћосинци. По последњем попису становништва 2011. године, село
броји 300 становника.

Според Йован Трифуновски, който е изследвал краищата на
дефилето Грделица през 60-те години, се предполага, че селото е
възникнало в края на 18 век. Селото е основано от рода Огнянци.
След това се заселили хората от Причево, от останалите родове се
споменават хората от Чосинци. Според последното преброяване
през 2011 г. селото наброява 300 жители.
According to Jovan Trifunovski, who explored the ends of the Grdelica
gorge during the 1960s, it is assumed that the village originated at the
end of the 18th century. The village was founded by Ognjanci. Then the
people from Prićevo moved in, from the other families the people from
Ćosinci are mentioned. According to the last census in 2011, the village
has 300 inhabitants.
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Црква Усепења Богородице смештена је на истуреном гребену,
који се са западне стране завршава стеновитим одсецима.
Представља јединствену и специфичну градитељску целину.
Мртвичка црква има одређене аналогије са триконхосом из Плиске
у Бугарској који је датован у 10 век. Сличне основе, мада са све три
конхе налазимо и у Грчкој и Сицијији, чак у виду мале тробродне
базилике са триконхалном апсидом, датоване у 6-7 век.
Църквата „Успение Богородично“ е разположена на изпъкнал
хребет, който завършва от западната страна със скалисти участъци.
Той представлява уникално и специфично архитектурно цяло.
Църквата в Мртвица има определени аналогии с триконха от
Плиска в България, датиращ от 10 век. Подобни основи, макар и
с всичките три конхи, могат да бъдат намерени в Гърция и Сиция,
дори под формата на малка трикорабна базилика с триконхална
апсида, датирана към 6-7 век.
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The Church of the Assumption of the Mother of God is located on a
protruding ridge, which ends on the west side with rocky sections. It
represents a unique and specific architectural whole. The Church of the
Dead has certain analogies with the triconch from Pliska in Bulgaria,
which dates back to the 10th century. Similar bases, although with all
three conchas, can be found in Greece and Sicia, even in the form of
a small three-nave basilica with a triconch apse, dated to the 6th-7th
century.

У периоду од 2000. године до данас обновљени су фасада цркве
и кровни покривач, а у непосредној близини цркве подигнут је
нови манастирски конак. У веома занимљивом архитектонском
склопу цркве Богородичиног Успења у Мртвици, очувало се
фрескосликарство. Зидне слике ове цркве потичу из два различита
периода. Старије сликарство, настало у турском добу, и новије.
Фреске настале у доба турске владавине сачуване су у припрати.
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В периода от 2000 г. до днес са обновени фасадата на църквата
и покривното покритие, а в непосредствена близост до църквата е
построен нов манастирски комплекс.
В интересния архитектурен комплекс на църквата „Успение
Богородично“ в Мртвица са запазени стенописни рисунки. Стенните
рисунки на тази църква датират от два различни периода. По-стара
живопис, създадена през турската епоха и в по-нова. Стенописите,
създадени по време на турското владичество, са запазени в
притвора.
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In the period from 2000 until today, the facade of the church and the
roof covering have been renovated, and a new monastery residence has
been built in the immediate vicinity of the church. In a very interesting
architectural complex of the Church of the Assumption of the Virgin
in Mrtvica, fresco paintings have been preserved. The wall paintings of
this church date from two different periods. Older paintings, created in
the Turkish era, and newer. The frescoes created during the Turkish rule
are preserved in the narthex.

Околина Владичиног Хана богата је, како народним,
традиционалним играма, тако и разноврсним музичким наслеђем.
У Лепеници је Спасовдан сеоска слава. У цркви Св. Петка народ
обележава летњу Св. Петку, која се пада 8. августа. Сeoска слава у
Мртвици је Света Тројица, или други дан Духова. Славу су некад
мештани села Мртвице славили окупљајући се око два крста,
смешетених надомак Богородичиног манастира. Манастир
Богородичиног Успења слави славу 28. августа – Велику Госпојину,
када се у селу организује велики собор. Тада се окупља народ како из
Мртвице, тако и из локалних села и градова, попут Владичиног Хана,
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Врања, Сурдулице и др. Сеоска слава у Прекодолцу је Св. Никола,
Духови. Сваке године бира се домаћин и колачар, организује се
закуска, прослава на којој се окупља велики број људи из шире и
даље околине.

Околностите на Владичин хан са богати на народни, традиционни
танци, както и на различно музикално наследство. В Лепеница
Спасовден е празник на селото. В църквата Св. Петка хората
празнуват летния Св. Петка, който се пада на 8 август. Селският
празник в Мртвица е Света Троица или вторият ден на Петдесетница.
Някога празника е честван от жителите на село Мртвице, които се
събирали около два кръста, разположени в близост до манастира
на Богородица. Манастирът Успение Богородично чества празника
на 28 август - Успение Богородично, когато в селото се организира
голям събор. Тогава хората се събират от Мртвица, както и от
съседни села и градове, като Владичин Хан, Вране, Сурдулица
и други. Селското тържество в Прекодолац е Св. Никола. Всяка
година се избират домакин и колачар, организира се лека закуска,
празник, на който се събират голям брой хора от по-близката и подалечната околност.
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The surroundings of Vladicin Han are rich in folk, traditional dances,
as well as various musical heritage. In Lepenica, Spasovdan is a village
holiday. In the church of St. On Friday, the people celebrate the summer
of St. Friday, which falls on August 8. The village celebration in Mrtvica
is the Holy Trinity, or the second day of Pentecost. The glory was once
celebrated by the inhabitants of the village of Mrtvice, gathering
around two crosses, located near the Monastery of the Mother of God.
The Monastery of the Assumption of the Mother of God celebrates
the glory on August 28 - the Assumption of the Blessed Virgin Mary,
when a great council is organized in the village. Then people gather
from Mrtvica, as well as from local villages and towns, such as Vladicin
Han, Vranje, Surdulica and others. The village celebration in Prekodolac
is St. Nicholas, Ghosts. Every year, a host and a pastry chef are chosen, a
snack is organized, a celebration where a large number of people from
the wider and further surroundings gather.
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Поред
својих
културолошких,
историјских,
верских,
традиционалних карактеристика, село Лепеница, као део
Врањског Поморавља има своју особеност и у локалној кухињи.
Припрема таране, карактеристичног јела у Лепеници је деценијама
уназад имала своју традицију, која се преносила са генерације на
генерацију.
В допълнение към своите културни, исторически, религиозни,
традиционни характеристики, село Лепеница, като част от Вранска
околия, има своя особеност в местната кухня. Приготвянето
на тарана, характерно ястие в Лепеница има своя традиция от
десетилетия, която се предава от поколение на поколение.
In addition to its cultural, historical, religious, traditional
characteristics, the village of Lepenica, as part of Vranjski Pomoravlje,
has its own peculiarity in the local cuisine. The preparation of tarana,
a characteristic dish in Lepenica has had its own tradition for decades,
which has been passed down from generation to generation.
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У исхрани становништва овог Прекодолце, пите као што су
пропећ, баница, зељаник и пита сеченица, заузимају посебно
место. Често се сам пропећ назива краљицом пита, док се некада
у народу говорило да ако девојка жели да се уда, мора да научи и
буде умешна у прављењу баница, пропећа и осталих пита.
В традиционната кухня на населението на Прекодолце тестени
изделия като баница, зелник и сеченица заемат специално място.
Самата погача често се нарича кралица на питите, докато хората
казват, че ако едно момиче иска да се омъжи, то трябва да се научи
и да меси баници, пити и погачи.
In the diet of the population of this Prekodolce, pies such as propeć,
banica, zeljanik and sečenica pie occupy a special place. Propech itself
is often called the queen of pies, while the people used to say that if
a girl wants to get married, she must learn and be skilled in making
banica, propec and other pies.
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Осим таране, разних врста ђувеча, баница, Мртвица познат је по
још једном традиционалном јелу – капами. Капама се традиционално
припрема на пролеће, на дан Светог Ђорђа односно Ђурђевдана.
Обичај је тог дана поранити, ритуално се умити претходно вече
посебно припремљеном водом са биљем, истог дана се плете
венчић од ђурђевка, те не треба спавати преко дана.
Освен тарана, различни видове гювеч, баница, Мртвица е
известен и с друго традиционно ястие - капама. Капамата се
приготвя традиционно през пролетта, в деня на Свети Георги или
Гергьовден. Обичайно е да се става рано този ден, ритуално да се
измива предишната вечер със специално приготвена вода с билки,
венец от момина сълза се плете в същия ден, така че не трябва да
се спи през деня.
Apart from tarana, various types of đuveča, banica, the south of Serbia
is known for another traditional dish - kapami. Kapama is traditionally
prepared in the spring, on the day of St. George or St. George‘s Day. It is
customary to get up early that day, ritually wash the night before with
specially prepared water with herbs, a wreath of lilies of the valley is
woven on the same day, so you should not sleep during the day.
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