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Има една община на картата на България – древна като самата история, цветна като детските мечти, величествена
като извисилата могъщата си снага Асенова крепост. Община, в която златото на нивите прелива в зеленото на вековните гори
и тъмнее в сивото на тиклените покриви на старите селски къщи, а градът е съчетал изкусно модерното и традициите. Богата
земя, пропита с дъх на горски билки и боров мед, тютюн и ароматно вино. В гърдите й бликат лековити извори, а снагата й е
полегнала върху сюрреалистичен пейзаж. Тук всяко селце има своя уникален ритъм и си заслужава да бъде посетено, а градът ни
е наречен „Малкият Йерусалим”, преизпълнен с църкви, параклиси и манастири, град на булчинските облекла, на историческите
паметници. Град на изкуствата, в който всяко кътче има своя неподправена история и е изпълнено със спомен от славното минало
и надежда за светло бъдеще.
Съгражданите ми са хора с предприемчив дух и амбиция за още по-красиви делници. Граждани на община Асеновград,
бъдете горди потомци на славните ни предци и помнете завета на Хайтов: „Да пазим спомена за Асеновград като ключ за нашето
бъдеще”.
There is one municipality in Bulgaria which is as ancient as history itself, as colourful as children’s dreams, as imposing as the mighty,
dominating figure of Asen’s Fortress. A municipality in which the gold of the fields transitions to the green of the venerable forests and darkens
in the grey of the brick roofs of the old village houses, and the town has skilfully combined the modern and the traditional. Rich land soaked
with breath of forest herbs and pine honey, tobacco, and aromatic wine. Healing springs gush up from its chest, and its figure lies down upon
surrealistic scenery. Here, each hamlet has its own rhythm and is worth visiting, and our town called is „Little Jerusalem“, full of churches,
chapels and monasteries, the town of the bride, of the historical monuments. A town of arts in which every nook has its unadulterated history
and is filled with memories of glorious past and hope of bright future.
My fellow citizens are people with entrepreneurial spirit and ambition for yet more beautiful workdays. Citizens of the Asenovgrad
Municipality, be proud descendants of our glorious ancestors and remember Haytov’s precept: „Let us keep the memory of Asenovgrad as a
key to our future.“
Dr Emil Karaivanov, MAYOR OF THE ASENOVGRAD MUNICIPALITY
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Асенова крепост. Рисунка. П. Каишев
Asen’s Fortress. Drawing. P. Kaishev

Пано Св. Петка на параклис „Св. Петка”
Wall art St Petka of the Chapel of St Petka

РЕЦЕНЗИЯ
Всеки град, всяко селище заслужава да има своята написана история. Асеновград е един от градовете, в които страниците
на историята се пишат от много древни времена. Един град, в който следите на миналото са осезаеми. Град, който е успял през
вековете да съхрани натрупания „капитал” във времето от множество човешки поколения.
Настоящият албум има за цел да маркира чрез жалоните на историята пътищата от миналото, настоящето и
бъдещето.
Екипът от съставители на албума представя облика на този град чрез неговата история, климат, местоположение,
традиции, обитатели, етноси, религии, паметници на културата. Авторите предлагат на читателя една богата и разнообразна
информация за всички сфери на живота във вековния град.
В началото е представена историята на града от енеолита до нашето съвремие. Преминава се плавно в следващите
епохи. Маркират се основните белези на времето чрез паметници, бит и култура; развитие на традиции в земеделието,
животновъдството, овощарството, занаятите и още много други важни „маркери на историческото време”. Положено е не малко
усилие да се представи не само града, но и селищата, свързани с неговото местоположение и история. Отразени са специфични
природни дадености, представени са природните резервати на територията на днешната община. Обусловена е спецификата на
града като традиционен център на винопроизводството, тютюнопроизводството, както и на нови дадености като: Асеновград
– град на булчинското облекло, на парапланеристите, бих казала на художниците, музикантите, на толерантността между
етносите. И значимостта на цели девет православни храма с над петдесет параклиса, заслужили наименованието „Родопската
Света гора” още от далечното време на Патриарх Евтимий и Паисий Хилендарски.
Представено е развитието на градската култура и на съвременните измерения. Отбелязани са на „картата” на съвременния
град множество читалища, културни домове, библиотеки, училища, музейни сбирки, фолклорни състави, научни сфери, спортни
постижения и др. И най-важното – уважени са повечето от големите личности на съвремието в нашия град.
Общата конструкция на книжното тяло е изградена с голям естетически вкус. Подбрани са едни от най-значимите обекти
на нашето наследство. Един албум, маркирал бъдещето на Асеновград и неговите граждани. На добър час!

Светла Москова – изкуствовед,
уредник в Градската художествена галерия – Пловдив
(асеновградчанка)
Паметник на Св. св. Кирил и Методий. П. Москов
Monument of St St Cyril and Methodius. P. Moskov
„Карнавал в Станимака." Картина на К. Форев. Собственост
на ИМ - Асеновград
Carnival in Stanimaka. Picture by K. Forev. Property of the Historical
Museum of Asenovgrad
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Асеновград. Д. Ненкин
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Asenovgrad. D. Nenkin

сеновград се намира на 20 км. югоизточно от гр. Пловдив,
там, където река Асеница се сбогува с теснините на
презродопския беломорски проход и е посрещната гостоприемно от златната Тракийска низина. Равнината плахо
докосва планинската теснина, нежно се слива с най-северните
родопски разклонения и неочаквано преминава в стръмни чукари.
Старият град („Метоха” и квартал „Амбелино”) е накацал върху
възвишенията, новият град – полегнал мързеливо в полето. Една
вълшебна благодатна педя земя, събрала в сърцето си образа
на лъкатушещата като змия Чепеларска река, величествената
осанка на Стара планина и тъмния лик на Средногорската верига.
И всичко това до величествените Родопи. Когато стане дума
за Родопите, сърцето прелива от спомени: някъде там звучи
гайда; тропат копита на селски добитък; мирише на смилянски
боб, подправки, тютюн и окосено сено; лее се чудно вино; в
кокетните селски къщички са постлани халища и шарени черги;
момите са сложили най-гиздавите си престилки и, закичени с
цвете, тупат хоро на селския събор. И всичко това -– сякаш
изрисувано насред пейзажа от ръката на изкусен художник.
Благословен град, гостоприемно приет и от твърдата гръд
на Родопите, и от златните земи на Тракия. Преизпълнен с
аромата на люляците и витите лозници. Сгушил се под сянката
на древната мощ на Асенова крепост, извисен с неизброими,
съхранили го през вековете храмове на вярата… Събрал в сърцето
си свети места от различни епохи, скални светилища, скътал в
недрата си безбройни уникални находки, приютил територии,
скрили в пазвите си изчезващи видове. Богат град. Богат не със
злато, а с възрожденската архитектура на старите градски
квартали, с паметници на културата, богат с експозициите на
музеите, излагащи уникални находки, някои от които единствени
в световен мащаб. Славен град. Славен с известните личности,
прославили името му и това на България.

Горд град. Горд с неповторимото вино, горд с традициите и
обичаите си, с чудната природа, изваяна от ръката на божествен
скулптор. Тайнствен, магичен и истински. Една древна, днешна и
бъдеща приказка. Но не за четене, а за съпреживяване…

С

ред естествено-историческите предпоставки за заселването на района от особено значение са благоприятният
климат, характерен за селищата от природопската яка,
близостта на горите – източник на дървесина и дивеч,
скривалище и убежище в трудни години – и плодородните почви,
щедро напоявани от реките Сушица, Мечка и Асеница. Лесна
за обработване, богата и ценна като злато е асеновградската
почва. Станимашката земя е обетована и скъпа. Долините
на реките са естествени пътища, по които е извършено и
проникването и заселването на първите земеделско-скотовъдни
племена от източносредиземноморски произход през епохата
на ранния неолит (7–6 хил. пр.Хр.). Свидетелство за това са
множеството праисторически селищни могили, възникнали в
Тракия и Родопите. В района на село Леново те са 2, Долнослав –
2, Мулдава – 3, Руен – 1, П. Евтимово – 1, Златовръх – 2, Избеглии
– 1, Конуш – 1, Козаново – 1. Животът в едни от тях е прекъснал
рано, при други – продължавал с или без прекъсване през всички
исторически епохи до Средновековието. Пълна стратиграфска
картина, хронология и датировка на една праисторическа
селищна могила може да се установи само след цялостното
и научно разкопаване и проучване до достигане до стерилна
почва. Процес, извършващ се от опитни археолози. В района на
Асеновград са проучени изцяло или частично праисторическите
9
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селища при Мулдава, Леново, Златовръх, Долнослав и това в
местността Курт тепе между Долни Воден и Руен.
Първи и много ползотворни са проучванията на
селищната могила, открита в землището на с. Мулдава.
Комплексният анализ на археологическия материал – останки от
жилища, пещи, зърнохранилища, каменни и костни сечива,

Култова масичка, VII–VI хил. пр.Хр. (неолит). Експонат на ИМ – Асеновград
Cult table, 7th-6th millennium BC (Neolith). An exhibit of HM – Asenovgrad

предмети на бита показват, че се касае за селище, възникнало
и съществувало през епохата на ранния неолит. Заострени
каменни брадвички, каменни хавани, теслички, култова
зооморфна пластика се съхраняват и могат да бъдат видени в
Исторически музей – Асеновград. Появата на първите огладени
каменни сечива е причината тази епоха да бъде наречена
новокаменна (неолитна – на старогръцки). Най-характерно
за епохата е появата на керамичните съдове и отседналият
начин на живот. Керамичните съдове от това селище будят
възхищение с изящните си форми и украса – израз на вътрешната
потребност от красота на древните хора. Намерената там
.....
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единствена за България култова фигура на елен лопатар,
изработена като съд за течност, е свидетелство за високата
степен на осъзнат духовен живот и религиозни вярвания.
Глинените трикраки култови масички с врязана шахматна
орнаментировка също са част от богатата духовна култура на
неолитния човек от селището при Мулдава.
Каменно-медната епоха (5–4 хил. пр.Хр.) се характеризира с появата и разпространението на първия познат на човека
метал – мед, от който започват да се изработват оръжия,
предмети за бита, украшения. Най-голям интерес предизвикват
зооморфна, антропоморфна култова пластика и особено

Каменни сечива, V хил. пр.Хр. (халколит). Експонат на ИМ – Асеновград
Stone implements, 5th millennium BC (Chalcolithic period). An exhibit of HM –
Asenovgrad

изработените от глина и кост женски фигурки с подчертани
детеродни части, известни в литературата под общото
наименование „божества на плодородието”. Едно от
тълкуванията им е, че това е първообразът на бъдещата
тракийска Велика богиня майка. Съществен белег на селищата
през енеолита, регистриран в селището при Курт тепе и м.
Лопките при с. Долнослав, е появата на укрепителна система,
което говори за зачестилите стълкновения по икономически
причини.
Бронзовата епоха в района на Асеновград е сравнително
слабо проучена. Находките са малко и предимно случайни.

Следи от тази култура са намерени при жп гара Асеновград,
височините Св. Димитър, Св. Петка, Асенова крепост, с.
Златовръх. През бронзовата епоха обществото прави голяма
крачка в развитието си – изнамерен е бронзът, опитомен
– конят, открито е колелото. Изживява се процесът на
окончателното формиране на народността.
През първото хилядолетие пр.Хр. северните склонове
на Родопите около Асеновград и средното течение на р. Асеница са населени от тракийско племе беси. На територията
Каменни сечива, VІІ–VI хил. пр.Хр. (неолит). Експонат на ИМ – Асеновград
Stone implements, 7th-6th millennium (Neolith). An exhibit of HM – Asenovgrad

Антропоморфна идолна пластика
– Богинята майка, V хил. пр.Хр.
(халколит). Експонат на ИМ –
Асеновград
Anthropomorphic cult piece of plastic art – the Mother goddess, 5th millennium BC (Chalcolithic period). An
exhibit of HM – Asenovgrad

Богатата нумизматична колекция в Исторически музей
– Асеновград обхваща почти изцяло периода на античната
епоха (V–І в. пр. н. е.). Монетите са исторически извор с
изключително значение, дават ни сведения за политиката,
икономиката, търговските връзки, забележителни произведения
на изкуството, богове, храмове, символи на властта и др.
Периодът е представен от монети на тракийското племе беси
(V в. пр.Хр.), одриски владетели от V, ІV, ІІ и І в. пр.Хр., македонски
владетели от ІV–ІІ в. пр.Хр., гръцките полиси (градове-държави)
и Римска република до І в. пр.Хр. Тракия живее, управлявана от
своите династи, до 46 г., когато император Клавдий слага край
на самостоятелното съществуване на тракийските племена
и държави, включвайки ги в пределите на огромната Римска
империя.

Монета на тракийския град Парион,
IV в. пр.Хр. Експонат на ИМ –
Асеновград
Coin of the Thracian town of Parion,
4th millennium BC. An exhibit of HM –
Asenovgrad

на съвременния град при жп гарата, височините Св. Димитър
и Анатемата, както и при почти всички села в общината, са
регистрирани следи от древни тракийски селища и светилища.
Интересни находки от по-късно време са бронзов шлем тип
„фригийска шапка”, торква, лъковидна фибула, връх на копие и
дълъг двуръчен меч-копие тип „ромфея”.

Римската епоха в района на Тракия обхваща близо 4 века.
Римляните запазват съществуващата специфична тракийска
селищна система, но създават условия за възникване на нови
градове и селища от градски тип.
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Останки от подобни селища има в почти всички села около
Асеновград. Големите обществени постройки и могилният
некропол, разкрити край жп гарата, дават убедително
доказателство за съществуването на значителна тракийска
знатна прослойка. Илюстрация за това е погребението с
колесница и богат гробен инвентар.
Сведения за етническия и социален състав на селищата
около Асеновград получаваме и от епиграфските паметници,
открити в района. Върху камък са отразени общественият,
частният, религиозният живот, културата – всичко, вълнувало
древния човек. Богата колекция от оброчни плочки представлява
овеществен израз на религиозните култове, изповядвани от
местното население. Наред с традиционните вярвания към Зевз,
Хера, Телесфор и най-почитания през римската епоха Тракийски

и език обаче не изчезват напълно. Траките остават една от трите
основни народностни групи, участвали в генезиса на българската
нация.
След създаването на българската държава през 681 г.
славянските поселения около Пловдив и Родопите придобиват
стратегическо значение както за Византия, така и за
новосъздадената българска държава. Пловдивска област и северните склонове на Родопите многократно преминават от едни ръце
в други. Асеновград до падането на България под византийска
власт (1018 г.) продължава да споделя военното щастие и съдба
на Пловдив. Първият писмен документ, в който срещаме старото
име на Асеновград (Стенимахос), е Уставът на Григорий Бакуриани
от 1083 г., даден на построения от него Бачковски манастир.
Бакуриани е приближен на император Алексий І Комнин и изиграва

Дълъг двуръчен меч-копие тип „ромфея”, І хил. пр.Хр. Експонат на ИМ –
Асеновград

Long two-handed sword-spear of the „rhomphaia“ type, 1st millennium BC. An exhibit
of HM – Asenovgrad

конник се появяват и някои нетипични за района култове като
тези към Митра, Хюпсистос и др. Основен извор за живота
през римската епоха са и монетните находки, като особен
интерес представляват т.нар. „колониални монети”, сечени с
разрешение на Римския сенат от по-големите градове в Тракия.
Селището при Асеновград крепне, живее и се развива в сянката
на големия античен град Филипопол и заедно с него споделя
всички негови успехи и нещастия. Когато Пловдив е завладян
от готите през 251 г., земите около него споделят кървавата
му участ. Селището при Асеновград е разрушено, но се създава
отново, вече не в равнината, а по северозападните склонове
на планината, където е по-защитено. Трусовете, причинени
от варварски нашествия, продължават и след 395 г., когато
Римската империя се разделя на Западна и Източна. През V-VІ
в. градове и селища продължават да съществуват в условията
на ранновизантийската държава, в чиито предели се намират.
VІ и VІІ век са изпълнени със силни славянски нашествия, довели
до пълното асимилиране на траките и оттогава името им е
завинаги заменено с това на славяните. Тракийският етнос
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Съдове, І в. сл.Хр. Експонат на ИМ – Асеновград
Vessels, 1st century AD. An exhibit of HM – Asenovgrad

активна роля при възкачването му на престола, като в знак на
благодарност императорът подарява на своя любимец големи
имения, част от които Бакуриани подарява от своя страна
на създадения от него манастир. Първото споменато дарение
е укрепеното селище Петрич и околните му земи (днешна
Асенова крепост и селището под нея). Следващият споменат
дарен имот е голямото село Стенимахос с двете му крепости и
метох към манастира.
Следващият писмен извор е от малко по-късно време
(II кръстоносен поход) – писма на рицаря дон Аморе Море
(рицарското му име – бел.) до неговата любима, в които се
споменава градец Станимако, описан красиво. Деветдесет
години по-късно отново срещаме името на Асеновград, този
път в летопис от Третия кръстоносен поход (1189–1191 г.).

В него летописецът Ансберт съобщава, че рицарите на Фридрих
Барбароса, след като се настаняват в изоставения Пловдив,
превземат за плячка и приключение и съседни крепости, една
от които е крепостта Скрибенцион (Петрич), наречена от
Ансберг „прочут град, укрепен както поради естественото си
положение, така и със стени и кули”.
Следващ писмен извор за историята на града, свързан
с последните години от живота на българския болярин Иванко,
черпим от византийския хронист Никита Хониат (ХІІ–ХІІІ в.).
След убийството на цар Асен Иванко избягва във Византия,
където е приет с почести от императора и назначен за
управител на Пловдивската област. Тук Иванко се обгражда
със свои хора, набира войска от българи и се обявява за
самостоятелен владетел – василевс. Той успява да отблъсне две,
изпратени срещу него византийски армии. На чело на третата
застава самият император, който със хитрост примамва
Иванко. Счита се, че го оковава във вериги и убива.
Четири години по-късно Станимака има нов господар – рицарят от IV кръстоносен поход Рение дьо Три, който
преживява 13 месеца обсада в крепостта при Асеновград, след
като Калоян започва активна политика в Южна България и

Беломорието.
След смъртта на Калоян през 1207 г. земите са завладeни
от сестриния му син – деспот Алекси Слав. През 1208 г. той
сключва договор с императора на Латинската империя Анри
(брат на Балдуин Фландърски) за съвместни действия срещу
цар Борил. По-късно Слав се отмята от латинците и сключва
договор с епирски деспот Теодор Комнин. Положението се
запазва до 1230 г., когато българският цар Иван Асен ІІ разгромява войските на вероломно нападналия го деспот Теодор Комнин,
с която победа окончателно се влошават отношенията между
Иван Асен и латинците от Константинопол, замислящи акция
срещу него. След смъртта на Иван Асен Асеновград и района
около него преминава ту в български, ту във византийски ръце.

Оброчна
плочка
на
Тракийския конник/херос,
ІІ–ІІІ в. сл.Хр. Експонат на
ИМ – Асеновград
Votive tablet of a Thracian
horseman/heros,
2nd-3rd
century AD. An exhibit of HM
– Asenovgrad

През 1260 г. в Асенова крепост, владяна от
византийците, се укрива един от претендентите за българския
престол – скопският болярин Константин Тих. През 1262 г. вече
като цар превзема града, за да го изгуби отново само година
по-късно. Византийското владичество продължава до 1344 г.,
когато девет крепости в Родопите (включително Асеновград)
са присъединени окончателно към България.
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рез 1346 г. с падане под османска власт завършва деен
период на военно, икономическо и благоустройствено
развитие и се поставя тъжно начало на тъмна епоха на
запустение и неизвестност. Градът е ограбен и счита се разрушен частично. Ценни сведения за живота в града през онези
години ни дава турският регистър от 1576 г. От пътеписа на
Люкас (ХVІІІ век) черпим информация за големината на града,
религията, бита и поминъка, за хубавите вина и огромните
необикновени бъчви. Интересен е фактът, че Люкас описва
Станимака като град, за разлика от султанските фермани, в
които е записан като село. Страшни, изпълнени с жестокост са
и годините между 1793 и 1823 г., белязани от кърджалийските
размирици. Станимака е опустошен два пъти. Градът е засегнат
и от друга унищожаваща сила – чумата, взела множество жертви
през 1814–1816 г. С много усилия се възстановява няколко години
след страшната епидемия. През 1819 г. го намираме описан от
поп Константин като хубава паланка с оцелели стари каменни
църкви и новопостроени такива, с воденици и маслобойни, с
пазари и лозя.
Най-жестоката борба в Станимака се води между
българи и гръкомани, наричани от истинските гърци „лангерии”.
Най-сериозното завоевание на фанариотщината в Станимака
е обсебването на Бачковския манастир. Всеки храм имал свой
светец, който му е покровител, на чийто празник вярващите
дарявали средства. Парите попадали в ръцете на фанариотите,
които заради облагата се стремели да има повече църкви
и поощрявали създаването на нови празници, свързани със
стопанския живот и вплетени в икономиката. През втората
половина на ХVІІ век гръцкият език става официален търговски
език, а владеенето му – мерило за добро възпитание и
благонадеждност. По търговски път гръцкото влияние прониква
и в селата – чрез лихварството. Кога се пробуждат българите?
Дали строежът на църквата „Св. Георги” и училището в нея
са дълго чаканият будилник? След усилени борби е обособена
самостоятелна българска община, като най-голям принос за това
има родолюбецът Бако Динчо. През 1857 г. започва четенето на
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черковнославянски език поне в неделен ден, като началото е
поставено в църквата „Св. Атанасий” от Георги Карааланлъ. От
този ден около 40 десетилетия се води борба за богослужение
на български, тежка битка, започната от гологлавия младок
и завършена през 1891 г. с извоювано право да се служи на
роден език. Завоевание на българщината в Станимака е и
построяването на манастира „Света Неделя” – огнище на
просвещение, будилник за душите и умовете, където стотина
българчета се подготвят за свещеници и учители. Голяма роля
изиграва и манастирът „Св. Петка”.
Зародилите се въжделения за свобода виждаме въплътени
в иконостаса на черквата „Св. Богородица Дълбоката”. Сред
лозници и дракони е изобразен събуждащ се от дрямка лъв,
който с чук строшава гроб (гробът е символ на робството).
Първите искрици припламват през 1833 г. с хайдушките прояви.
През 1873 г. Отон Иванов създава първия комитет. За святата
си дейност Отон бил заловен и затворен до 1878 г., когато
по силата на мирния руско-турски договор е освободен. На
яростна репресия е подложен и Павел Костов, в чиято къща е
образуван комитетът. Априлското съзаклятие в Станимака не
е подвиг на оръжието, а подвиг на възрожденския български дух.
Приключва с ново затягане на тиранията, но и с доказателство,
че българщината в този град не спи, че свободата е неин
идеал, чието осъществяване не закъснява. През 1877 г. руските
освободителни войски преминават Дунава. На 6 януари (стар
стил) 1878 г. разбитият Сюлейман паша отстъпва към Одрин и в
Станимака влизат първите казашки разезди, които спират край
града, чакайки следващите ги войскови части от ІІІ гвардейска
финландска дивизия под командването на генерал Виктор
Дандевил. Неселението измъква хоругвите от черквите и се
отправя да посрещне бленуваната свобода… Камбаните бият…
Ехото отеква като спомен от отминали векове в планините…
Крещи и възвестява края на черна и тъжна епоха… Смее се и
плаче, защото е свободно… Празнува края на османското
владичество. И възвестява новия живот на изстрадалия град.
Минават годините… Животът забързан върви по своя
коловоз… Раждат се и умират герои. Но този исторически
момент и победната личност на генерал Виктор Дандевил
остават завинаги в летописа на Станимака. Роден е през 1826 г.
в Русия. До мястото в Асеновград, където е посрещнат с хоруг-

вите от православните храмове, се извисява паметник на найобичания руснак в този град – неговия освободител – генерал
Виктор Дандевил.

Паметник на освободителя на Асеновград ген. Виктор Дандевил
Monument of Asenovgrad’s liberator Gen. Viktor Dandevil

Освобождението нанася кардинални промени в живота
на българите. През 1878 г. възобновяват читалище „Родопа”,
което поддържа читалня и събира помощи под формата на пари
и книги. През 1896 г. е възобновено и действалото до 1885 г.
читалище под името Ученолюбиво дружество „Родолюбие”. За
развитието на художествената дейност към дружеството се
създават театрални трупи, ангажират се режисьори, купуват
се реквизити и декори, канят се трупи от други градове.
Представленията често са съпроводени с т.нар. рисувателни
конкурси и с музикални изпълнения на членове на дружеството,
на Певческия хор. Музиката е неотменна част от живота на
асеновградчани. Селището е известно с най-многото латерни и

латернаджии в България.
Принос към формирането на музикалната култура
на жителите има известният композитор Емануил Манолов,
капелмайстор на духовия оркестър на 21-и пехотен полк
в Асеновград, записал народни песни, издадени по-късно в
„Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”. През 1903
г. се създава Асеновградско певческо дружество, постепенно
оформило се като едно от най-авторитетните в града, а
през 1907 г. – танцувално дружество „Майска роза”. 1900 г. се
сформира юнашкото гимнастическо дружество „Асеневски юнак,
което развива многостранна дейност – възпитава патриоти,
подготвя вечеринки, театрални представления, беседи. С
патриотична деятелност се нагърбва и създадената през
1902 г. Българска гражданска дружба. През 1905 г. се сформира
колоездачното дружество „Родопски орел”. Изключително
активна е дейността на създаденото 1896 г. женско дружество
„Благодетел”, което от 1903 г. сформира и Стопанско училище.
Гърците съсредоточават културния си живот
в дейността на две дружества, които не съществуват
едновременно – Учителският и Филхармоничният силогоси,
развиващи богата и разностранна дейност.
Антигръцките погроми от лятото на 1906 г. слагат
край на дейността на гръцките училища и дружества. Гърците
два пъти се опитват неуспешно да възстановят училищата
си.
Културните учреждения от края на ХІХ и началото на ХХ
век са заредени с етноконсолидиращи функции и са средства за
доказване на превъзходството над „другия”. Съперничеството
между българи и гърци има благотворен ефект – принуждава
и едните, и другите да дадат най-доброто от себе си и с
дейността на своите просветни и културни институции
да приобщават обществото към непреходните европейски
ценности.
През 1934 г с Указ 2820 на МС Станимака е преименуван
на Асеновград. ХХ век е век на развитие и разцвет в града, век
на строителство и просперитет. Градът се променя с бързи
темпове, за да добие сегашния си облик. 1906 г. в града се появява
първият автомобил, превозващ Н.Ц. Височество. Същата
година градът има телефон. Две години по-късно се отпускат
два автомобила за превоз на пътници Пловдив–Станимака.
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Площадът на града. 20-те години на ХХ в. Снимка на ИМ – Асеновград

The town square, 1920s. Photograph of HM – Asenovgrad

Латерна,
изработена
от
местен майстор. Експонат на
етнографски отдел на ИМ –
Асеновград
Barrel organ, made by a local
master. An exhibit of the ethnographic department of HM – Asenovgrad

През 1913 г. газените лампи, осветяващи нощем улиците, са
заменени с „лампи лукс”. През 1926 г. градът има 1 баня, 100
кръчми, 4200 къщи, 4 банки, 2 кинотеатъра, 7 тютюневи фирми, 1
пожарна, 2 вестника, 12 гостилници, 5 книжарници, 2 печатници,
1 читалище, 2 моста, 22 автомобила и 553 каруци. 1928 г. е
посрещнат първият влак Крумово–Станимака в присъствието
на цар Борис ІІІ. Събитието е заснето от първия асеновград16

Майсторско свидетелство за право на упражняване на занаята цветарство от
1926 г. Експонат на ИМ – Асеновград
Master certificate for the right to practice the craft of floriculture of 1926. An exhibit
of HM – Asenovgrad

„Кафе”. Картина на К. Форев

Coffee. Picture by K. Forev

ски журналист – В. Примов. През 1934 г. е павирана главната
улица. Населението нараства с бързи темпове – от 11 784 души
през 1884 г. на 40 120 – през 1964 г. В онези години най-известно
заведение бил Карпузовият хан, познато като търговската
борса на града, държано от грък. Негова собственост били и
кръчма и кафене с народен оркестър от Цариград. Над кафенето бил разположен хотелът, който подслонявал видни гости
и търговци. Небезизвестна е Памукчийската чаршия. Близо до
нея били грънчарите и бакалничката на Василко, който отваря
в града първата безплатна детска трапезария. На площада,
заобиколен от дюкяни, били разположени манифактура, фурна
и бакалница, до която се намирал Павлювият хан. Пазарът бил
място за среща на „пиянкаджиите”, които провеждали игри
(със зарове) с награди, циркаджиите, фокусниците, а по-късно
се появява и грамофон, който се превръща в най-голямото чудо
на панаира. Градът е имал и своите касапница, лятна бирария,
аваджийско кафе и сиромашко кафе.

Етнографска къща. Градският бит, представен в етнографски отдел на ИМ –
Асеновград
Ethnographic house. The town way of life, represented in the ethnographic department of HM – Asenovgrad
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Просветно дело
Днес Асеновград е с модерен, съвременен облик. Известен
е като градът на булчинските облекла заради процъфтяваща
търговия с булчински рокли и многото шивашки ателиета за
тяхното производство. Наричат го „Малкият Йерусалим” заради богатството на църкви, параклиси и манастири в землището
на града и принадлежащите към общината села. Уникален
и неповторим древен град с пребогато минало и история,
предизвикваща гордост, и с надежда за светло бъдеще.

Д

ори и през вековете на османското владичество жителите на Асеновград (Станимака по онова време) имат
възможност да се образоват. В някои от манастирите
функционират училища и скриптории, в които работят изкусни български и гръцки граматици и краснописци. Към по-големите енорийски храмове също има училища, даващи на децата
църковно образование. От пътеписа на Йерусалимския патриарх
Хрисант Нотарас (1720 г.) съдим, че в града работят и светски
учители. В началните десетилетия на ХІХ век богатите жители
ангажират за обучението на своите деца т.нар. домашни
учители. Един от тях е Йоанис Фунтас, дошъл тук чак от
Триглия.
През 1833 г. в приспособена просторна къща до църквата
„Св. Никола” се открива първото училище, финансирано
от двете общини (Станимака и Амбелино). Преподавател
е известният гръцки учител, автор и издател на книги Д.
Каламвакидис от Мелник. Той е близък приятел на Неофит
Рилски и взаимната им кореспонденция дава ценни сведения за
училището. Преподаването е на изключително високо ниво,
дори Каламвакидис издава учебник по аритметика специално
за нуждите на своите ученици. От спомоществователския
списък на този учебник научаваме, че в града работят все още и
домашни учители, а също така, че българите активно участват
във функционирането на училището. След като Каламвакидис
напуска града през 1835 г., общинското училище се затваря.
Децата обаче продължават да получават стабилно образование,
така че откритото през 1844 г. взаимно училище скоро пре18

раства в класно. То преживява сериозна трансформация през
1848 г., когато тук идва К. Саитидис. Силно повлиян от Мегали
идеята, той изцяло подчинява училището на издигането в култ
на гръцката култура и наследство. В резултат на усилията на
Саитидис, неговия приемник Вл. Скорделис и гръцката градска
община, до 1878 г. тук функционират 6 гръцки училища, от
които 3 първоначални, 2 класни (мъжко и девическо) и забавачка.
Учителите са добре образовани, програмите, по които се
преподава – на много високо ниво, три от училищните сгради
са специално построени за целта, просторни и красиви.
През цялото това време българите (къде доброволно,
къде по принуда) се ограмотяват в гръцки училища.
Борбата за новобългарска просвета е важна част от
националноосвободителното движение през Възраждането, като в Асеновград то започва с пробуденото желание на българите да имат своя собствена църква, което става факт през 1866
г. с построяването на първия български храм „Св. Димитрий”.
От началото на 60-те години на 19 в. до Освобождението
българската общност и нейните първенци като Бако Динчо,
хаджи Христо Димоглу и други поддържат с много усилия две
първоначални училища, едното в двора на храм „Св. Димитрий”,
а другото – в Бахча махала. За кратко време функционира и
девическо училище. Преподаватели като Нешо Брайков, Стоян
Джансъзов, Кръстю Стойчев остават в спомена на местните
българи с пламенния си патриотизъм и ревностна защита на
националната кауза.
Освобождението от османска власт не слага край
на спора за обществено, икономическо и културно надмощие
между българите и гърците в Асеновград. Натоварването
на просветното дело с етноконсолидиращи функции и
подчиняването му на обществени и политически нужди достига
своя апогей. Според наследения от османския период Ферман за
учредяване на Българската Екзархия (1870 г.), законите на Източна
Румелия и впоследствие на Княжеството, гръцката общност в
града е конституирана като религиозна община с правомощия
да ръководи общинските и просветните си учреждения и да
притежава обслужващия ги сграден фонд. Благодарение на това
до 1906 г. в Асеновград функционират следните 8 гръцки учебни
заведения: централно мъжко с три класа, девическо с 4 отделения
и 2 класа, по едно първоначално училище и по една детска гра-

Сандъче с принадлежности за писане и обучение по музика. Експонат на ИМ –
Асеновград
Box with paraphernalia for writing and learning music. An exhibit of HM – Asenovgrad

дина в трите квартала („Станимака”, „Амбелино” и
„Циприхор”).
Макар и все още слаби икономически, българите все
повече засилват позициите си и стават сериозни съперници
на гърците в общественото и културното пространство.
В годините след Освобождението тук има 2 мъжки начални
училища и 1 девическо. Откритите към едното мъжко училище
класове прерастват в Околийско средно училище, което от 1889
г. става Държавно трикласно. Към девическото училище също
се откриват два класа. Във всички тях учат 400–500 ученици,
от които много голяма част, особено в средното училище, са
от тракийския и родопския регион. От 1882 г. функционират
и вечерните училища. Броят на учителите достига 10.
Характерно за тях е, че почти всички са пришълци и са със силно
.............

изразени патриотични чувства и настроения. Училищата
се помещават в закупени и приспособени за целта къщи, а
Държавното трикласно – в наетото жилище на Г. Карааланов.
Нуждата от училищна сграда, отговаряща на съвременните
нужди на обществото, донякъде се удовлетворява, когато
през 1891 г. по проект на известния архитект Йосиф Шнитер
се построява т.нар. Централно училище. В началото на ХХ век
в селището има 8 български училища: 3 забавачки, 3 основни, 1
мъжко и 1 девическо (трикласни). В тях се обучават около 1000
деца, като поне 150 са от други селища или други етноси (евреи,
арменци, гърци). Във всички степени на обучението са заети 26
учители, като те са задължени да преподават и във вечерните
училища.
След антигръцкото движение през лятото на 1906 г.
гръцките училища се закриват и техните сгради започват да се
използват за просветните нужди на българите. В следващите
десетилетия се строят още училища – „П. Каравелов”,
„Отец Паисий” и др. Тези сгради, както и другите, наследени
от миналото, в края на 20-те години на века приютяват
множеството училища в града. Освен гимназията „Св. Цар Борис
Първи” и двете прогимназии „Св. Архангел” и „Отец Паисий”, тук
функционират началните училища „Св. Патриарх Евтимий”, „П.
Каравелов”, „Д. Петков”, „Св. св. Кирил и Методий”, „Св. Георги”,
„Св. Марина”.
През втората половина на ХХ в. образователната
политика е съсредоточена в две посоки. Първо, подобряване
на сградния фонд с построяване на нови училища, доизграждане
и осъвременяване на съществуващите. Второ, повишаване на
нивото и степента на обучение с откриването на нови средни
общообразователни и професионални училища. Днес в града
функционират 3 професионални гимназии, 2 СОУ, 6 ОУ, 11 детски
учебни заведения, 1 помощно училище. Над 6200 деца са включени
в системата на началното, основното и средното образование,
което дава основание да смятаме, че Асеновград продължава
традицията, наследена от миналото, да бъде значителен
просветен център на голяма част от тракийския и родопския
регион.
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Читалища, библиотека

Божана Ангелова
Народно читалище „Родолюбие” е основано през
1873 г. от Отон Иванов (сподвижник на Васил Левски) в
скромната жилищна постройка в двора на църквата „Св.
Димитрий”. Дейността на читалището започва с първата
в Асеновград театрална постановка на „Многострадална
Геновева”. През 1960 г. е настанено в нова функционална сграда,
в която се помещава до днес. То е най-голямото читалище в
общината, естествен център на културния живот в града.
Удостоено е със званието „Национален първенец” в своята група
при провеждане на двата национални читалищни прегледа.
Днес към читалището съществуват разнообразни форми на
творчество и обучение – формация за класически балет, школи
по приложно изкуство, пиано, изобразително изкуство, състави
за народни танци. Групата за градски шлагерни песни „Вълшебни
мелодии” два пъти е лауреат на Международния фестивал
„Море и спомени” – гр. Варна. Литературният клуб „Родолюбие”
и детската литературна студия обединяват творци на изящната словесност в Асеновград от всички възрасти.
През 1997 г. в Асеновград отвори врати и ново читалище
– НЧ „Свети Преподобний Паисий Хилендарски”.

Читалище „Христо Ботев” е създадено през 1928
г. от група ентусиасти. Читалището бързо се превръща в
център на активна културно-просветна дейност. Поставят се
множество пиеси, учредява се Народен университет. Оформят
се разнообразни състави, различни форми на творчество и
обучение. Дамският хор за школувано пеене е лауреат на 5-я и
6-я Републикански фестивал на художествената самодейност.
Читалището е носител на сребърен медал, ВИА „Захария” – на
сребърна значка, а танцовият състав – на златен медал. По случай
50 години от основаването си читалище „Христо Ботев – 1928”
е наградено с орден „Кирил и Методий ІІ степен” за активна
народополезна културно-просветна дейност. ВИА продължава и
днес – 27 години по-късно – своята дейност. Към читалището
са сформирани и два състава за народни танци, група за изворен
фолклор и коледари.

Създадено е през 1935 г. от 30 родолюбиви българи,
под ръководството на учителя Момчил Стоев и кмета Тодор
Кардамин. С дарение са закупени 150 книги. Оформилата се
библиотека се обогатява непрестанно и днес е с 9500 библиотечни единици. Най-старата форма на изява на читалището
е театрален състав. По-късно се създават народен хор със
110 участници, русалийски танцов състав, група за народни
песни, китарен състав, женски камерен състав, детска група за
народни песни, мъжка коледарска група, акордеонен оркестър,
фотокръжок, група за модерен балет, клубове „Приятели на
паметниците на културата” и др. Провеждат се обичаите
„Коледуване”, „Лазаруване”, „Пролетен кукерски празник”.
За многостранната и народополезна дейност читалището
е наградено с орден „Кирил и Методий ІІ степен” и е обявено
за първенец в своята група в националния преглед „Най-добро
читалище”. Най-голям е приносът на: Веско Демерджиев – бивш
председател, Божана Ангелова – секретар-библиотекар, сем.
Петрови, А. Пеев, сестри Гьореви, Н. Филипов, Кехайови и др.
От читалището започва своята дейност световноизвестният цирков артист Георги Кехайов.

Фотограф: Роси Стойкова
НЧ „Родолюбие – 1873 г”. Външен облик на сградата
Reading house „Rodolyubie – 1873“. Outside appearance of the building
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Театрален състав. НЧ „Хр. Ботев – 1928 г.”, кв. Долни Воден
Theatre cast. Reading house „Hristo Botev – 1928“ in the quarter of Dolni Voden

Карнавал (кукери) в кв. Горни Воден. 1974 г.
Carnival (mummeries) in the quarter of Gorni Voden, 1974

Г

радска библиотека „Паисий Хилендарски” е най-голямата
общодостъпна библиотека на територията на община
Асеновград и първата построена градска библиотека в
областта след пловдивската. Предоставя полезна информация с модерни средства: интернет, телевизионни и видеообразователни програми. Общият фонд включва над 116 000
тома библиотечни документи.
От 1982 г. библиотеката функционира в специално
построена за целта сграда. Идейният проект за строежа е
изготвен от арх. Рачо Стоянов, а вътрешният облик е дело
на арх. Браникова. Изящното пано от мрамор и мозайка,
изобразяващо фигурата на Паисий Хилендарски, е дело на проф.
Иван Кирков. Имотът е застроен парцел от 2020 кв. м, сградата
– пететажна, забележителна със своята архитектура.
Библиотечните колекции включват книги, периодични
издания, ноти, албуми, CD, DVD и други нетрадиционни носители
на информация. Библиотеката осигурява свободен достъп до
интернет.
Детски отдел – предлага богат фонд от художествена
литература, учебни помагала, справочни издания, периодика.
Организират се представления, литературни утра, викторини,
изложби, срещи с автори на детски книги. Подготвя се лятна
програма за децата с инициативи „С книжка в ръка”, „Творческа
работилница”, занимания по групи и др.
Отдел „Изкуство” разполага с богат фонд от книги,
периодични издания, графични и нотни издания, репродукции,
плочи, касети, CD, DVD в областта на изобразителните
изкуства, музика, архитектура, театър, балет, художествена
фотография. Организират се изложби.
Отдел „Възрастни” предоставя за домашен прочит
богат книжен фонд. Поддържа се система от каталози,
улесняващи достъпа до богатия фонд на библиотеката.
Обща читалня – предоставя за ползване библиотечни
документи от всички области на знанието.
От 2010 г. в библиотеката съществува библиотечно21

Лозаро-винарство и тютюнопроизводство
информационен център, създаден по програма „Глобалнибиблиотеки – България”, част от инициативата „Глобални
библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.
Дългогодишната история на ГБ „П. Хилендарски”,
съчетана с новите технологии и модерни общокултурни
инициативи, я превръщат в една от обществените структури,
в които днес хората имат доверие.

ГБ „П. Хилендарски”

Обща читалня
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The town library „P. Hilendarski”

General reading room
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Л

озаро-винарството е един от най-старите поминъци в
Станимака, с който са се занимавали още древните траки,
населявали земите ни. Намерени са монети с образа на
Дионис с грозд. Следващите заселници (славяни и прабългари)
бързо усвояват занаята. В по-късни времена прочутите
станимашки бъчви се споменават и в Устава на Бачковския
манастир.
В района на общината при разкопки са намерени
множество приспособления, свързани с отглеждането и
производството на вино. Сред уникални археологически находки
е бронзово ойхоное (съд за вино) от І–ІІ век. В по-нови времена
много от къщите в кв. „Амбелино” били винарни. Маврудът
се считал за гордостта на Станимака. През Възраждането
Станимака е най-големият лозаро-винарски център в България.
Особено значима и интересна е избата на Чорбаджака.
Прочутата Станимашка малага на Чорбаджака е гъста, плътна,
по-тъмна и от гъстото маврудско вино, със сладко-тръпчив вкус
и дъх на стафиди, лековита и несравнима с никое друго вино.
Лозарството присъства и в стенописите на
асеновградските църкви. В някои от храмовете има изографисани
лозови листа и грозде по иконостасите и патриаршеските
тронове.
Постепенно започват да се организират и провеждат
ежегодни конкурси за домашно вино. Голяма помощ за
инициативата е оказал заводът за вино, основан 1947 г.
Производството на вино било в такива количества, че през
1895 г. 30-те кацарски дюкяна в града не можели да задоволят
нуждите от каци.
Много от празниците и обичаите на асеновградчани
са свързани и до днес с виното – Йордановден, Трифон Зарезан,
Илинден. На деня на лозаря – Трифон Зарезан – се провеждат
борби с награда за победителя малко теле, овца. На този ден
мъжете отиват на лозето, прекръстват го и го зарязват.
Отрязаните места поливат с вино. На последващата трапеза
най-възрастният лозар първи напива бъклицата с вино и нарежда пожелания. Ритуалното зарязване е обичай, който се спазва

Лозя

Vineyards

и днес. Традиционните лозарство и винарство в асеновградско
са запазени, осигурена е приемственост за качествено
грозде и добро, ароматно вино. Наблюдава се стремеж към
изпитаното и традиционното при засаждането. Строго се
спазва традиционният лозарски календар. Значителна част от
съществувалите в миналото винарски изби в Асеновград могат
да се видят и днес. Стоейки в сърцето им, в тъмнината, те
обхваща тягостно чувство за великолепието, съществувало
някога, гордост от местното вино и все още жива надежда
старата неувяхнала слава на прочутото станимашко вино да
се възроди и достигне своя апогей.
Станимака е известен и с производството на ракия и
коняк, с отглеждането на копринена буба и тютюн. Началото на
отглеждане на тютюн в района вероятно е поставено през ХVІІ
век в с. Златовръх. Първата фабрика „Тракия” откриват през
1888 г. известните тютюнопроизводители братята Юмерови.
Тютюнопроизводството в Станимашко бележи най-бурния си
разцвет след 1908 г., дължащ се на унищожаване на лозовите
насаждения от филоксерата (болест по лозята). Останали без
основния си поминък, без лозя и без надежда, жителите се

Точене на вино от бъчви. Снимка на ИМ – Асеновград
Tapping of wine from barrels. Photograph of HM – Asenovgrad

Детайл с грозд от царските двери на църквата „Св. Никола”
Detail with a bunch of grapes from the Tsar doors of the Church of St Nikola
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Tobacco beds. Novakovo, 1963

Photographer: Evgeni Dinev

В тютюневите лехи. Новаково, 1963 г.

В

еличествена и чутовна. Възхвалявана от врагове и
защитници. Такава е крепостта Петрич, наричана
Асенова – най-интересният и просъществувал най-дълго
време паметник на културата в Асеновград. Крепостта е
изградена на непристъпна скала в началото на прохода, свързващ
Тракия с Беломорието, което дава наименованието й Петрич
(камък).
Археологическите проучвания сочат, че животът там е
възникнал в най-дълбока древност (първоначално като тракийско
скално светилище, а по-късно вероятно като тюрзис). Гробна
находка на тракийски воин от V–ІV век пр.Хр. свидетелства, че
тук в началото на късната желязна епоха вече е съществувала
тракийска крепост. От най-ранните крепостни съоръжения не
е останала никаква следа.
През римската епоха крепостта вероятно не е използвана по предназначението й, но животът там е продължил под
формата на малко селище или тържище. Свидетелство за това
са откритите при разкопки множество римски императорски
монети, фрагменти от керамика и екзагия от V век. Крепостта
е възобновена и преустроена при император Юстиниян І (527–
565 г.).
Разположена на непреодолими склонове, Асенова
крепост е достъпна само от югозапад, поради което там
е изградена крепостна стена. Зидовете не представляват
затворена крепостна система, а са издигнати само там, където
височината е недостатъчна.
Останките от крепостта красноречиво сочат, че
калето се е състояло от две части – силно укрепена горна част,
където се разполага феодалният замък, и долна част, където е
селището, обслужващо замъка.
Добре запазен е големият водоем на крепостта със
сводесто покритие в близост до външната трапецовидна
кула, до който е и по-малкият водоем. Най-добре запазена е
крепостната църква „Св. Богородица Петричка”. Безценната
й църковна архитектура я прави една от най-красивите
постройки у нас. Тя е еднокорабна, двуетажна, като вторият

фотограф: Евгени Динев

насочват към отглеждане на тютюн. Асеновградският тютюн
се продава най-скъпо, местните тютюнопроизводители
са
награждавани
най-често.
Развитието
на
тютюнопроизводството естествено поражда идеята за
създаване на тютюнева кооперация през 1910 г. Сдружението
е основано през 1915 г. Поради невъзможността да се изнася
цялото количество произведен тютюн или да се продава на
българските цигарени фабрики, се заражда идеята за изграждане
на местна кооперативна цигарена фабрика, тържествено
открита през 1922 г. Тя се превръща в един от най-големите
тютюневи комбинати в България.

25

етаж е същинската църква, а първият вероятно е бил предвиден
за крипта, но не е използван като такава. Характерни са
двустъпалните слепи ниши с цел украса и предаване на изящество.
Живопис е имало само на втория етаж – в същинската църква.
На притвора на църквата върху напречен цилиндричен свод
има четвъртита сводеста кула-камбанария. До камбанарията
е водела външна дървена стълба. Като архитектурен елемент
тази кула е първата в източноправославния свят.
Асенова крепост е обект на дългогодишни археологически проучвания. Намерените в и около крепостта керамика,
оръжия, монети, сечива рисуват ярки картини от бита, живота
и въоръжението на защитниците на крепостта. Украсени
са с животински и растителни мотиви – украса, характерна
за Втората българска държава. Любопитен фрагмент от
античното минало, рисуващ щрихи от военния живот на
траките, са намерените в северното подножие на крепостта
тракийски шлем, торква, фибула и копие-меч (ромфея).

Асенова крепост

Asen’s Fortress

През вековете крепостта преминава в ръцете на
различни владетели, пише своята славна история. След 1198 г.
Иванко (убиецът на Асеня) се отмята от Византия и се обявява
за независим господар. Император Алекси ІІІ Ангел с хитрост
26

примамва Иванко на среща в крепостта, където го оковава в
тъмничните подземия. Вероятно там са били и последните
минути от живота му. Краткотрайното „Родопско княжество”
преминава в ръцете на Алекси ІІІ, а след това по време на IV
кръстоносен поход – в ръцете на белгийския рицар Рение дьо
Три. Летопис разказва за 13-месечна обсада на крепостта и
спасилия се там, изоставен от своите, Рене дьо Три. Следващият
владетел, в чиито ръце преминава крепостта, е Калоян.
След смъртта му е в ръцете на деспот Алексий Слав, а след
Клокотнишката битка величествените Родопи и Станимака
преминават във владенията на Иван Асен ІІ. След влошаване
отношенията с Латинската империя Иван Асен извършва
голямо строително дело – разширява и укрепява крепостта,

което е увековечено с Асеновия надпис на български език
върху югозападния склон на крепостта, издълбан над външния
крепостен вход.
Крепостта помни настръхналите зидове и бойници, все
още чува бойни звуци, удари на ковашки чукове и цвилене на коне.
Все още съзира разветите флагове и чувства топлата кръв на
жертвите. И ако посетителите отворят сърцата и съзнанията
си, ще чуват и виждат заедно с нея… Чрез нея… Едно вълшебно
представление на крепостта на фона на величествения декор
от била и върхове – девствени и непристъпни.
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Асеновград

Музеи
Тракийски шлем, тип
„фригийска шапка”, V–IV
в. пр.Хр. Експонат на ИМ
– Асеновград
Thracian helmet, „Phrygian cap“ type, 5th-4th
century BC. An exhibit of
HM – Asenovgrad

Антични накити – торква и фибула, V–IV в. пр.Хр. Експонат на ИМ – Асеновград
Ancient adornments – torque and fibula, 5th-4th century BC. An exhibit of HM –
Asenovgrad

И

сторията на музея започва през 1926 г., когато е създаден
като археологическо дружество „Сварог” към местната
гимназия. През 1971 г. е преместен в сградата на бившия
Военен клуб – едноетажна, с площ 362 кв. м, паметник на
културата от местно значение, разположен в сърцето на града
– централния площад. Късче от древното миналото насред
динамиката на модерното съвремие, порта към откриване
отговорите на стотици въпроси и място, където се раждат
нови, шепот, който разказва кои сме и откъде идваме…
В зала с П-образна форма са подредени над 1000 експоната,
които пренасят посетителите в периоди от ранния неолит
до първата половина на ХХ век. Показани са каменни и костни
оръдия на труда, битови и култови предмети, керамични
съдове от новокаменната и каменно-медната епоха. Особен
интерес буди статуетка на Телесфор, привличаща посетителя
със загадъчната си усмивка. Изложени са оръжия на тракийски
воини, монети, римски и тракийски бронзови съдове, уникални
икони, стенописи и църковна утвар от ХVІ–ХІХ век.
Вратите на времето са широко отворени. Насладата от
изящните артефакти ни приобщава към битието, общественоикономическата и духовна деятелност на предците.
Средновековна „сграфито” керамика, XII–XIV в. Експонат на ИМ – Асеновград
Medieval „sgraffito“ ceramics, 12th-14th century. An exhibit of HM – Asenovgrad
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ИМ – Асеновград. Външен облик на сградата

Historical Museum – Asenovgrad. Outside appearance of the building

Керамични съдове, неолит VII–VI хил. пр.Хр. Експонат на ИМ – Асеновград
Ceramic vessels, Neolith 7th-6th millennium BC. An exhibit of HM – Asenovgrad

Телесфор – здравеносно божество, І в. сл.Хр. Експонат на ИМ – Асеновград
Telesphorus – a deity bringing health, 1st century AD. An exhibit of HM – Asenovgrad
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Асеновград

Музеи

Е

тнографският отдел на ИМ – Асеновград е разположен
в самостоятелна сграда – Етнографската къща –
възрожденска постройка от средата на ХІХ век, паметник
на културата от местно значение, специално реставрирана и
адаптирана за целта. Къщата е била собственост на местен
търговец от гръцки произход. Високите каменни стени,
обгръщащи двора, градината с лозница, пропита с аромата
на люляк, смокини и цветя, мраморната чешма от 1854 г.,
дърворезбата по тавани, врати и долапи – всичко ни пренася
в отдавна отминали времена и събужда сетивата ни за
съпреживяване на историята.
Представени са костюми, накити, тъкани и предмети
от бита. Особен интерес събужда латерна, изработена от
местен майстор. С картини на асеновградчанина Коста Форев
са представени обичаите „Калиница” и градския карнавал на
Заговезни. Под къщата се помещава дълбока винарска изба,
приютила експозиция от местното лозарство и винарство от
античността до средата на ХХ век. В музея витае неповторимо
усещане за уют, просперитет и традиция, за непреходни
човешки ценности.

Етнографската къща

Етнографската къща

Ethnographic house

Ethnographic house

Старинно училище „Св. Георги”

The antique school of the St. Georgi

Е

кспозицията, посветена на просветата и културата
в Асеновград от края на ХІХ и началото на ХХ век, е
разположена в старинно училище „Св. Георги”.
Сградата е обширна, с две изложбени зали на първия етаж и
четири на втория. В едно от помещенията може да се види
възстановка на стара училищна стая, в друго – да се усети
атмосферата на книжарницата на Ганди. В трета зала са
представени обществено-културните дружества от края на
ХІХ и началото на ХХ век. Представянето на експозицията е
съобразено с принципа музей-форум. Музейната функция на
пространството е дискретна. Така училището се използва
максимално за съвременни обществени, образователни и
културни цели.
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Стара училищна стая. Старинно училище „Св. Георги”
Old school room. The antique school of the St. Georgi
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Музеи

П

редисторията на Палеонтологичния музей започва
през 1954 г., когато за по-лесно усвояване на материала
учителят по биология Димитър Ковачев организира кръжоци по геология, преминали по-късно в такива по палеонтология
поради промени в учебния план.
Кръжокът се занимава със събиране на вкаменелости
(останки от някога живели организми). Открива най-пълния
скелет на динотериум в световната практика, който е и
първият цял скелет, открит в България. Изваждането му
отнема повече от 20 дни, а реставрацията – над 3 години. През
1981 г. по време на работа в находище Хаджи Димово е открит
първият за България череп на махтрус.
Годините минават, събраните вкаменелости се
множат и изпълват витрините на двете учебни стаи,
предназначени за излагането им. През 1988 г. президиумът на
БАН взема съдбоносно решение за тази уникална сбирка и с
писмо, подписано от председателя (акад. Благовест Сендов),
осведомява, че е дадено разрешение за създаване на филиал на
НПМ в Асеновград. След последвал избор на сграда, ремонт и
благоустрояването й, на 21 май 1995 г. официално се открива
първият етап на музея. Събитието е уважено от посланика на
САЩ, консула на Русия, председателя на БАН и други официални
гости. Две години по-късно е завършен и тържествено открит
и вторият етап на музея. Музеят притежава седем цели
скелета – истинска ценност (подобни находки са изключителна
рядкост). Безценно откритие са черепът на индарктоса (нов
за науката вид) и съблезъбеста котка Metailurus – единствена
в България. Нови за палеонтологията са и намерените от него
нов род нечифтокопитно Kalimantzia, скелетът на бодливото
свинче, трите скелета от маймуната Mesopithecus, за които
най-големият познавач на този вид животни (американският
професор Делсон) призна, че не е виждал по-добре запазени
екземпляри. Най-силно впечатляват с огромните си размери
хоботните бозайници, експонирани в отделна зала. Сред тях
доминира исполинският скелет на хоботен бозайник, изчезнал
преди около 2 000 000 години – динотериумът. Открит е през
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1965 г. до с. Езерово, Първомайско. Висок е 4.65 м, дълъг – 6.80
м. По света има още 3–4 подобни, но този е най-пълният скелет
с най-много кости от едно и също животно.
Тук миналото оживява. Жива е и мечтата на директора
на музея същият да бъде преместен в централната част на
града. Посещаван е от туристи, ученици и гости на града,
които загубили представа за време и реалност, се пренасят в
миналото, съхранено за бъдещето, благодарение на един кръжок,
един учител и техните безрезервни любов, усилия и труд.

Gazella sp. Скелет на газела. Възраст – късен меот
Skeleton of a gazelle. Age – late Miocene

Machairodus ex. gr. giganteus (Wagner). Махайродус. Череп, долна челюст. Късен
меот
Machairodus ex. gr. giganteus (Wagner). Skull, mandible. Late Miocene

Директорът на музея с Deinotherium giganteum Kaup. Динотериум. Хоботен бозайник. Височина 4.65 м, дължина 6.80 м
The director of the museum with Deinotherium giganteum Kaup. Proboscis mammal. Height 4.65 m, length 6.80 m
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С

калното светилище Беланташ – едно от най-големите в
Родопите тракийски светилища – се намира в Средните
Родопи (Добростанския планински масив), на 30 км.
югоизточно от Асеновград.

Етимологията на думата „беланташ” идва от родопския
диалект „белан” – бял или хубав, и турската дума „таш” – камък,
което ще рече „Белият камък” или „Хубавият камък”.
Беланташ представлява скално плато (масив) с
надморска височина 1256.9 м, с приблизителна площ около 10 дка,
издължено в посока североизток-югозапад. Археологическият
обект обхваща повърхността на платото и непосредственото
му подножие от всички страни. Хронологическият обхват на
съществуване на обекта (според откритите артефакти) се
определя от края на V хил. пр.Хр. до ІV–V сл.Хр. Предполага се,
че светилището е използвано най-активно през І хил. пр.Хр.
от тракийското племе беси. На територията на обекта, в
скалите, са изсечени стълби, олтари, ями за жертвоприношения
и пречиствания, улеи и щерни. Според археоастрономи, както
повечето скални светилища, обектът е играел роля на слънчева
обсерватория за измерване на времето и определяне обредния
и стопанския календар.
Сред скалите е намерена сребърна плочка с изображение
на тракийския Бог Сабазий, датирана според някои изследователи VІ–V хил. пр.Хр., която се съхранява в НАИМ при БАН.
Относно автентичността на плочката съществува спор в
полза на твърдението, че тя е подхвърлена в наше време с цел
създаване на легенда за древния й произход. За древните Сабазий
е фригийско божество, което прониква от Мала Азия в Тракия.
Древногръцките автори свързват Сабазий с Дионис, богът на
мистериите и екстаза, на плодородието и смъртта, на виното
и театъра, на сладките блаженства и ужасяващата лудост.
Някои изследователи предполагат, че Беланташ е светилището
на Дионис в Родопите.

В близост до него са разположени и други сакрални места
като: Караджов камък, Хайдук таш, Ин кая, Шилнестия камък,
Питвото и Кръстова гора.
За първи път се провеждат археологически проучвания
на обекта от Исторически музей – Асеновград, в лицето на
Росица Морева-Арабова и Георги Велев, през 1975 г.
През 2010 г. започват редовни археологически проучвания
на обекта, с научен ръководител д-р Борислав Бориславов с екип
археолози от НИМ – София.
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Тракийско скално светилище Беланташ

Thracian rock sanctuary Belantash
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Великденски обреден хляб (кукла)
Easter ritual bread (doll)

Каленичка
Kalenichka, a girl dressed as a bride
Църква “Свети Никола”

„Еньовед в Станимака." Картина на К. Форев. Собственост на
ИМ - Асеновград
Enyovden (Midsummer Day) in Stanimaka. Picture by K. Forev.
Property of the Historical Museum of Asenovgrad

Ритуално зарязване по случай празника Трифон Зарезан. Д-р Емил Караиванов. Кмет
на Община Асеновград. 2012 г. Фотограф: Бойка Чолакова
Ritual pruning on the occasion of the feast of Trifon Zarezan. Dr Emil Karaivanov. Mayor of
the Asenovgrad Municipality. Photographer: Boyka Cholakova
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„Св. Никола”

„St Nikola“

Храмът е споменат за първи път през 1720 г., когато
Йерусалимският патриарх преминава през града, но тук е
имало храм (или поне духовен живот) много по-рано, за което
свидетелстват намерени в двора при разкопки монети и
кръстове. Такъв, какъвто е днес, е построен през 1821 г. През
2003 г. към храма се реализира и прицърковно училище „Енорийски
просветен център”.
По градеж църквата е трикорабна, зидана от каменна
зидария. Олтарът се отделя от същинската част посредством
ажурно изработен дърворезбен иконостас с интересни
мотиви.

Изключителен по своята изработка е архиерейският
трон. Различаваме изображения на лъвове, двуглава ламя, от
чиято уста излиза лоза, натежала от грозд, а под него птички
пият нектар. В иконостаса преобладават животински мотиви.
Дълъг е 12 м, висок – 4 м. До църквата има кула-камбанария
без часовник. В двора се намира параклисът „Св. Трифон и Св.
Симеон”, служел за костница. Параклисът е съхранил в пазвата
си икони от ХІХ век, най-интересната от които е свързана с
лозарството – „Св. Трифон с косер” – светецът, покровител на
винарите. От 2005 г. в двора на храма е и параклисът „Св. св.
София, Вяра, Надежда и Любов”.
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Църквата „Св. Йоан Предтеча” е паметник на културата
от национално значение. Народна старина.
Известна с името „Св. Ян”. Църквата е разположена в
западната част на града върху висока скала, в непосредствена
близост до средновековна крепостна стена. Произходът
й датира около 13 век, което се определя основно от
архитектурните й белези – „псевдоконструктивните” ниши са
белег на църковното строителство от времето, когато

България е под византийска власт. Интересното при нея са
шестте процепа високо на северната стена (бойници), които
в случай на нужда са помагали тази богослужебна сграда да се
превърне в крепост. Преди около 800 години „Св. Ян” е била
крепостна църква, заедно с крепостта „Св. Архангел Михаил” е
защитавала Станимака от север.
Храмът е еднокорабен, едноабсиден, без преддверие. Не
е известно дали е била куполна, тъй като покривът е сменен.
Според арх. Стоилов, извършил реставрацията на църквата, по
значимост тя се нарежда на място, равностойно на Асеновата
крепост и църквата в нея.

„Св. Богородица – Успение”

„Св. Йоан Предтеча”
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Medieval church of St Yoan Predtecha („John the Baptist“)

„St Bogoroditsa – Assumption“ („St Mary“)

Храмът датира от най-ранното Средновековие.
Просъществувал е до Третия кръстоносен поход, когато е
унищожен. При Иванко църквата е възстановена, за да бъде
разрушена отново едва няколко години по-късно при падането на
Станимака под властта на Латинската империя. След последвали
още няколко разрушения и възстановявания върху развалините
през 1765 г. е изграден нов храм от майсторите Димо Георгиев
и сина му Георги от Костурско. За възстановяването на храма
е издадено султанско ираде. За да не се гневят турските
власти, църквата е вкопана в земята – отвън е скромна сграда,
отвътре – просторна, богато украсена. Затова е наречена още
„Св. Богородица – Дълбоката”.
Първоначално храмът е бил изграден само с олтар и
наос. По-късно са построени женското отделение и притворът.
През 1873 г. до храма е изграден параклисът „Св. Петър и Павел”,
а през 1877 г. брациговски майстори изграждат над параклиса и
камбанария. Висока е 16 метра, пететажна. На нея са монтирани
виенска бронзова камбана и голям часовник, които са с особена
ценност. Именно този часовник отброява първите минути на

Освобождението, а църковната камбана със сладкия си глас
посреща руските освободители.
Стенописите на храма са от 1822 г., което личи
от надписа на входа, върху картинната стенопис „Успение
Богородично”.
Най-характерната забележителност на църквата
е дърворезбеният иконостас от орехово дърво, работен
в продължение на 10 години, осеян с лозници, орли и
лъвове, кехлибарени гроздове и цветя, религиозни сцени и
цели композиции от Стария завет. Тук намират отзвук
националноосвободителните въжделения. Авторите преосмислят старите символи и изображения, изтръгват ги от
религиозния контекст и ги насищат с ново съдържание. На
средните царски двери старобългарският лъв е изправен и със
скиптър в лапата, на северните – развял грива и готов да се
бори. Виждаме го да разсича ковчег. Лъвът олицетворява
българския народ, разбиващ гробницата, където пет века е
погребан.
От иконите в храма са особено ценни тези на Георги
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Ксаф: „Св. Фанури” от 1915 г., „Св. св. Кирил и Методий” от 1930
г., „Св. Трифон” от 1883 г. и други. Сред иконите може да се
види и редкият иконографски образ „Св. Антипа Пергамски”
от 1832 г. Църквата е архитектурно-строителен паметник на
културата от национално значение.

„Св. Богородица – Успение”

Църквата е паметник на културата с изключителна
историческа и художествена стойност. Метохът – архитектурен паметник от Възраждането, с основи от ХІ век, е разположен
в най-високата част на старинната Метошка махала. За първи
път странноприемницата се споменава в Устава на Бачковския
манастир. През ХІІІ век параклисът, изпълняващ ролята на храм
към странноприемницата, отеснява и олтарът му е вплетен в
днешния храм. От параклиса в сегашния силует на църквата е
запазена южната стена, която е със слепи, двустъпални ниши.
Църквата е трикорабна, едноабсидна, с балкон. Вътрешните
стени на храма са изцяло изографисани. Запазените фрагменти
от стенописи напомнят за стила на роменските фрески от
1732 г. Изящно изработеният дърворезбен иконостас датира
от 1770 г., а по-голяма част от иконите са от ХVІІ–ХVІІІ век.
На североизточната външна стена има стенописи от Захари
Зограф. До църквата е изградена кула с камбанария. Висока е
около 13 м. Без часовник.

„St Bogoroditsa – Assumption“ („St Mary“)

„Св. Георги”

„Св. Георги”
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„St Georgi“

„Св. Георги” е художествен и архитектурно-строителен
паметник на културата от национално значение. Една от найпредставителните възрожденски църкви, строена през 1845–
1848 г. от юговски майстори на мястото на два опожарени

„St Georgi“

параклиса в старата махала „Амбелино”. Към храма имало и
училище. Църквата „Св. Георги” е най-голямата в Асеновград.
Трикорабна, трикуполна базилика. Над куполите се извисява
величествена камбанария, сочена за една от най-оригиналните
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в страната. Първият градски часовник е този на кулата,
направен във Виена през 1872 г. Преди построяването на кулата
богомолците събирали две звънарници, по-малката от които за
ежедневно обслужване, по-голямата (източната) се биела само в
неделя. За съжаление този истински шедьовър рухва през 1984 г.

„Св. Георги”, капител

„St Georgi“, capital

В църквата „Св. Георги” са ясно очертани трите
основни части – преддверие, наос и олтар. Силно въздействие
и красота на вътрешната архитектура придават два реда
колони с изящни капители и два, разположени един над друг
балкони. В контраст с богатата външна украса е скромната
вътрешна – без претенциозни детайли. През ХХ век църквата е
ремонтирана, възстановена и реставрирана.

Построена е през 1835 г. върху основите на намиращия
се на това място параклис на Бачковския манастир, датиращ от
времето на Бакуриани, като част от старинния градеж е запазен.
В останки от олтарната стена личат „псевдоконструктивни”
ниши – безусловен белег на византийското строителство по
времето на династията на Комнините (XI–XII век).
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„Св. Богородица – Благовещение”
„St Bogoroditsa – Blagoveshtenie“ („St Mary Annunciation“)

От стария параклис са останали и богослужебни книги,
стари икони. Новата църква става надеждна пазителка и
хранителница на унаследената от средновековния параклис
чудотворна икона „Света Богородица”. Твърди се, че иконата
лекувала и изцелявала болни.
След построяване основите на църквата започнала да
тече топла, лековита вода, в аязмото развъдили риба и затова
вярващите я нарекли „Рибната”. Стенописите в аязмото са
дело на Захари Зограф.
В олтара на храма е намерена четвъртита мраморна
колона с релефно изображение на гол атлет с препаска около

„Св. Богородица – Благовещение”

„St Bogoroditsa – Blagoveshtenie“ („St Mary Annunciation“)

кръста, дясно от него е изобразен гладиаторски шлем, а
върху него – птица. Това е сцена на кървава гладиаторска
саморазправа. Предполага се, че колоната е надгробна плоча,
донесена от Пловдив – единственият град в Северна Тракия,
където е установено, че са се устройвали гладиаторски борби.
Тук е намерен и каменен релеф на Юпитер.
Хаджи Йеремия обявява храма за български. През
1892 г., с преминаването на Бачковския манастир в български
ръце, е поставено и началото на богослужение на български език
в църквата.

Изписването на храма започва през 1850 г. от зограф
Моско Одринчанин.
Камбанарията се намира в северния край на храма.
Строена е през 1877 г. от брациговски майстори. През
1894 г. новото църковно настоятелство купува знаменитата
156-килограмова камбана. През 1933 г. камбаната е вплетена
в новата кула-камбанария на арх. Боян Чинков. През 1934 г.
старата камбана се подменя с 4 нови. През 1993 г. е пуснато в
действие и единственото засега в града електронно биене на
камбаните.
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Аязмото. „Св. Богородица – Благовещение”

The holy spring

Стенопис в аязмото, дело на Захари
Зограф
Mural painting around the holy spring by
Zahari Zograf
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На втория ден на Великден се е извършвало литийно
шествие от „Свети Георги” до „Света Богородица Петричка”,
по силата на стара средновековна традиция. След 1896 г.
обаче това литийно шествие се прекратява и започва да се
извършва такова от храм „Света Богородица – Благовещение”
до Бачковския манастир. Целта е да се подчертае българският
характер на Бачковския манастир.
В навечерието на празника Преполовение в черквата
преспиват богомолци. Сутринта тръгват за Бачковския
манастир, като храмовата икона на Света Богородица е
украсена с венец от цветя и е поставена на специална дървена
носилка. През цялото време тя се носи на ръце от участниците
в шествието, което се движи пеша няколко часа.
Посрещането на иконата в манастира е тържествено.
Извършва се водосвет в двора. В храма се слага по средата на
наоса на съборната черква „Света Богородица” и се четат
молитви. Следобед шествието с иконата тръгва обратно за
Асеновград. Преди да поставят иконата на мястото й, се прави
тържествена вечерна служба.
Местна легенда свързва това литийно шествие с
видение, което е имала ревностната християнка баба Султана.
Тя е и основателка на дружеството „Свето Благовещение”
към черквата. В съня й се явила Божията майка и поискала да
й правят всяка година литийно шествие от тази черква до
Бачковския манастир. Марийка Алексова била на 13 години,
баща й тогава бил клисар в черквата, а майка й тъчала черги
за попадията. Веднъж тя ги събрала на седянка да приготвят
парцали за чергите и им разказвала, че когато правила нощна
молитва в къщи, слушала да бият небесни клепала.
По молба на присъстващите започнала молитвата.
Изведнъж всички чули: „Иде откъм Бачково звук на клепала и
песни и се яви светлина. И напълни се черквата с хора и светна
всичко вътре, заби и нашата камбана. Съседите, като чуха това, помислиха и казаха, че някоя сватба е дошла и бие камбаната,
и е светло вътре. А ние слушаме такова песнопение, като че
служи владика. Това продължи до 4 часа и после всичко утихна и
стана тъмно…”

Бачковска ставропигиална света обител „Успение Богородично”
The Bachkovo stauropegial cloister of Uspenie Bogorodichno („Assumption of Mary“)

През 1998 г. екип от отлично подготвени художници-реставратори започва работа по възстановяване на
автентичните стенописи. След няколко месеца работа се
показват 11 образа на светци в цял ръст и ценна иконография
от 1836 г. – първите стенописи на Моско Одринчанин. „Това е
рядко срещана иконография, тъй като липсват библейски сцени”
– казва в местната преса реставраторката Йовка Юрукова
след почистването на заличените през 1885 г. със синя боя
стенописи.
Към днешна дата целият църковен ансамбъл и
територията около него са чудесно поддържани, място любимо
за миряните и изпълнено с чудна лековита сила.

Строежът на храма започва през 1857 г. и продължава
до 1862 г. Църквата е трикорабна, трикуполна, едноабсидна
сграда, една от най-красивите ни църковни сгради, оригинален
възрожденски паметник на културата. Изписването на храма е
осъществено през 1866 г., за което съдим по достигнал до нас
надпис. Църквата има стенна иконопис и иконостас с икони.
Старите икони са дело на Стефанопулус, малките – на асенов-

„Св. Троица”

„St Troitsa“ („Holy Trinity“)

градския иконописец Георги Ксаф – творби с висока художествена
стойност.
Кулата-камбанария е строена през 1938 г. Без часовник.
Според арх. Стоилов е осъвременена, като са заимствани
архитектурни форми и елементи от други кули с камбани, което
я откъсва от хармоничния силует на храма.
За построяването на църквата са съборени къщи, като от едната остават непокътнати две стаи. По-късно се
използват за училище (едната стая е първото българско училище
в Станимака).
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Строежът на храма започва през 1866 г. Дело е на
патриотичните българи от „Нохто махала”. От фермана, който
дава разрешение за строежа, се вижда, че стените са измазани
с кал, тъй като храмът бил за аргати, не за богаташи.
Макар беден и неблестящ с особена архитектура,
храмът е първата спечелена битка на станимаклии, място,
където да слушат Евангелието на български език. В двора
на църквата, до кулата-камбанария, е разположена скромна
постройка с предназначение за училище и читалище.

„Св. Димитрий”

„Св. Троица”
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„Св. Димитрий”

„St Dimitriy“

Там е разкрито първото българско читалище в Станимака. Още
през 1867 г., преди завършването на строежа, учителят Стоян
Джансъзов събира ученици от района и поставя началото на
училище „Св. Димитър”.
Църквата е еднокорабна базилика с едно кубе. Има
един престол и една олтарна абсида. Иконостасът е дървен,
без дърворезба. Предполага се, че църквата е изографисана
повторно през 1932 г., тъй като поради бързия строеж е била
първоначално изографисана също набързо и орнаментите се
похабяват за кратко време. В църквата има 119 икони и 76
богослужебни книги.

„St Dimitriy“

Кулата-камбанария с часовников механизъм е градена през
1891–1892 г. Инициаторите за нейното построяване успяват
да дарят часовника за нея едва през 1904 г. Това истинско бижу
е работило до 1947 г., като за него се е грижил майстор Васил
Бинев.

Храмът е построен през 1834 г. Носил е името „Аргат
клиси” (църква на аргатите, слугите). До 1930 г. станимашките
аргати се черковали в градските църкви „Свети Никола” и
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В храма се е провеждала и училищна дейност, както
се вижда в един документ, в който се съобщава, че децата в
забавачницата при църквата през учебната 1902–1903 г. са били
52 на брой.
Кулата-камбанария е строена през 1930 г. непосредствено до нартекса и в пълна хармония с него.

„Св. Атанасий”

„Св. Атанасий”

„St Atanasiy“

„Света Богородица – Успение”, което е свързано с много
трудности и неудобства не само заради далечното разстояние,
което аргатите изминават, за да се черковат, но най-вече
заради презрението, с което гледали на тях съгражданите им
от истинския град. Неискащи да търпят подигравки, те се
обръщат към своя чифликчия да им издейства построяване на
църква. Дадено е разрешение, но църквата трябва да е ниска, да
не е разкошно боядисана и изографисана. „Свети Атанасий” се
превръща в един от белезите на отдавна настъпилото класово
разслоение в града.
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„St Atanasiy“

През 1996 г. Димитрина Вангелова и Блага Симеонова
поемат инициативата за направата на храм „Св. Иван Рилски”.
През 2000 г. Пловдивският митрополит дава благословията
си и резолира утвърдително проектите за започване на
строителството. На 17 август 2000 г. тържествено е
направена първата копка. Сградата е градена е по стара
възрожденска традиция, с характерните особености на
източноправославните храмове. Над колонадата на главния
западен вход е вградена мозаечна икона на Св. Иван Рилски, дело
на асеновградския скулптор Петко Москов. Забележителни са
и ръчно резбованите иконостас и владишки трон в старинен
възрожденски стил, дело на местния дърворезбар Красимир
Димитров.

Църквата „Св. Богородица” е построена през миналия
век. Еднокорабна базилика с дължина 21 м, ширина 9 и височина
6 м. Камбанарията е двуетажна, с часовник и голяма камбана.
Според арх. И. Тулешков е пристроена около 1888 г. към южното
крило. Има централно кубе с осем прозореца. На свода на
кубето е изписана стандартна иконографска сцена – Бог Саваот
Вседержител, благославящ с двете ръце. Под осемте прозореца
са изрисувани дванадесетте апостола в цял ръст.
По отношение на църковния интериор е важно да се
отбележат внушителните размери на иконостаса, завършващ
с Разпятието Христово и гълъб. Иконостасът е от дърворезба,
дело на анонимни майстори, изработили и архиерейския трон.
Стенописите са фигурални композиции, изографисани от
различни автори.

Датиращият от XVII век храм се намира в стария
център на селото, непосредствено до някогашния пазар. От
намерената плоча с надпис черпим информация, че църквата е
изгоряла през 1903 г. и възстановена 2 години по-късно. Плочата
съдържа и следния текст, за който Никола Филипов счита, че е
изписан през 1905 г. и вероятно е взет от старинна мраморна
плоча, унищожена от пожара: „Андроникос, велик ритор Рангавис
издигна този свещен храм в годината 1687”.
В Историческия музей в Асеновград се намират няколко
изключително ценни икони, пренесени от храма. Това са икони,
показващи част от живота на Христос, както и икони на
трима светци – св. Йоан Предтеча, св. пророк Илия и св. св.
Козма и Дамян. Иконите датират от периода XVI–XIX век и са
изключителни като качество, иконографски схеми и сюжети.

Към енорията на храм „Св. Атанасий” – „Св. ап. Петър
и Павел”. Към енорията на храм „Св. Василий Велики”: „Св. Ана”,
„Св. Георги”, „Св. Спиридон”, „Св. Тодор”, „Св. Пантелеймон”, „Св.
Петка”, „Св. Преображение Господне”. Към енорията на храм
„Св. Троица” – „ Св. Пантелеймон”, „Св. Мина”. Към енорията
на храм „Св. Георги Амбелински”: „Св. Вси светии”, „Св. св.
Козма и Дамян”, „Св. Стефан”, „Св. Никола (Момина сълза)”, „Св.
Трифон”, „Св. Илия”, „Св. Тодор”, „Св. Илия” (Гонда вода). Към
енорията на храм „Св. Димитър” – „Св. Илия” (Козановски).
Към енорията на храм „Успение Богородично”: „Св. ап. Петър и
Павел”, „Св. св. Константин и Елена”, „Св. Варвара”, „Св. Георги”,
„Св. Илия”, „Св. Нестор”, „Св. Христофор”, „Св. Никола”, „Св. 40
мъченици”, „Св. св. Козма и Дамян” (кв. „Запад”), „Св. св. Козма и
Дамян”, „Св. Стилиан”. Към енорията на храм „Св. Богородица
– Благовещение”: „Св. Марина”, „Св. Архангел Михаил”, „Св. Йоан
Кръстител” (аязмо), „Св. Никола”, „Св. Петка”. Към енорията
на храм „Св. Никола”: „Св. Симеон и св. Трифон”, „Св. София,
Вяра, Надежда, Любов”, „Св. Кръст”, „Св. Неделя”, „Въведение
Богородично (Каленицата)”, „Св. Архангел Михаил”.
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„Дуа майе” – молитва за здраве, дъжд и берекет. Фотограф: Владимир Янев
„Dua maye”– a prayer for health, rain, and good harvest. Photographer: Vladimir Yanev

Мюсюлманите са немалка общност от населението на
община Асеновград. Изповядващите исляма жители на общината
се славят с трудолюбивост, честност и толерантност към
другите общности. Община Асеновград е пример за това как
представители на различни етноси и религии могат да имат
братски отношения, да живеят в дух на разбирателство и
взаимопомощ.
Всички мюсюлмански настоятелства имат своите
религиозни храмове – джамии, които се посещават от местните
мюсюлмани и ежегодно се организират молебени за берекет и
благоденствие за родината. След 7 век джамиите обикновено
се строят във формата на четириъгълник, с външен двор.
Включват 1–2 минарета (кула, от която с напев се призовават
мюсюлманите за молитва). Единствената джамия с цели 6
минарета в света е така наречената „Синя джамия” в Истанбул.
Старата джамия в Асеновград е на 350 години. Там всеки ден
петкратно се отправят молитви към Всевишния.
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Новостроящата се джамия в Асеновград
The building of new mosque in Asenovgrad

350-годишната джамия в Асеновград

350-year-old mosque in Asenovgrad

В строеж е и нова голяма джамия с високи минарета.
Коранът е свещената книга на исляма, съставена в
писмен вид около 650 г. по време на халифа Осман. Коранът се
състои от 114 сури (глави), подредени от дълги към кратки.
Сурите са разделени на аяти.
„Дуа майе” традиционно се организира от Мюсюлманско
настоятелство с. Долни Воден. Канят се Районният мюфтия на
гр. Пловдив, имами на съседни села и градове. След молитвата
домакините нагостяват присъстващите с курбан. Тази година
на 1 юли на молебена са присъствали над 10 000 души.
Големи мюсюлмански празници са Рамазан байрам и
Курбан байрам. През месец Рамазан мюсюлманите стават преди
изгрев, за да закусят и през целия ден до залез слънце не се хранят
и не поемат течности. Рамазан е месец на опрощението,
покаянието и милосърдието. На празника Рамазан байрам се
сервират сладки ястия — баклава, сладки и кафе с много захар, а
на Курбан байрам се прави курбан с обредно животно.
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1.

змс Йордан Митков – 1976 г.

23.

Димитър Ганев – 2000 г.

2.

змс Трендафил Стойчев – 1976 г.

24.

Лазар Гинчев – 2000 г.

3.

змс Стефан Топуров – 1983 г.

25.

мс Метин Кадир – 2000 г.

4.

змс Севдалин Маринов – 1985 г.

26.

ген. Ангел Златилов – 2001 г.

5.

сем. Клодия и Костадин Делчеви – 1985 г.

27.

Димитър Ковачев – 2001 г.

6.

ст. н. с. Божидар Райков – 1985 г.

28.

отец Александър Тонев – 2001 г.

7.

Господин Великов – 1986 г.

29.

ставрофорен свещеноиконом

8.

Атанас Кемалов – 1987 г.

9.

акад. Николай Хайтов – 1989 г.

30.

Надежда Теменугова – 2002 г.

10.

д-р Ернст Рат – 1994 г.

31.

Георги Кехайов – 2002 г.

11.

Корнелиус Волда – 1995 г.

32.

Иван Чепаринов – 2003 г.

12.

Вилбер Роже – 1995 г.

33.

Шабан Янък – 2003 г.

13.

Вилбер Жоел – 1995 г.

34.

Коста Форев – 2003 г.

14.

Димитър Андреев – Ганди – 1996 г.

35.

Петко Москов – 2004 г.

15.

Васил Трачев – 1996 г.

36.

Стойчо Каранлъков – 2004 г.

16.

Иванка Тошева – 1997 г.

37.

Орхан Мурад – 2005 г.

17.

проф. Иван Кирков – 1997 г.

38.

змс Велик Капсъзов – 2005 г.

18.

арх. Стоил Стоилов – 1997 г.

39.

Тихомир Панайотов – 2008 г.

19.

мс Павел Бойчев – 1997 г.

40.

Димитър Кумчев – 2010 г.

20.

змс Пламен Желязков – 1999 г.

41.

Боянка Костова – 2010 г.

21.

д-р Александър Александров – 1999 г.

42.

Лъчезар Кишкилов – 2010 г.

22.

Моника Кишкилова – 2000 г.

43.

д-р Джевдет Чакъров – 2011 г.

Василий Аринински – 2002 г.
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експозиции – музеи на забележителните български художници –
Златю Бояджиев и Георги Божилов.
През годините за кратко е наричан от приятелите
си „Червеното пони” – име на разказ, допаднал на Кръстев.
Този прякор дава името на първата частна галерия в Пловдив,
основана от Начо. Къща музей „Атанас Кръстев – Начо
Културата”, създадена веднага след смъртта му през 2003 г., е
разположена в центъра на Стария Пловдив. Това е домът му до
неговата смърт. В музея посетителите могат да се докоснат
до интимния му свят, съхранен чрез вещите и мебелите,
заобикаляли го през целия му живот. Всеки, прекрачил прага
на къщата, може да разгледа неговата прочута колекция от
произведения на изкуството, да се наслади на платната на
най-големите имена на съвременното българско изобразително
изкуство.

Атанас Кръстев е удостоен със звание „Заслужил деятел
на културата” през 1974 г., орден „Кирил и Методий I степен” и
орден „Стара планина”. Почетен гражданин на гр. Пловдив.

Награждаване на акад. Благовест Сендов. Снимка, предоставена от ЦБ на
БАН
Award ceremony of Blagovest Sendov. A picture provided by the central library of
the Bulgarian Academy of Sciences

А. Кръстев сред платна, подарени му от най-големите имена на съвременното
изобразително изкуство.
A. Krastev among canvases, given to him as a present by the greatest names in the
modern pictorial art

Роден 1922 г. в Асеновград. Възстановяването и
реставрацията на Стария град в Пловдив, на над 130 паметника
на културата, на Античния театър и Римския стадион минават
под егидата на този асеновградчанин. Познат е като Начо
Културата – човекът, който възроди Стария Пловдив и го
насели с духовете на писатели, поети, художници, артисти и
музиканти. Особено се гордеел с изграждането на постоянните
54

„По пътя за Бачково са следите на нашата младост”. И. Кирков, 1995 г. Картина,
подарена на Кръстев от Кирков
On the road to Bachkovo are the traces of our youth, Kirkov,1995. A picture given to
Krastev as a present by Kirkov

„Край Асеновград” , 1940 г., Златю Бояджиев. Любимата картина на Кръстев,
подарена му от Бояджиев.
Nearby Asenovgrad, 1940, Zlatyu Boyadzhiev. Krastev’s favourite picture, given as
a present by Boyadzhiev
Снимки, картини и текст – къща музей „Атанас Кръстев – Начо
Културата”

Роден през 1932 г. в Асеновград. Автор е на над 200 научни
публикации в областта на информатиката, математическото
моделиране, биологията и на над 30 учебника. От 1970 до 1973 г.
е декан на Факултета по математика в СУ. От 1973 до 1979 г. е
ректор на СУ. Академик на БАН от 1981 г., председател на БАН
(1988–1991 г.). Като ректор на Софийския университет въвежда
през 1979 г. в 30 училища образователен експеримент, известен
като „Сендовска система”. Многократно избиран за народен
представител, председател на 37-то НС, зам.-председател на
38-то НС. Посланик в Япония до 2009 г.
През 2011 г. е отличен със званието „доктор хонорис
кауза” на ПУ „Паисий Хилендарски”. За своите заслуги е получил
многобройни национални и международни отличия, сред които
орден „Стара планина І степен” и Орден на изгряващото слънце
І степен от императора на Япония.
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Карикатура (шарж) от Б. Димовски
Caricature (cartoon) by Dimovski

Б. Димовски

B. Dimovski

линии на рисунките си, негова „запазена марка”.
Макар познат като карикатурист, твори и в областта
на илюстрацията, плаката, стенописа. Прави стотици дружески
шаржове на политици, писатели, артисти. Илюстрира безброй
книги, изографисва посолства, културни домове. Влага години
от живота си в преустройството на Стария Пловдив и в
изграждането на габровската сатирична сбирка. Той е подбрал,
преразказал и илюстрирал книгите: „Весели народни приказки“
– 1974 г.; „Рога има – вол не е – гатанки“ – 1976 г.; „Мисли и
карикатури“ – 1993 г.; „Време да плачеш, време да се смееш“ – 2003
г. и др. Най-емблематична е „Люти чушки“ – 1968 г., написана от
Р. Ралин. Димовски е участвал в общи и самостоятелни изложби
у нас и в чужбина.
„Човекът, който излъчва тишина” – така го определя
Йордан Радичков. Мълчалив като планината, в която е израсъл,
вместо него говорят персонажите от творбите му...
Художник, депутат от Великото народно събрание,
баща, селянинът-аристократ Димовски остави своите рисунки
и мъдри мисли, своя човеколюбив хумор.
Почива през 2007 г.
„Трябва ли да бъда наречен художник, щом не мога да
превърна калта в цветя, а ябълката в усмивка?“
„Когато целта е сбъркана, пътят не е виновен.”
Текст, снимки и карикатури – предоствени от Валерия Димовска

Б. Димовски

B. Dimovski

Роден през 1925 г. в живописното село Яврово. От дете
обиква природата. От нея заимства неповторимите лъкатушни
...............
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Роден 1942 г. Потомък на музикантски род, съхранил и
предал на своите наследници любов към българската народна
музика. Мечтата му като дете е закупуването на малък
акордеон. „Събирах липов чай и работех през ваканциите, за да
си го позволя. Това беше най-щастливият момент в живота ми.”
Учи се да свири, слушайки известни акордеонисти. Самородният
талант пожънва най-големите си успехи с квартет устни
хармоники „Родолюбие”, създаден 1965 г. в Асеновград, известен
с многобройните концерти, радио-и телевизионни предавания,
лауреат на всички републикански фестивали, носител на златни
медали. Квартетът е гостувал на над 10 държави, включително
Япония, където публиката ги посреща на крака, а местните

Квартет устни хармоники „Родолюбие”. Концерт в Япония, 1978 г
Mouth organ quartet „Rodolyubie“. A Conert in Japan, 1978

Книжарницата на Ганди. Възстановка. Експозиция „Просвета и култура в
Асеновград от края на 19 до средата на 20 век”. Старинно училище „Свети
Георги”.
Gandi’s bookshop. Reenactment. Exposition Education and culture in Asenovgrad of
the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The antique school of the
St. Georgi

вестници изпълват страниците си с похвали за „изкусните
майстори”. Мундахармонистите са легенда, която трябва да
бъде съхранена.

Роден през 1912 г. Емблематична фигура, олицетворяваща жаждата за знание, „последният мохикан” на Гутенберговата
епоха, в която книгата е скъп дар, семейна ценност и единствен
източник на знание. Книжарницата му е притегателен център
за асеновградчани. В нея се предлагат пособия, тетрадки и
канцеларски материали, но голямата страст на Ганди са книгите.
След 1944 г. Ганди е в помощ на селскостопанските работници
в общината, доставяйки до тях с колело специализирана
литература. 1990–1997 г. дарява на ИМ – Асеновград архивна
колекция от снимки, книги, канцеларски и учебни пособия, кътал
и събирал повече от 70 години. От 2007 г. те могат да бъдат
видени в експозиция „Просвета и култура в Асеновград от края
на 19 до средата на 20 век” в старинното училище „Свети
Георги”. Книжарят с огромен принос за духовния живот в града
почива през 1997 г.

През последното петдесетилетие в оперното
изкуство най-силно се открояват изявите на тенора-актьор
Д. Велчев. Роден е през 1932 г. в Асеновград, завършил класа на
проф. Георги Златев-Черкин в Държавната консерватория в
София. Дебютира в Пловдивската опера през 1956 г. Специфични
роли за красивия му лиричен глас са на Никола от „Гергана”,
Радойко от „Имало едно време”, Илия от „Луд Гидия”, Рудолф от
„Бохеми”, херцогът от „Риголето” и др. През 1962 г. е награден
с Лауреатското звание от Младежкия фестивал в Хелзинки и
това отваря пътя му към чуждестранните сцени. След няколко
години в Сараево той запълва постоянния състав на оперите
в Щутгарт и Улм (Германия), Люцерн и Биел (Швейцария). След
13 години по чуждестранните сцени, партнирайки си с найдобрите изпълнители от Европа, се завръща в родината и от
1975 г. става постоянен солист на Пловдивската опера с богат
репертоар от централни тенорови партии и много гастроли в
България и чужбина. Почива 1999 г., но вълшебството на неговия
глас и аура и до днес се носят с шепота на асеновградския вечерник.
(от приятели)
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Недостижимият асеновградски художник-живописец,
илюстратор и сценограф е роден през 1932 г. През 1969 г. е
първата му самостоятелна изложба, с която утвърждава
репутацията си на противник на рутината и визуалната
пошлост. Като илюстратор извършва художественото
оформление на книги на Ран Босилек, Елин Пелин, Иван Тургенев.
Като сценограф в Сатиричния театър е автор на декорите на
„Кандидати за слава”, „Много шум за нищо” и др. През 1961 г. е
дебютът му като художник в киното с филма „Инспекторът
и нощта”. Награждаван многократно. По проект на проф.
Кирков е направено удължаването и страничното рамкиране на
символа на Асеновград – кръст-монумент. Денем се възхищаваме
на величието, нощем – на светлините на този християнски

символ, издигнат на скалата пред параклиса „Св. Петка”.
Иван Кирков почива на 78-годишна възраст. През 2009
г. за него е направен великолепен документален филм „Иван
Кирков, или да се спасиш в спомена”.

И. Кирков, мозайка в ГБ „П. Хилендарски“
Prof. I. Kirkov, mosaic in the town library „P. Hilendarski“

„Прозорец”. Маслени бои/платно. Проф. И. Кирков. Предоставена от галерия
„Ракурси”
Window. Oil on canvas. Prof. I. Kirkov. Provided by gallery „Rakursi“
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„…Има истини, които се раждат в изкуството
спонтанно. Като прозрение на мига. А моята истина е едно
дълго пътуване към себе си. Картините ми са като ехо над
вечните стойности в човешките взаимоотношения, които
искам да съхраня.” К. Форев
Роден е през 1942 г. в Асеновград. Негови учители са Г.
Ковачев и И. Кирков. За първи път излага картини през 1964 г. в
Пловдив. 1965–1978 г. работи като художник в завод „Асенова
крепост” в Асеновград. 1975 г. – става член на Ателието
на младия художник към СБХ. От 1983 г. е член на Съюза на
българските художници – София.
К. Форев е носител на множество регионални и
национални награди. Участва в общи изложби в страната и
чужбина, има самостоятелни изложби в гр. Пловдив през 1980,
1984 и 1986 г.; в гр. Габрово – 1983 г.; в Малта – 1992 г. Негови

Родена през 1925 г. Като дете мечтае да стане
балерина, отраснала, следвала право, но съдбата решава друго
и дарява Асеновград с една от най-добрите родни актриси.
Асеновградският театър, основан през 1946 г. от големия
български режисьор и актьор Т. Танев, създава радост и духовна
наслада за гражданите. Актрисата е изиграла множество роли
в театъра и киното, като театърът си остава нейната първа
и голяма любов. Привличат я роли, противоположни на самата
нея, далечни от нейната същност. Предпочита комедиите,
считайки хумора за висша форма за контактуване.

Коста Форев. Художник: Ламбриана Форева
Kosta Forev. Artist: Lambriana Foreva

творби притежават НХГ – София, Софийска градска
художествена галерия, Домът на хумора и сатирата – Габрово,
много градски галерии в страната. Картините му се намират
и в частни колекции в България, Швеция, Франция, Англия, САЩ,
Германия, Турция, Гърция, Полша, Италия, Малта.
К. Форев работи и в сферата на плаката и стенописа.
Прави илюстрации към книгите „Асеновград в миналото”, „Диви
разкази” на Н. Хайтов, „Книга за виното” на Илия Зайков и др.
Творчеството му се характеризира с индивидуална
стилистика във фигуралната композиция, подчинена на
сатирично-хумористични сюжети от българския градски
фолклор. Форев е първият художник на 70-те и 80-те години,
който с неподражаемо чувство за хумор и с един изискан
наивнистичен стил преоткри в българската живопис остро
характерната изразителност на човешките образи в тяхната
житейска среда. Неговата живопис – дискретна и хармонична,
остава в българското изкуство със своята оригиналност.

Роден през 1919 г. в китното родопско селце Яворово.
Историята на живота му е неразривно свързана с Асеновград.
След като завършва Лесотехническия факултет в София,
работи в горското стопанство. Низ от неприятни ситуации
го оставя безработен. Принуден да търси начин за препитание,
започва да пише очерци, благодарение на които бързо е
забелязан ненадминатият му талант. Списание „Септември”
е първото, публикувало очерк на Хайтов през 1954 г. Първата
си книга „Съперници” издава през 1957 г. През годините работи
за вестниците „Работническо дело”, „Кооперативно село”,
редактор на вестник „Народна култура” и списание „Наша
родина”. През 1975–1977 е председател на Столичния съвет по
култура. През 1967 г. излизат знаменитите му „Диви разкази”,
преведени на 28 езика. Академик на БАН от 1997 г., носител на
орден „Стара планина”, на Вазовска награда за литература,
Димитровска награда за проза. Общият тираж на книгите му,
издадени в България, е над 4 милиона екземпляра. По сценарии на
Хайтов са създадени филмите „Козият рог“, „Мъжки времена“,
„Капитан Петко войвода“, „Дърво без корен”.
Прочути фрази на Хайтов:
„Едно е да ти се иска, друго е да можеш, трето и
четвърто да го направиш.”
„Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети.”

от дъщерите на К. Форев
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не се котираше и когато завърших през 1992 г., се завърнах
в Асеновград, където пеех по сватби, тържества и нощни
заведения. През 1995 г. излезе първият ми албум „Поп фолк”. Той
ме направи известен. Днес имам 14 албума, като 3 от тях са с
турски песни, един – с народна музика.
- Много хора свързват името ти с песента „Хиляди слънца”…

- Любимата ти песничка от детските години, от онези в
Безводен?
Вместо да назове името й, той запява:
„От днес имам вече нови панталонки…”
Наоколо става тихо. Случайните минувачи забавят ход.
Не всеки ден могат да чуят точно тази песничка, изпята на
живо от един от най-великите и талантливи родни музиканти
и певци.

Паметник на Н. Хайтов в центъра на Асеновград
Monument of N. Haytov in the centre of Asenovgrad

Роден през 1967 г. До 10-годишна възраст живее със
семейството си в с. Безводно. Преселват се в Асеновград в
търсене на препитание.
- Защо Асеновград? Кой избра този град?
- Баща ми. Той бе двигател на промяната. Влюбихме се в града.
- В Безводно и Асеновград ли премина детството ти?
- Не, напуснах малък дома си, за да уча в специални училища за
незрящи.
- Кога музиката влезе в живота ти? Кой те откри за нея?
- В първи клас учителят ми ме записа в класа по пиано.
- И пианото стана твой любим инструмент?
- Всъщност не. Обичам най-много китарата. Спечели ме с
това, че на нея можеше да се свири западна музика. Грабна ме
романтиката на звука й.
Кандидатствайки в Консерваторията, е осъден да чуе,
че не става за певец, тъй като няма как да го обучават незрящ.
Но любовта към музиката и жаждата да мечтае се оказват посилни. Две години по-късно е приет.
- Мечтаех да бъда концертен музикант, да свиря джаз, но това
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П. Москов
Орхан Мурад със съпругата си

Orhan Murad with his wife

- Това е песента, на която е кръстен албумът през 1998 г. Култов
албум. Взривихме класациите.
Зад гърба си певецът има хиляди участия и концерти
в България и света. Към днешна дата е ръководител на
кърджалийския музикално-драматичен театър и председател на
основаната от него фондация „Шанс за таланта”, чрез която
помага на талантливи деца с увреждания. Женен, с две деца.

P. Moskov

Роден е в с. Патриарх Евтимово през 1953 г. Почива
2004 г. в Асеновград, където е прекарал почти целия си живот.
Завършва Художествената гимназия в гр. Казанлък и специалност
„Скулптура” в НХА. От началото на 90-те години до кончината
си е преподавател в НХГ „Цанко Лавренов” – Пловдив.
От 1979 г. участва редовно в националните изложби на
СБХ. Негови творби се намират в галерии в страната и чужбина.
Носител на множество награди, участвал в 13 международни и

национални скулптурни симпозиума, организатор на симпозиуми, автор на герба на Асеновград (1979 г.).
Неговата творба „Св. св. Кирил и Методий” е подарена
на папа Йоан Павел ІІ при гостуването му в България през
2002 г.
В Художествената гимназия Петко се пали еднакво по
живописта и скулптурата. Тъй като живее в творческа фамилия
(баща му и двамата му братя също са художници), от началото
на пътя си участва във фамилни изложби. Като студент прави
за първи път във времето на соцреализма „Самуиловите воини”.
За съжаление, изработени само от глина, днес от тях са запазени
само фотоси.
Оставя богато пластично наследство. Неговата
пластика е монолитна, пространствена, изградена със силно
емоционално внушение. Неговото самочувствие и увереност
вдъхваха кураж на близките му, караше ги да мислят, че ще
живее вечно. Внезапната му смърт всъщност беше пътят към
вечността, защото остави на България над 50 монументални
паметника.
Москов имаше своите битки с вятърните мелници,
които разкриваха ранимата му душа. Но болките споделяше
само с най-близките си. Нахлузил шлема на Дон Кихот, подпрял с
ръка кльощавия Росинант, затворил в себе си добродушието на
Санчо Панса – той е сред нас. От тук – до вечността…

Той беше изключително честен, сърцат и чист човек.
Обичаше красивото и умееше да открива дарбата и таланта
у другите. Още като младеж и председател на самодейния
колектив „Кочо Ковачев” в Асеновград осигурява възможност за
развитие на много от членовете му. Известният кинокритик
проф. Александров пише: „Той е един от много редките българи,
останки от някакво далечно патриархално минало, когато
моите сънародници са били сърдечни хора… Ето, аз не съм виждал
Петър разсърден, намусен, груб. Той е винаги благоразположен
към другите…”
Почтеността за него беше основен принцип в личния
му живот и в професията. Не направи компромис със съвестта
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и убежденията си, което определи и не особено лекия му
творчески път.
Потъваше в работата си и завършваше всеки филм
с голяма любов и отговорност. Той беше живата история
на българското кино след 1944 г., защото работи с много от
известните актьори, сценаристи и оператори.

„Един миг свобода – Старецът”. Режисьор-постановчик П. Каишев.
Moment of Freedom – the Old Man. Producer director P. Kaishev

С неговото участие бяха създадени едни от най-хубавите
български филми. Работата с деца му носеше много радост.
Той имаше подход към тях и умееше да ги предразположи да
изиграят ролите си естествено.
Много обичаше да потъва в света на книгите, музиката,
живописта. Обичаше да рисува, като една от любимите му
теми беше Асеновата крепост.
Музиката имаше особено място за него в чисто
професионален план – като неразделна и важна част от един
филм и като лично преживяване. Познаваше добре класиката
и особено много обичаше операта. Прецизно подбираше
музикалното оформление на филмите си и имаше щастието да
работи с едни от най-известните български композитори.
Шахът беше едновременно негово хоби и страст. В
последните си години с огромен интерес играеше шах на ком62

пютъра и за него беше истинско предизвикателство да
побеждава световни гросмайстори. Воден от любопитството
към шаха, създаде филма „Рицаря на бялата дама”. Той много
обичаше Асеновград, казваше, че тук се е оформил като личност,
срещнал е любовта и истинските приятелства. „Тук има нещо
необикновено и много привлекателно… Много пъти сънувам
улицата, чинарите, реката.”
Тачеше и ценеше рода си – голям родопски род с известни
личности – генерали, академици, професори. За него той беше
извор на сила и приемственост „И днес потоците текат. Те
правят реката, която расте и става пълноводна. Не можеш да
пиеш от извора, ако не се наведеш на колене”.
Милееше за семейството си. Беше всеотдаен син, брат,
съпруг и баща. Той никога няма да си тръгне от живота ни.
За П. Каишев от семейството му
Петър Каишев е роден през 1929 г., почива 2011 г. От
1942 г. живее в Асеновград. Асистент-режисьор на филмите
„Песен за човека”, „Любимец 13”, „В тиха вечер”, „Урок на
историята” и др. Режисьор-постановчик на филмите „Един
миг свобода – Старецът”, „Антихрист”, „Четири часа пеене”,
„Бягство”, „Рицарят с бялата дама” – 3 серии.
Автор е на над 70 документални и рекламни филма.
Много от тях имат престижни наши и международни награди
и признания. Носител на орден „Кирил и Методий ІІ степен”.
Председател на социалната комисия към „Филмаутор”
(1999–2011 г.).
Работил е с известни български имена – Емилиян Станев,
Радой Ралин, Блага Димитрова, Стефан Цанев.
Материалите са предоставени от семейството.

Родена през 1959 г. в Асеновград. Едно от най-големите
открития на българската популярна музика в средата на 80те. Носител е на Голямата награда от фестивала „Златният
Орфей” (1968 г.), Специалната награда от „Братиславска лира”,
три награди от фестивала „Гала” в Куба (1987 г.), Голямата
награда от фестивала „Макфет” в Македония, златен медал
от световния шампионат за изпълнителски изкуства в Лос
Анджелис.

Спортна слава

ски, европейски, 12 световни и 3 олимпийски. Те го връщат назад
във времето на борби и победи, на надежди и сбъднати мечти,
на сълзи от радост, на родния химн, изслушан от най-високото
стъпало на почетната стълбица.

Йордан Митков. Първият олимпийски шампион по вдигане на тежести за обл.
Пловдив
Yordan Mitkov. The first Olympic champion in weightlifting in the Plovdiv district

Асеновград е люлка на рекордьори и шампиони, но
безспорно почетно място заслужава Йордан Митков – първият
олимпийски шампион по вдигане на тежести за обл. Пловдив.
Роден през 1956 г. в Асеновград. Заявка за блестяща спортна
кариера златното момче дава още през 1975 г. на Световното
първенство за юноши в Марсилия, където става световен и
европейски вицешампион. Същата година е вицешампион и на
Световното и Европейското първенство за мъже в Москва.
Олимпийската 1976 г. започва за Митков с трето място
на Европейското първенство в Берлин и поставяне на нов
световен рекорд. Олимпийската титла печели с двубой от 335
кг. в категория 75 кг. на олимпиадата в Монреал. „Олимпийската
титла ми е много скъпа. Никога няма да забравя Монреал.
Същата година станах и световен шампион.”
Преди Олимпиадата в Москва през 1980 г. слага край на
спортната си кариера заради заболяване.
Богатата му колекция от медали включва републикан-

С. Маринов. Олимпийски шампион по вдигане на тежести
S. Marinov. Olympic champion in weightlifting

„По-бързо, по-високо, по-силно.”
Севдалин Маринов е роден 1968 г. От 10-годишен
тренира спортна гимнастика. Споделя, че мечта му били
народните танци, но не пожънва успех с тях. Заниманията
му по вдигане на тежести започват през 1880 г. Успехите не
закъсняват. Маринов става световен шампион през 1985, 1986 и
1987 г., eвропейски – през 1985, 1986, 1987, 1988 и 1990 г. Поставя
9 олимпийски и 3 световни рекорда. Най-трудната му битка
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и най-сладката победа е на Олимпиадата в Сеул, 1988 г.
Златното асеновградско момче става олимпийски шампион
при 52-килограмовите, въпреки контузията си. Огромната
му амбиция и силен дух го изтласкват на върха. Крила му
дава мисълта: „Европейски и световни шампиони има много,
олимпийски – малко.” Така Севдалин Маринов става не просто
един от малкото, а най-младият български олимпийски шампион
в щангите.

рекорд, тежест, която е три пъти колкото собственото
му тегло. Спортно постижение, невиждано до момента,
за което А. Коре (президент на Европейската федерация)
казва: „Феноменалното изтласкване на Топуров потвърждава
неизчерпаемите запаси на човешкия организъм.”

„Винаги големият труд дава резултати.”

Стефан Топуров. Архивна снимка от състезание, предоставена от Български
олимпийски комитет
St. Topurov. An archive photograph from a competition, provided by the Bulgarian
Olympic committee

Роден през 1964 г. в Асеновград. Завършил НСА.
Спортните му отличия включват: световен шампион, II място в
света – 2 пъти, европейски шампион – 2 пъти, II място в Европа
– 2 пъти, световен шампион за юноши, европейски шампион за
юноши – 2 пъти. Покорил 22 световни и 4 олимпийски рекорда.
Най-бележитият му успех е на Световното първенство в Москва
(1983 г.). След първото движение – изхвърлянето, Саркисян
повежда с 5 кг. На второто движение – изтласкването, Топуров
успява със 180 кг., тежест 7 кг. по-голяма от стария световен
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Стойчо Стойчев (баща и личен треньор на Трендафил Стойчев) и Иван Абаджиев
(треньор на националния отбор) поздравяват Трендафил след поставяне на
световен рекорд в изхвърлянето. 1976 г.
Stoycho Stoychev (Trendafil Stoychev’s father and personal coach) and Ivan Abadzhiev
(coach of the national team) congratulates Trendafil after setting a world record in
clean and jerk, 1976

Роден 1953 г. в Асеновград. Първият световен шампион
в щангите за област Пловдив.
- Постигнал си много. Това ли беше детската ти мечта?
- Баща ми е бележит треньор и съм закърмен с щангите. Влязох
в залата на 7 години. През 1974 г. станах втори на Европейското
първенство за мъже във Верона (Италия) и първи на Световното
първенство на Филипините.

Следват второ място на Европейско и Световно
първенство в Москва през 1975 г. (като резултатът му е равен
с този на златния медалист, но Стойчев е с 150 гр. по-тежък) и
второ място на Олимпийските игри в Монреал (Канада).
- Оттеглил си се от спорта заради контузия. Окончателно ли
напусна залата?
- Не. Работя като треньор.
През 1989 г. заминава за Ирак като треньор на
националния отбор. През следващите години работи
последователно с националните отбори на Индия, Виетнам,
Иран и Тунис. Последно е тренирал националния отбор (мъже и
жени) в Африка през 2010 г.
- Как се представиха възпитаниците ти?
- В Иран имам олимпийски шампиони в свръхтежка категория,
а Тунис се сдоби за първи път в историята си със световен
шампион за юноши.
- Как виждаш спорта у нас?
- Съвременната младеж е завладяна е от компютрите. Залите
пустеят. По мое време спортът беше развлечение. С нетърпение
очаквахме лагерите. Такъв беше животът.
- С какво се гордееш?
- Най-вече със своите възпитаници. За Асеновград – с Марчоков,
с когото постигнахме заветната цел.
- В какво вярваш?
- Във възраждането на старата слава на асеновградските
щангисти.

Роден през 1975 г. в Асеновград. Сред успехите на
бележития щангист са трето място на Олимпийските игри в
Сидни през 2000 г., второто място на Световното първенство
в Атина през 2000 г. и голямата победа – световен шампион в
Анталия през 2001 г.

Роден през 1972 г. в Асеновград. Световен шампион
в категория до 69 кг. в Лахти през 1998 г. На Европейското
първенство в Испания през 1999 г. се класира на ІІ място и пос-

тавя световен рекорд в движението изтласкване.

„Повече пот в залата за повече успехи на подиума.”

Метин Кадир. Европейско първенство по вдигане на тежести. Първо място
M. Kadir. European championship in weightlifting. First place

Роден през 1973 г. Срещаме го в спортната зала, с която
го свързват години усилен труд и надежди. В очите му се четат
страст към щангите и вяра, че някой от младежите отново
ще възкачи родния град на най-високото стъпало. На въпроса
какво е постигнал в спортната си кариера, изрежда на един дъх:
„Второ място на Европейско първенство за младежи в Англия,
купа „Калий и кристал” в Германия, Дунавска купа за мъже в Чехия
(1992 г.).” 1993 г. е втори на Световно първенство за младежи в
65

Асеновград

Известни личности
Чехия, 1995 г. печели Европейската купа за мъже в Полша, 1996
г. е трети на Европейското първенство за мъже в Норвегия.
През 2000 г. постига заветната цел – европейски шампион за
мъже. Печели въпреки мъчещата го херния. Успех, заслужаващ
възхищение.
- Обичаш ли Асеновград?
- През 1993 г. емигрирах за Турция, но се завърнах. Да, обичам го,
щом винаги се завръщам.
- Какво е за теб родният град?
- Люлка на щангите. И надежда да се възвърне старата слава на
школата.
- Какво друго обичаш освен града и щангите?
- Моторите са моята страст. Пропускал съм не едно състезание
заради катастрофи с мотори.
А всъщност най-голямата му любов в живота му стои
точно до него и носи краткото име Джем – невръстният
му син, който смело върви по стъпките на баща си и смело
хваща щангата. На последния ми въпрос – коя е най-трудно
спечелената му битка, лаконично отговаря:
- Няма лесни победи. Всичко се постига с много труд и много
късмет.
Мислено отбелязвам скромността му (типична за
всички златни асеновградски момчета).

Роден през 1931 г. в Асеновград. От 1956 г. активно
участва във футболното съдийство. От 1972 г. ръководи
международни срещи. Заслужил съдия от международна
категория и награден от ФИФА през 1977 г. със златна значка.

Родена през 1993 г. в Асеновград. Състезател по вдигане на тежести. Сред множеството й постижения са: шампион
на България (2004 г.), първо място на СП за младежи в категория
до 53 кг. (Тайланд, 2009 г.), второ място на ЕП, Беларус, 2010 г.
Боянка Костова е първото българско момиче със златен медал
от първите Олимпийски игри за младежи.

66

Роден през 1968 г. Бронзов медалист на 500 м двуместен
кану-каяк на Летните олимпийски игри в Барселона. Върховите
си постижения достига съвместно със съотборника си Маринов.
На Световния шампионат в Мексико през 1994 г. двамата
печелят бронзов медал на 500 м. През 1995 г. в Дуисбург отново
са бронзови медалисти на 200 м.
През 1997 г. на Световно първенство по кану-каяк в
София женският ни състав (М. Минчева, Р. Боянова, В. Минчева,
Н. Янакиева) печели на 500 м първия златен медал за България.
През 1993 г. на Световно първенство в Дания Н. Бухалов
става световен шампион на 500 м.

Многократен шампион за деца и юноши, международен майстор от 14-годишна възраст, гросмайстор от 18-годишна
възраст, като критериите покрива още на 16 г. Шампион на
България за 2004 и 2005 г. Европейски клубен шампион през 2007
г., като за индивидуалния си резултат получава златен медал.
Според ранглистата към януари 2008 г. е на 2-ро място в
България, на 19-то в Европа и на 33-то в света за всички времена.
Изключително постижение за младежа, наричан „детето-чудо”.
Голям е приносът му за дебютната подготовка на Веселин
Топалов. През 2008 г. получава наградата „Спортен Икар” за
пробив в световния елит.

Роден през 1934 г. в Асеновград. Тренира гимнастика
и акробатика в първото асеновградско спортно дружество –
„Български юнак”. Като студент във ВИФ се венчава завинаги за
спортната гимнастика. Капсъзов е първият българин, носител
на два златни медала от Европейските първенства в Люксембург
и Белград. Носител на бронз от Олимпийските игри в Рим. След
прекратяване на спортната си дейност се отдава на спортна
наука, пише научни трудове, изобретява нови тренажори.

Роден през 1926 г. Огромен е приносът на талантливия
асеновградчанин за развитието на българската тежка атлетика.
Той е първият щангист в България с медал от Европейско
първенство. Почива през 1996 г., но името му е легенда, която
остава да живее чрез залата за тежка атлетика в Асеновград,
кръстена на него.

Роден през 1986 г. в Асеновград. Шахът става част от
живота му, когато е на 2 г., благодарение на баща му Неделчо
Чепаринов. На 6 г. е трети на градското първенство за мъже.

Световен рекорд на трупа „Кехайови”. Салтомортална колона
World record of the Kehayov group. Flying somersault column
Купи и медали на „детето-чудо” Иван Чепаринов
Cups and medals of the „child wonder“ I. Cheparinov

Ненадминатият световноизвестен цирков артист,
създател на трупа „Кехайови”, е роден през 1938 г. в Г. Воден.
Любовта му към цирка е от най-ранна детска възраст. В
софийския цирк влиза след казармата. Там намира любовта, под
купола на цирка се венчава. Има две дъщери – Деспина, която

поставя световен рекорд по въртене на обръчи (102 бр.), загива
при нещастен случай на манежа, и Гергана, чийто син е записан в
рекордите на Гинес като най-малкият артист-моторист. Така
създалата се трупа на семейство Кехайови постига множество
световни рекорди, първият от които през 1975 г. в Ню Йорк
– салтомортална колона от шест човешки ръста. През 1986
подобрява рекорда си и издържа върху раменете си 7 души.
Носител е на множество ордени и медали.
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Великолепен треньор, под чието ръководство СК
„Вдигане на тежести – Асеновград” печели редица престижни
награди на държавни и международни първенства. Негови
възпитаници са М. Кадир, Б. Костова, Пл. Желязков.

Роден през 1949 г. Дългогодишен щангист на „Асеновец”
и националния отбор. На 23 години става републикански
шампион в категория до 75 кг. Катастрофа слага край на
обещаващата му кариера, но спортът остава част от живота
му. От 1980 г. участва в спартакиадите за инвалиди и винаги се
завръща със златни медали. Голям успех е петото му място в
параолимпийските игри в Атланта.

Баскетболен клуб „Асеновец 2005”, трикратен
шампион на България. Председател Пл. Стоянов. Изпълнителен
директор и старши треньор Д. Гочев. Треньори: К. Стоянов и
Г. Колева. 2010 г. – републикански шампиони до 10 г., Монтана.
2011 г. – републикански шампиони до 12 г., Монтана. 2012 г. –
републикански шампион до 12 г., Асеновград.

БК „Асеновец 2005” е отбор, създаден с идеята да бъде шампион. На снимката
от ляво надясно: председател, ст. треньор и треньор на клуба
„Asenovets 2005“ is a team created with the idea of being a champion. In the picture
from left to right: the chairman, senior coach and coach of the club

Сертификат
от
Олимпийските игри в Сеул от
1988 г. Предоставен от С.
Маринов
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Снимки: НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1894 г.“, с. Тополово
Photographs: Reading house „Nikola Y. Vaptsarov – 1894“, the village of Topolovo
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Село Боянци се намира на 7 км. от Асеновград. Старото
име на селото, с което е отбелязано в регистъра от 1576 г.,
е Катърлу. В кондиката на Бачковския манастир се споменава
като Катърли. Легендата разказва, че е създадено от двама
хасковски овчари. През 1934 г. селото се преименува на Боянци.
В района на селото са открити следи от зидове
и керамика от късната желязна епоха, Античността и
Средновековието.
Основна религия е християнската. В селото са изградени
църквите „Св. Атанас” и „Св. Богородица”, аязмото до която
е считано за лековито. Празникът на църквата (15 август) е и
празник на селото. Отбелязва се с традиционен събор. Друг голям
празник за местните жители е Банго Васили – ромската Нова
година. Банго Васили е защитник на ромите. Според преданието
е спасил ромите от удавяне в Червено море, изпращайки им
ято гъски, на чиито гърбове да достигнат брега. Оттук е и
традицията на трапезата задължително да има птиче месо.
Празникът е семеен, трапезата – отрупана с баници, кисело
зеле, вино. Приготовленията започват дни по-рано с изчистване
на къщата, а вечерята започва с разчупването на пита с пара и
преминава на заключени врати до полунощ. С настъпването на
12-я час ромите разтварят домовете си за гости. На сутринта
се посрещат сурвакари.
Голяма част от населението на с. Боянци се прехранва
от земеделие и животновъдство, като освен оранжерии
и животновъдни ферми, има и множество цехове, които
осигуряват работа на местните жители.

Село Козаново се намира на 9 км. североизточно от
Асеновград. Разположено е в полите на Източните Родопи. За
първи път в документ селото се споменава през 1517 г. с името
Козан. За кратко носи и името Козак до 1576 г., когато е записано
в Джелепкешанския регистър отново като Козан. Произходът
на името е свързан с козевъдството или произхожда от козак –
какавида на копринена буба.

Основен поминък е земеделието – отглеждат се тютюн,
житни растения, зеленчуци, фъстъци, орехи, лозя. Отрасъл,
отбелязал особено силно развитие, е бубарството.
Основна религия е християнската.

Тракийски некропол. Глинени съдове и лампи, открити в чашата на язовир „40те извора”. Експонат на ИМ – Асеновград
Thracian necropolis. Clay vessels and lamps, found in the basin of the dam „40-te izvora“. An exhibit of HM – Asenovgrad

В землището на селото има няколко различни по големина надгробни тракийски могили. Праисторическата селищна
могила в местността Чинтова могила е с диаметър 200 м и
височина 4 м. Разкрита е 1943 г. Съществувала е през късния
неолит и халколита.
На територията на селото има три язовира, найголемият от които – „40-те извора” се използва и като гребна
база на отборите по кану-каяк.
Героизмът на местните жители е увековечен в
паметник, издигнат в селото, посветен на загиналите през
Балканската и двете Световни войни.
В селото има действаща детска градина. Училището
затваря врати през 1973 г. поради липса на деца.
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Фотограф: Владимир Янев Photographer: Vladimir Yanev

прочута, богата на звуци и движения ръченица. Включена в
репертоара на известни народни оркестри, тя пренася през
вековете българския дух.

Язовир „40-те извора”
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The dam „40-te izvora“.

Село Избеглии се намира на 14 км. източно от
Асеновград. Разположено е на източния бряг на река Сушица.
Селото е основано около 1690 г. Старото му име, с което се
споменава в Джелепкешанския регистър от 1576 г., е Азиз Беглу.
Основен поминък са земеделието и животновъдството–
отглеждат се житни култури, тютюн, ягоди, малини; едър
рогат добитък и овце. През 1971 г. е построен язовир „Избеглии”,
който допринася за развитието на успешно овощарство и
зеленчукопроизводство. Интерес представляват провежданите
изложби на овце от породата бяла и вакла Маришка овца.
Безспорна е ролята им за развитие на животновъдството в
района.
Основна религия е християнството. Първата църква
в с. Избеглии е построена около 1861 г., разрушена през 1928
г. от Чирпанското земетресение и няколко години по-късно
възстановена и реставрирана. Носи името „Св. Троица”. Найпочитан от местните е денят на Светия Дух. Ежегодно в
началото на юни, на този ден, в селото се организира събор –
празник на плодородието.
Родолюбиви българи, селяните участват с чета при
Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
Героизмът и революционният дух са увековечени в паметник,
построен в центъра на селото в чест на 1300 г. от основаването
на България, и посветен на жители от с. Избеглии, загинали във
войните.
Читалище „Земеделска просвета” в село Избеглии
е построено през 1919 г. Днес носи името „Христо Ботев”.
Сградата е с киносалон, богата библиотека и помещения
за репетиции на народен хор, танцов и театрален състав.
Детската градина в с. Избеглии се посещава и от деца от Конуш
и Златовръх.
В землището на селото са пещерата „Фидяфкина дупка”
(за която легенда разказва, че събира самодивите на танц на
Еньовден) и местността Св. Илия с находища от кремък. В
землището на Избеглии са регистрирани праисторическо селище
от късния неолит и останки от антично селище.
С културна ценност е запазената за поколенията

Село Конуш се намира на 18 км. североизточно от
Асеновград. Разположено е в красива котловина на Западна
Тракия. Полето е равно, с леки възвишения, къдрави дъбрави
шумолят в летните дни.
Конуш е средновековно селище. Старото име на селото,
с което е отбелязано в немски и австрийски пътеписи (XV–XVI),
е Комисиус. В пътепис от 1553 г. е Констаница. Произходът
на името е свързан със станция за коне. В Джелепкешанския
регистър от 1576 г. се споменава като нахия (община). Състои
се от самостоятелните махали Български Конуш и Турски Конуш,
които по-късно се обединяват.

Малка бяла чапла. Светослав Спасов (www.natureimages.eu)
Little egret. Svetoslav Spasov
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издателство „Хр. Г. Данов”, на вестници и списания, автор на
романи, повести, пиеси, документални книги. Произведенията
му се превеждат на няколко езика. Сред множеството му награди
най-значим е орден „Кирил и Методий ІІ ст.”. В интервю по случай
80-годишния му юбилей писателят с болка споделя: „Вече духат
от всички посоки пясъчни ветрове, които затлачват погледа
и душата. Трябва да ги спрем, трябва да опазим българското
свещено начало.”

Село Златовръх се намира на 13 км. източно от
Асеновград. Разположено е на двата бряга на река Сушица.
Старото му име е Араб, чийто произход свързваме със заселници,
дошли от турската империя, сред които е имало и негри. До
1934 г. селото носи името Арапово. Произходът на името е
свързан с турското село или махала наблизо – Арапово.

Конушенски народен оркестър. Снимката е предоставена от ръководителя на оркестъра Н. Илиев

Името на селото е дадено от турските заселници. В днешните
земи селото се е заселило през ХІХ век.
Основен поминък са земеделието и животновъдството.
Ценната земя ражда и маслодайни култури. Землището е богато
на дивеч – яребици, фазани, зайци.
Основна религия е християнската. Селският храм „Свети
Атанасий” е построен през 1854 г.
Макар безумието на иманярите да е разрушило не
една могила, все още на много места стърчат тези призрачни
конусовидни изваяния, съхранили памет за далечното минало.
Недалеч от селото се намира праисторическо селище от
късния неолит. Открити са и останки от зидове, керамика,
водопроводи, принадлежащи на селище, съществувало през
късножелязната и античната епоха.
На територията на селото се намира защитена
местност „Аязмото”, обявена за такава със заповед №897/2001
г. на МОСВ, която обхваща 10% от язовир „Конуш”. През 1997
г. язовирът е обявен от BirdLife International за Орнитологично
важно място. Скаути извършват доброволни залесявания на
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The Konush folk band

мястото. В язовира има 114 вида птици, от които 21 са
включени в „Червена книга на Република България”, 3 са
световно застрашени, 9 – застрашени в Европа. Язовирът е
със световно значение заради малкия корморан, който се среща
тук през зимата по време на миграция. В язовира се намират
и най-големите в страната колонии на нощна чапла. Българско
дружество за защита на птиците следи за състоянието на
птиците. Язовирът е в мониторинговата схема, която включва
редовни наблюдения в рамките на средно-зимното преброяване
на водолюбивите птици.
Местното читалище „Развитие – 1968 г.” е запазило
името си до днес. Селото е известно и със своя Конушенски народен оркестър, с ръководител Никола Илиев. Голямо постижение
на Илиев е програмата „На трапеза”, записана съвместно с
Т. Спасов през 1999 г. в църквата „Св. св. Кирил и Методий” в
Ню Йорк. Програмата е уникално професионално постижение
заради великолепните импровизации и липсата на обичайния
съпровождащ състав. Известен конушлия е и писателят Георги
Стоянов, роден през 1931 г. Учител, журналист, редактор на

Войници от с. Златовръх

Soldiers from the village of Zlatovrah

Селата се сливат по време на чумната епидемия. През годините
селото се е назовавало и Св. Неделя. През 1934 г. е преименувано
на Златовръх. Името е свързано с легендата за заровено от
Еней от Троя златно съкровище близо до селото.
Основният поминък са земеделието и животновъдството. Занаяти (главно дърводелство, шивачество) се
появяват в края на 19 и началото на 20 в.
В землището на селото има тракийски могили, някои
от които, за жалост, разграбени от иманяри. Най-голямата е
запазена – Елан тепе – 25 м височина, 50 м диаметър. Открити
са и основите на крепостни бойници. В местността Хисарлъка
при прокарване на шосе е засегната праисторическа селищна
могила. Проведените спасителни археологически проучвания
изясняват, че могилата съществува от късната новокаменна
епоха. Името подсказва, че някога на мястото е имало крепост
или кула, а множеството фрагменти от тракийска, римска,
византийска и славянска керамика – че животът тук е продължил
хилядолетия. Другото праисторическо селище на територията
на селото е застроено с жилищни сгради, шосе и не подлежи на
археологически проучвания.
Безспорно най-интересен в района на Златовръх е
Араповският манастир „Св. Неделя” – единственият манастир
в България в равнина и единственият, строен по време на
османското владичество.

Възниква през 1855–56 г. като монашеско общежитие
благодарение на помощта на йеромонах Софроний. Пръв игумен
е йеромонах Гервасий Левкийски. Градежът е типично манастирски – І етаж – стопански помещения, ІІ етаж – жилищни – с
чардаци. Строен е и като крепост – редуват се малки прозорци
с тесни бойници. Араповският манастир е бил просветно
огнище. Легенда разказва, че чест посетител на манастира
бил В. Левски. През 1868 г. в манастира е разкрито училище за
децата от околността.
В двора на манастира е разположена църквата – „Св.
Неделя”, която е кръстокуполна, изградена от бял гранит и с
изографисана централна част. Повечето стенописи са дело на
младия зограф Г. Данчов. В двора е и великолепната триетажна
кула на Ангел войвода, от която се е сражавал с турците.
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В с. Нови извор се изповядват ислям и християнство.
В близост до местната църква „Свети Георги” извисява снага
чинар на около 200 г.
Към читалище „Просвета – 1918 г.” има действащи 5
клуба, драматичен състав и богата библиотека. В центъра на
селото се намира и паметна плоча с имената на загиналите през
Първата и Втората световни войни.
В землището на селото се намират язовири, подходящи
за риболов и защитена местност „Дъбето”, обявена за такава
със Заповед № РД-650/2000 г.на МОСВ с цел опазване на вековна
гора от благун и летен дъб. Покрай селото преминава река Чинар
дере, която попада в „Натура 2000”.

Непосредствено до манастира се намира и аязмо, чиито води се
считат за чудодейни и лековити.

Манастир „Св. Неделя”

The Arapovo Monastery of St Nedelya

Кулата на Ангел войвода

The tower of Angel voivode

От село Златовръх през 1928 г. е започнал жизненият път на
един от най-известните български киноактьори – Йордан
Матев. Изиграните роли, наред с множество стойностни филми
с негово участие, му определят заслужено място в историята
на българското киноизкуство. Почива 1968 г.

Църквата в двора на манастира
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The church in the monastery yard

Село Нови извор се намира на 20 км. югоизточно от
Асеновград. Разположено е в котловина, заобиколена от хълмове.
Счита се, че е било славянско селище. В землището му са открити
бронзови обеци от раннославянската култура. Животът през
античността тук е засвидетелстван от тракийска надгробна
могила. До 1906 г. селото носи името Ирилер, до 1975 – Извор.
Сегашното наименование получава през 1975 г.
Основен поминък е лозарството. В Нови извор се намира
най-големият в област Пловдив лозов масив на сорта „Мавруд”.

Село Патриарх Евтимово се намира на 16 км. югоизточно
от Асеновград. Разположено е в сърцето на Горнотракийската
низина, до последните гънки на величествените Родопи. Датира
от 1743 г. Старото име на селото, с което се отбелязва до 1934
г., е Пранга. Според легенда произходът на името е свързан с
турчин-чифликчия, чиято земя била обработвана от затворници,
оковани в пранги. Сегашното име селото получава след
Освобождението. Произходът му е свързан с Патриарх Евтимий,
който след превземането на Търново е нощувал тук, преди да
бъде заточен в Бачковския манастир. Евтимий е посял семето
на чисто родолюбие в тези български земи и кръщаването на
мястото на негово име е израз на преклонение.
Най-ранните следи от живот датират от каменномедната и ранната бронзова епоха, засвидетелствани чрез
праисторическото селище в м. Манафдере. На границата със
землището на село Дълбок извор се намира голяма селищна
могила, съществувала от неолита до бронзовата епоха. Източно
от селото има две тракийски надгробни могили, унищожени за
направата на летище за селскостопанска авиация.
По време на робството Пранга е едно от най-бедните
села в Конушеска община. Основен поминък била надничарската
работа по бейските чифлици. След Освобождението българите
получават земите в селото, но попадат в ръцете на станимашки лихвари.
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Село Мулдава се намира на 7 км. източно от Асеновград.
Разположено е в подножието на Родопите. Името на селото, с
което е отбелязано в Тимарския регистър на Пловдивско (1570
г.), е Мулдава. В регистри от 1622 г. го срещаме като Молдова.
През 1885 г. е възстановено първоначалното му име – Мулдава.
Произходът на името е свързан с тракийското наименование
за блато – молда. „Мулдава” означава и укрепено светилище,
както и рядко цвете. Преди да се установи в сегашното си
местоположение, селото е разположено в местността Дамара,
по-късно – в местността Юрта.
Основен поминък е земеделието – отглеждат се
тютюн, краставици. Благоприятните климат и почви спомагат
за развитието и на успешно лозарство и овощарство.
Основна религия е ислямът. В селото има църква и
джамия, в околностите му – няколко параклиса. Тук през 1998 г.
е построен и един от най-новите параклиси в общината – „Св.
Три Светители”.
Първото училище е основано през 1878 г. в частна къща
на Д. Трендафилов, в която се помещавало и кметството. След
построяване на сегашната сграда на кметството, къщата
на Трендафилов приютява само училището до 1929 г. През
1932 г. е основано и местното читалище „Н. Вапцаров”. Сега
действащата сграда на училище „О. Паисий” е построена през
60-те г. на ХХ век. Много по-рано деца се учели в намиращия
се в непосредствена близост до селото манастир „Св. Петка”.
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Предполага се, че е строен по времето на цар Иван
Александър. В асеновградски хроники от 1519 г. се среща като
„Св. Параскева”. Манастирът е многократно разрушаван
от поробителите и възстановяван от родолюбиви българи.
Претърпял е 5 пожара, последният от които съвсем
наскоро. Запазеният ктиторски надпис над входната врата
свидетелства, че последното възстановяване на манастира е
станало през 1836 г. Камбанарията е изградена през 1894 г.
Манастирът е важно книжовно средище в годините на
робството. В манастира е запазено скривалище под бившата
игуменарна, за което легендата говори, че е на Васил Левски.
Възможно е това най-старо помещение, правено заедно със
зидовете на манастирските стени и оцеляло през пожарите,
да е тайник за ценни предмети, богослужебни книги. Въпреки
липсата на доказателства за достоверността на легендата,
при входната врата е поставен барелеф с образа на Апостола.
Стотици хора се стичат тук всяка година в деня на обесването
му, за да засвидетелстват своето преклонение. Богомолци
посещават манастира и на храмовия празник – Петковден.
Манастирската църква, срутена през 1946 г., е
реставрирана през 1951 г. Оцелели са непокътнати преддверието
и аркадата. Интерес предизвиква и откритата нартика на
старата черква на манастира, която се отличава с масивен
градеж и с богата и разнообразна художествена украса. Тук са
изписани и образите на Кирил и Методий, на видни български
духовни и просветни дейци.
Близо до манастира „Св. Петка“ се намират и прочутите „Четиридесет извора” с останки от старо езическо
селище и некропол. През 1967 г. големият български археолог
проф. П. Детев открива 3 праисторически селища в землището
на Мулдава – култов център и селище-майка, основани през
ранния неолит. Проф. Детев открива уникална зооморфна
култова керамична фигура на елен-лопатар във формата на
съд. Възрастта й е над 9000 години, размерите – внушителни,
побира над 12 л течност. Други уникални находки, намерени в
землището, са керамичен олтар, изработен като факел, и
чаша с три умба (полусфери) в основата и над дъното, украсена
с бяла охра. Според откривателя са свързани с култ към
Слън-

Снимка: клуб „Тангра” – Асеновград

Спасяват се благодарение на кооперативно дружество „Съгласие”.
Климатът и релефът са особено благоприятни за развитие на
лозарството. Отглеждат се предимно сортовете „Мавруд” и
„Памид”.
Жителите на с. Патриарх Евтимово са православни
християни. Църквата „Св. св. Константин и Елена” е обявена
за паметник на културата. В селото има музей, отразяващ
историята, поминъка и важни събития от съществуването му.
Селското училище е разкрито 1858 г. До 1860 г. се преподава на
гръцки език.
Празникът на селото е в деня на св. св. Константин и
Елена. Отбелязва се с традиционен събор.

Photograph: club „Tangra – Asenovgrad“
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Манастир „Св. Петка”

цето-Бог. Легендата за елена и откритите свещени предмети
са в основата на балета „Мистерия от древна Тракия” на
Йордан Детев, представен на сцената на Античния театър в
Пловдив, а международната фондация за българско наследство

The St Petka Monastery

„Проф. П. Детев” създава първото интерактивно видео у
нас, посветено на изкуството и археологията, на свещеното,
чиито първи артефакти са намерени в култовия център при с.
Мулдава.
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ски елексири се сдобиха с произход. Годината, ознаменувала
началото на свещенодействията с вино, също се уточни – 6200
г. пр. Хр.
Време е да пренапишем историята за пътя на виното. Покрай
изумителния прото-ритон, Детев откри цял свещен ансамбъл
от ритуални съдове – уникална чаша, олтар с куха дръжка,
поднос, богато украсена купа.
Годината беше 1967. Баща ми захвана статията за
Мулдава. Сред сухо изрежданите факти и данни, без преход
въведе една нашенска легенда:
„Народът вярва, че в праисторическите могили са
заровени древни храмове на плодородието. Всяка пролет по
Гергьовден в тях пристигал елен...”
Баща ми бе убеден, че е открил култовия център и
ритуалните съдове, с които посрещали и обновявали тази чудна
легенда... Той ни я завеща, а моят дълг е да ви я припомням.
Йордан Детев
Международна фондация за българско наследство „Проф. П.
Детев”

Фотограф: Евгени Динев

Photographer: Evgeni Dinev
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Мюсюлманка

От „неизвестния съд” до световноизвестния елен,
първият керамичен ритон в света.
Когато баща ми донесе натрошените фрагменти,
дълго се чудеше какво е това. Грижливо бе разравял пръстта, с
четчица внимателно бе разкривал парче по парче една изначална
древност. Прецизната му работа бе спасила всичко оцеляло от
неизвестния съд. Натрошените фрагменти правеха впечатле82

Muslim woman

ние с изработката си – тънки, но здрави стени, богато нашарени
с бяла охра. Започна веднага с възстановяването първо от
по-малките парчета. Докато слепваше частите, скицираше
постигнатото в неизменния си скицник. Скоро имаше първия
резултат – кухата муцунка. Записа в дневника си – „прилича на
лисик”...
... В края на работната седмица светът получи изумителен съд. Той събираше над 12 литра... Днешните асеновград-

Зооморфен съд. Ранен неолит. 7 хил. пр. Хр. Експонат на ИМ – Асеновград
Zoomorphic vessel. Early Neolith. 7th millennium BC. An exhibit of HM – Asenovgrad

Автентична рисунка от скицника на проф. П. Детев по време на реставрация
на елена
Authentic drawing from Prof. P. Detev’s sketch-book during the restoration of the
deer

Село Стоево се намира на 13 км. от Асеновград. Старото име на селото, основано около 1700 г., с което се назовава
до 1934 г., е Дурат–Нова махала. Произходът на името е свързан
с турската дума „дур” (стой). Първоначално населението било
изключително турско. След 1900 г. много от жителите се
изселват в Турция и Гърция, а на тяхно място идват българи от
съседни села, по-късно и от кърджалийските села.
По-голяма част от населението е заета в строителството, шивашката промишленост, мебелопроизводството, производството на изделия от стъклопласти.
В с. Стоево се изповядват християнство и ислям, като
мюсюлманите са повече. Църквата в селото („Св. Архангел
Михаил”) е построена през 1941 г. Строежът на новата джамия
приключва 2005 г. Старата джамия е служела за сграда на
първото училище в селото, отворило врати през 1911 г. Покъсно е издигната нова училищна сграда. Детската градина в
селото продължава да отваря вратите си всяка сутрин.
Забележителни са двете тракийски могили (за жалост
почти унищожени от иманяри) представляващи част от
некропола на селище, съществувало през Античността.
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Село Червен се намира на 10 км. от Асеновград.
Югозападната му част пъпли по полите на Родопите, а
североизточната целува Тракийската равнина.
Червен е древно селище. Споменава се в Устава на
Бачковския манастир (1083 г.) като част от имотите му под
името Цървена. До 1934 г. се назовава Цървен. Произходът
на името е свързан с глинената червена почва в селото.
Първоначално Червен се разполага в района на параклисите
„Св. Георги” и „Св. Тодор”, но епидемията от чума през 16-ти
век прокужда хората в местността Колибите. По-късно се
установяват в сегашното землище на селото.
Основен поминък били земеделието, животновъдството, дърводобива, каменарството, производството на негасена
вар. Варениците в местностите Петкова чешма и Мерковата
варница са ясно отличими и днес, като самотни бели птици,
накацали случайно. В периода 1920–1930 г. в селото усилено се
садят лозя, процъфтява търговията с вино. До 1970 г. Червен
е община, в чийто състав влизат селата Мостово, Орешец,
Добростан, Мулдава, Долнослав, Горнослав.
Югоизточно от селото е регистрирано антично
селище с принадлежащия му некропол. От там произхожда
тракийска „ромфея”. На запад се откриват останки от друго
селище с некропол, съществувало през Средновековието и
Възраждането.
Червенци са православни християни. В землището на
селото са накацали множество параклиси. Селският храм „Св.
Илия” е построен през 1856 г. Скръб будят самотно стърчащи
зидове, останали от изгорения манастир „Св. Иван” – един от
най-старите манастири, съхранявал черковната утвар от
Бачковския манастир. В миналото в селото имало и джамия с
наблюдателна кула.
Първият извор на наука в селото е килийното училище.
Помещава се в двора на черквата. През 1912 г. е построена
новата училищна сграда. Съвременното училище с кабинетно
обучение отваря врати през 1971 г. Закрито е (заради липса на
деца) през 2009 г.
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Гайдарче. С. Червен

Little bagpipe player. Cherven

Село Долнослав се намира на 13 км. югоизточно от
Асеновград в подножието на Родопите. Старото име на
селото през периода, в който е обединено със с. Горнослав, е
Арнауткьой. След разделянето на селата Долнослав получава
името Долно Арнауткьово, което носи до 1576 г., когато се
преименува на Долни Арбанас. Настоящото си име получава
през 1934 г. Произходът му е свързан с болярина Слав.
Счита се, че селото се разполагало в местността
Генчевска могила, по-късно в местността Могилица, където са
намерени и следи от постройки.
Основна религия е християнската. В с. Долнослав и
околностите му има множество черкви и параклиси – „Св.
Петър и Павел”, „Св. Пантелеймон”, в близост до които има
уникални чинари, един от които на 800 г., и др. В началото на
август жителите честват християнския празник, завещан от
дедите им – Св. Пантелеймон. Възрастни жители разказват, че
в черквата „Св. Петър и Павел” е имало училище, в което се

преподава на гръцки. От 1891 г. съществувало училище, в което
се преподава на български език. До 1975 г. съществува ОУ „Христо
Ботев”. В селото развива дейност НЧ „Иван Вазов – 1929 г.”.
В околностите на Долнослав се намират забележителни
местности. С най-голяма историческа стойност е местността
Лопките, в която се намира уникално за Европа праисторическо селище, проучено от археологическа експедиция под ръководството на ст.н.с. Ана Радунчева и н.с. Бистра Колева.
Разкритието е сензация за археологическия свят и привлича
учени от България, Русия, САЩ, Франция. Находките се показват в
Париж, Ермитажа, с тях са открити „Филипополските седмици”
през 1986 г., като блестящата изложба е озаглавена „Религията
през каменно-медната епоха”. Статия, публикувана през 1988 г.
в популярно руско списание, озаглавена „Боговете на Долнослав”,
сочи Радунчева и Колева като първите, оприличили хълма на
неразкопана могила. Археолозите попадат на глинени човешки
фигури, на монументални постройки със странна форма и мал-

ки размери, около които липсвали обичайните стопански
постройки.

Антропоморфна идолна пластика. 5 хил. пр.Хр. Каменно-медна епоха. С.
Долнослав. Експонат на ИМ – Асеновград
Anthropomorphic cult piece of plastic art. 5th millennium BC. Copper Age. Dolnoslav.
An exhibit of HM – Asenovgrad
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Местни жители от Долнослав, 1965 г.

Local inhabitants of Dolnoslav, 1965

През 1985 г., в разгара на разкопките, е открит храм
с олтар. Храмът е с три свързани помещения, в средното от
които има жертвеник. На една от стените е разкрит стенопис
– око и част от лице. Образът прилича на иконописен. В южното
помещение е разкрито уникално съоръжение, а под глинения под
– система от разнообразни тръби, които излизат от него. В
центъра на съоръжението са легнал мъж с корона и Богинята
майка. Тези находки ясно показват, че културата на енеолита
през ІV век е достигнала своята кулминация.
В близост до голямата могила се намира друга по-малка.
Двете могили са били свързани за богомолците с т.нар. „Свещен
път”. В близост до двете праисторически селища се намира и
късен тракийски могилен некропол.
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Село Тополово се намира на 18 км. югоизточно от
Асеновград. Разположено е в подножието на Сини връх и Шилнестия камък. Най-старото име на селото е Левка (от гръцки –
топола). Селото е споменато в типика на Бачковския манастир
като Тополицон. Наименованието, с което е отбелязвано от
1401г., е Тахталъ. През 1576 г. го срещаме записано в
Джелепкешанския регистър като Тахталу. Произходът на името
е свързан с турската дума „тахта” – място, където се секат
монети. Селото има древен произход, за което свидетелстват
стар римски път и следи от древна крепост, за която се
счита, че е „Констаница” – пазител на сърцето на Родопите,
разположена на входа на Тополовския проход. В селото има и
тракийски мост.
Основен поминък за населението на селото са
земеделието и животновъдството. Отглеждат се предимно
тютюн и лозя. Основната заетост на населението се осигурява
от няколко производствени фирми, цехове и земеделска
кооперация.
През 1957 г. отваря врати тополовското училище.
Читалището „Н. Вапцаров” е основано 1894 г.
В с. Тополово се изповядват християнство и ислям,
има джамия, над 15 параклиса и две църкви – „Св. св. Кирил и
Методий” и „Св. Димитър”, която е построена на мястото на
стара църква в парковия ансамбъл на селото. Оцелелите стари
икони са рядка старина, силно въздействащи с въплътената в
тях антична красота.
Джамията е построена през 1994 г. На долния етаж са
разположени зала, стая за имама, стая за изучаване на религия
от децата, библиотека. На горния – стаи за гости и канцеларии.
Минарето е 19 м, озвучено и осветено. Най-характерните
мюсюлмански празници са Рамазан байрам, който протича с
петкратни молитви в определени часове в джамията, и Курбан
байрам, който е най-големият мюсюлмански празник. Обредното
животно най-често е коч или теле. Част от месото се раздава
на най-бедните, за да опрости Всевишният греховете и за да е
свещено месото.
Ромите в село Тополово са трудолюбиви. Сред тях има

изявени музиканти като Райчо Йорданов – Раиф, който свири
с Хасковската и Първомайската групи.
Забележителна е тополовската цигуларска школа.
Основателят на оркестър „Извор” и щатен музикант през
последните над 35 години в оркестъра за народна музика на
БНР е родом от с. Тополово. Иван Бойчев оставя безценни
бисери в българската фолклорна съкровищница. Участвал е в
Конушеския оркестър, създател е на прочутото „Празнично
хоро”, изпълнявано днес от редица оркестри.

Село Леново се намира на 25 км. от Асеновград.
Разположено е в североизточните Родопи. Датира от 1722 г.,
като първоначалното му местоположение е в местността
Горния Караюрт, по-късно – в Юртища. Старото име на селото,
с което е отбелязвано до 1905 г., е Китенлък. Произходът на
сегашното му наименование е свързан с отглеждането на лен.
През годините са се отглеждали ръж, овес, пшеница; от
животните – овце и кози в специални кошари, наречени саи. Днес
селското стопанство продължава да е водещ отрасъл, създаващ
заетост на голяма част от населението. Екологичната природа
е отлична предпоставка за развитие на билкарството.
Основна религия е християнската. Строежът на
местната църква започва през 1854 г. Нужните средства са
дарени от Ангел войвода. Тя пази в обятията си ценни оригинални
стенописи, изографисани от старите майстори.
Училището в село Леново е основано 1851 г. Първата
сграда, в която се е помещавало, е къщата на поп Манол. Новата
сграда е построена около век по-късно. Училището е закрито
поради липса на деца.
Читалището е основано през 1928 г. Първоначално се е
помещавало в дюкян, по-късно – в двора на старото училище.
Новата сграда е построена 1963 г. Читалището получава
името „Звезда”. Гордост за с. Леново е единствената форма
на самодейност, която читалището е запазило от 1951 г. до
днес – група за автентичен фолклор, съставена от 22 жени.
Известната Леновска група е носител на множество награди и
отличия.
В землището на с. Леново са открити зидове от тра-

Леновска група

The Lenovo group

кийско и християнско светилище, оброчна плочка с изображение
на тракийски конник, златни прибори и накити. Най-ранните
следи от човешка дейност са засвидетелствани от две
праисторически селищни могили. Едната, разположена в
местността Тепето, е съществувала през късния неолит и
халколит, напусната е през бронзовата епоха и заселена отново
през старожелязната епоха. Второто селище, в местността
Кирякова могила, е обитавано за кратко само през късния
неолит.
С добри възможности за развитие е балнеологията,
благодарение на минералните извори в селото. Водата е
слабо минерализирана. Извира от дълбочина 150 м и е една от
най-хладните изворни води у нас. Подходяща е за лечение и
профилактика на нефрологични и стомашно-чревни заболявания. От 1998 г. водата се бутилира.
Празникът на с. Леново се чества с ежегоден събор, с
хора и курбан на 8 септември.
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Село Новаково се намира на 25 км. югоизточно от
Асеновград. Разположено е в северното подножие на Преспанския
дял в Западните Родопи. Старо име на селото е Инджекьой.
Произходът му се свързва с „индже” – тънко, бедно.

В местността Селището е регистрирана древно
селище, съществувало през късножелязната и античната епоха.
При изкопна дейност в района на параклис „Св. Марина” са
разкрити част от голяма сграда и примитивен водопровод,
керамични фрагменти.
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Обстоятелството, че параклисът е изграден върху самата
сграда, ни дава основание да допуснем, че тук е имало
средновековна църква.
Основна религия в селото е християнската. Храмът
„Възнесение Господне”, строен през 1843 г., е обявен за паметник
на културата. В землището на селото има множество параклиси.
Носи се и стара легенда – близо до параклиса „Св. честен кръст
........

Господен” има вкопана частица от Христовия кръст. Новаково е
родното място на Ангел войвода, чийто паметник е издигнат в
центъра на селото – някогашно прашно хорище, сега китен парк.
Бил е закрилник на сиромасите, без разлика в етнос и религия. В.
Къртичев разказва, че е бил едър човек, голям гайдар, дарител
......

за построяване на черкви и манастири. Виден новаковец е
поп Ангел Чолаков, наричан „героят от 6-ти септември” от
летописеца на Априлското въстание З. Стоянов. През 1870 г.
приема свещенически сан в Цариград. Предводител е на 2000та Конушеска чета, която на 6-ти септември 1885 г. влиза в
Пловдив. Със своята сабя и кръст освещава историческия акт
на Съединението. Паметникът на поп Чолаков е построен от
бележития Петко Москов.
Училището в с. Новаково, закрито преди няколко години
заради липса на деца, в миналото е разполагало с пансион, със
зали по дървообработване, металообработване и готварство.
В летописната книга се споменава и килийно училище от
1850 г.
Читалището е основано 1928 г. Групата за изворен
фолклор към читалището е носител на множество грамоти.
Лауреат от 2010 г.
В близост до селището има възможност за практикуване
на езда в спортно-конна база и на риболов на язовир „Мечка”, а
балканът е място за лов.
Празникът на с. Новаково е Спасовден. Чества се с голям
......

Певческа група за изворен фолклор при НЧ „Христо Ботев”, с. Новаково
Singing group for authentic folklore at reading house „Hristo Botev“, Novakovo

събор. Провежда се и голям двудневен събор съвместно със
с. Тополово.
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Село Жълт камък се намира на 43 км. от Асеновград.
Основен поминък е тютюнопроизводството. В последните
години с успех се отглеждат и ягоди, условията за които са
изключително благоприятни.
Основна религия в селото е ислямът. Жителите имат
своя джамия.
В землището на селото има около 12 хил. декара гори
и разнообразие на скални масиви. Вулканичната активност
на Боровишката калдера преди милиони години е причина
склоновете югозападно от селото да бъдат изпъстрени с десетки
самотни и разположени в групи причудливи скали. Най-интересен
е основният скален масив от няколко отделни и свързани високи
до 50 м канари, остри като игли, притиснали в пазвите си малка
река, изваяли 15-метров водопад.
Прекрасната девствена природа, тишината и
уединението правят Жълт камък идеално място за селски и
планински туризъм.

Село Узуново се намира на 48 км. от Асеновград.
Разположено е в китна котловина между с. Жълт камък и хижа
„Сини връх”. Основен поминък за населението е селското стопанство.
Жителите на селото изповядват исляма. В началото на
своето съществуване селото е гъсто населено. Днес има едва 13
жители. Невероятната природа, тишината, спокойствието,
чистотата са предпоставка за развитие на екотуризъм и
планинарство.

Село Горнослав се намира на 14 км. от Асеновград,
сгушено в полите на Родопите. Датира от дълбока древност.
Стари имена на селото, с които е отбелязано в Джелепкешанския
регистър през 1576 г., са Алванитохория, Арнаутлар. Във ферман,
издаден от Султан Абул Меджит във връзка с възстановяване на
църквата „Свети Атанас”, е именувано Арнауткьой. С това име
селото е известно през периода, в който било обединено със с.
Долнослав.
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След разделянето на двете села Горнослав получава
името Горно Арнауткьово. През годините от 1576 до 1934
г. носи и името Горни Арбанас. През 1934 г. се преименува на
Горнослав.
Първоначално селището се разполага в местностите
Палихор и Пожарите. Районът е нападнат от кърджалии, а
епидемията от чума взима много жертви. Оцелелите се изселват
и настаняват в земите, където днес се разполага Горнослав.
Основен поминък е земеделието – отглеждат се житни култури,
тютюн, памук, зеленчуци. Делувиалните почви в землището
помагат за отглеждането на овошки и лозя. Съществува масив
от памид и каберне.
Основна религия е християнската. Има множество
църкви и параклиси. В центъра на Горнослав се издига паметник
на руски прапорщик – Григорий Вишняков.
В местностите Могилица, Варда, Разбит камък са
открити глинени делви с големината на човек и фрагменти
от антична и средновековна керамика. В местността Палихор
е открито голямо златно съкровище с тегло около 3 360 кг.
Горнославското златно съкровище се състои от 786 византийски
хиперперона с корубеста кръгла форма. Отличното състояние
на монетите, запазените ярки образи и надписи показват, че
те не са били в обръщение. Повечето от монетите са сечени
в Солунската монетарница от няколко императора, като найголям принос имат Алексий І Комнин – 238, Йоан ІІ Комнин – 274
монети, Мануил І Комнин – 264 и др. Поставени били в меден съд
без дръжка, със сплескано устие.
Между местностите Разбит камък и Калето се намира
местността Усойката, обявена за природна забележителност
с цел запазване на рядко, естествено находище на черен бор.
На територията на Горнослав се намира и единственото
естествено находище на магнезитна руда, експлоатирано до
преди около 40 г.
Първото училище в с. Горнослав е създадено в края на
ХІХ век към църквата „Свети Атанас”. Помещава се в една
стая. Впоследствие става част от т.нар „старо училище”,
което е двуетажно. Училището съществува по-малко от век.

с. Жълт камък

Zhalt kamak
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Горнослав е отлично място за туризъм. Много хора са
привлечени от невероятните гледки, силните преживявания,
благоприятните въздушни течения и кръстосват небето
с парапланери. Организират се регионални и международни
състезания по парапланеризъм.

Село Добростан се намира на 28 км. от Асеновград, в
южната част на Добростанския масив – карстов, надупчен с
въртопи, обрасли с рядка растителност, с централна част
падина с плодороден чернозем.
Старото име на селото е Чаушово. Произходът на
името е свързан с лозята от сорта „Чауш”. Във връзка с това
се раждат твърдения, че селото се е разполагало в местността
Линовете, където са намерени останки от глинени линове.
Обилната паша и възможността за отглеждане на
екологични култури правят селското стопанство отрасъл с
отличен потенциал за развитие. Много от местните жители
работели и като зидари в съседни градове.
В селото има множество параклиси и красива църква с
вековна история – „Св. Богородица”. Строена през 1881 г. като
християнски храм, по-късно е превърната в джамия с минаре,
но според легенда то било ударено от мълния и мюсюлманите
връщат храма на християните, като превръщат минарето в
камбанария.
Землището на селото е част от най-големия биосферен
резерват в Родопите – „Червената стена”, защитена
местност „Усойката”, обявена за такава със Заповед 334/2003
г. с цел запазване на редките естествени находища на черен
бор на възраст над 200 г. и защитена местност „Марциганица”,
ползваща се за отдих и туризъм.
Забележителности в околностите, създаващи чудесни
предпоставки за развитие на туризма, са Кръстова гора,
Беланташ и множеството карстови пещери. Сред найголемите са: „Иванова вода” (обща дължина 695 м, денивелация
113); „Ахметьовата дупка” (обща дължина 44 м, денивелация 14,
с охраняван достъп). С най-внушителни размери е пещерата
„Топчика” (обща дължина 727 м, денивелация 61), която е
картографирана през 60-те г. на миналия век. В голямата зала
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са открити гравюри с подчертано палеолитен характер.
Списание „Космос” през 1969 г. публикува статии, снимки за
находките от Симеон Пенчев. Откритите в пещерата гравюри
на животни и на слънцето дават основание тя да се определя
като една от най-древните художествени галерии на Балканите.
Археологическите проучвания, проведени от пловдивския
праисторик Ат. Пейков, показват, че пещерата е заселена
през ранната желязна епоха, напусната и отново заселена през
късната желязна епоха. В землището на селото са регистрирани
и тракийски надгробни могили.
Околностите на с. Добростан са интересни и за
орнитолози, наблюдаващи редките хищни птици в района –
сокол-скитник, скален орел. Дружеството за защита на хищните
птици в България води тук гости от европейски страни.
Склоновете и въздушните течения са отлична предпоставка
за развитие на парапланеризма. Селото е едно от най-често
използваните места за този екстремен спорт.

Място за излитане на парапланеристи. Снимка: клуб „Тангра” – Асеновград
Take-off area for paragliding. Photograph: club „Tangra” – Asenovgrad

Снимка: клуб „Тангра” – Асеновград
Photograph: club „Tangra” – Asenovgrad
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Село Орешец се намира на 22 км. югоизточно от
Асеновград. Селото има стара история, за което свидетелстват
намерените в землището му монети от Римско и Византийско
време, от времето на Ал. Македонски и откритите тракийски
могили. В непосредствена близост до селото е и местността
Калето, която привлича с останки от антична крепост. До
1576 г. селото съществува като Орешич. Произходът на името
местните свързват с някогашните орехови дървета.
Основна религия в селото е християнската. Селската
църква носи името „Свети Никола”.
Интерес представляват местностите Пещури и
Царичин връх. Според легендата през местността Царичин връх
е минал цар Борис ІІІ при носенето на кръста към Кръстова гора,
подарен в знак на благодарност за изцеряването на сестра му.
Уникалната природа и богатият дивечов парк са
предпоставки за развитието на селски и ловен туризъм.
Пътеките на полегатите склонове откриват чудесна
възможност за велотурове. Налице е потенциал за развитие и
на спелеоложки туризъм.
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Родопски пейзаж

Landscape of the Rodopi Mountains

Село Мостово се намира на 29 км. югоизточно от
Асеновград. Разположено е в Добростанския рид в средата на
описан квадрат от четири свещени места – Кръстова гора,
Юрта, Беланташ и Караджов камък.
До 1934 г. селото се назовава Ер Кюпрю. Произходът
на новото име е свързан с естествения мост, образувал се над
реката на самия вход на селото. В района на намиращия се на
5 км. югозападно Караджов камък е открита керамика от края
на бронзовата и началото на желязната епоха. Защитената
местност скален комплекс „Караджов камък” носи името на
защитник на населението от турците. Местността е обявена
за защитена със Заповед №РД/2003 г. на МОСВ с цел опазване
местообитанията на редки и защитени видове – скален орел,
черен щъркел, сокол-скитник, гарван-гробар, дива котка и др.
Защитената територия е с обща площ 1331.1 хектара и включва
.......

и скален комплекс „Хайдушки камък”.
В селото се изповядват християнство и ислям. Църквата носи името „Св. Димитрий”.
В землището на селото има множеството пещери,
най-големите от които са: „Водната пещера” (дължина 455 м,
денивелация 53 м) и „Гаргина дупка” (дължина 524 м, денивелация
38 м), която е обявена за природна забележителност със Заповед
на министъра на околната среда и водите №РД-1005 от 2003 г.
във връзка с опазване на местообитанията на редки и защитени
видове прилепи. Природната забележителност е вписана в
Държавния регистър на защитените територии.
В землището на селото има 6 махали, някои от които
обезлюдени, а други – превърнати в атрактивни дестинации
за селски туризъм. Някои от вилите за почивка са със запазена
старинна архитектура, която ни пренася в един стар, забравен
свят…

Караджов камък. Фотограф: Пенка Попова
Rock complex „Karadzhov kamak“. Photographer: Penka Popova
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Село Врата се намира на 28 км. от Асеновград, а село
Сини връх – на 29 км.
Основният поминък са земеделието и животновъдството.
Жителите и на двете села (предимно възрастни хора)
са християни.
Отлични са предпоставките за развитието на селски
и планински туризъм, чието начало е поставено наскоро с
построяване на туристически комплекси. Осигурена е информация за забележителностите в района – светилищата, пръснати в землището на селата, трите извисяващи се върха
– Беланташ, Кръстов връх и Караджов камък. На неголяма
отдалеченост от селата (макар в друга община) е и Енихан
Баба теке – свещено място, свързано с мюсюлманската религия.
Мавзолеят-костница е построен на връх Свобода и е най-високо
построеният храм у нас. Гледката е неописуема – планината се
разкрива цялата – чак до границата с Гърция.

Село Бор се намира на 45 км. от Асеновград, високо в
живописните Родопи, в подножието на Сини връх. Първите
заселници били скотовъдци. Недоимъкът в селото води до
постепенно изселване и днес там са останали шепа хора.
Основна религия е ислямът. Джамията, макар и в
недобро състояние, е запазена до днес.
Природна забележителност, разположена на 10 км. от
селото, е скалният феномен Беланташ. Наблизо е и ловното
стопанство „Кормисош”. Разнообразието от дивеч – благороден
елен, сърна, мечка, муфлон, дива коза, диво прасе – спомага за
развитие на ловен туризъм. Закътано, спокойно и замислено, с
аромат на билки и със стъпки от диви животни, едновременно
лишено от живот, но изпълващо с жажда за такъв посетилите
го, подминато от времето и чудно красиво – такова е с. Бор
днес – вълшебна приказка, която си струва да бъде дописана.
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Фотограф: Кирил Панайотов. С
любезното съдействие на ТП ДЛС
„Кормисош” – гр. Лъки
Photographer: Kiril Panayotov.
Courtesy of the district branch of
the state hunting enterprise „Kormisosh“ – the town of Laki

Фотограф: Силва Панайотова. С
любезното съдействие на ТП ДЛС
„Кормисош” – гр. Лъки
Photographer: Silva Panayotova.
Courtesy of the district branch of
the state hunting enterprise „Kormisosh“ – the town of Laki
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Село Три могили се намира на 50 км. югоизточно от
Асеновград. Разположено е в сърцето на величествените
Родопи. Старото име на селото, с което се отбелязва до 1906
г., е Юч тепе. През 1972 г. Три могили се среща като община, в
чийто състав влизат околните махали: Бор, Врата, Сини връх,
Изворово.
Основен поминък за малкото останали жители са
земеделието и животновъдството. По-рано селото има
над 700 жители, за които функционират училище, здравна
служба, магазини. След 1990 г. броят им драстично намалява и
институциите затварят врати. В последно време се наблюдава
засилено купуване на стари къщи и благоустрояването
им. Чистият въздух, студената вода, девствените гори,
непокътнати от човешкия фактор, са идеална предпоставка за
развитието на екотуризъм и планинарство.
Населението изповядва мюсюлманската религия.
При проучване в землището на селото са открити
антични и средновековни селища, керамични фрагменти,
бронзова раннославянска фибула от VІ–VІІІ в., златни, сребърни и
медни монети.

Село Лясково се намира на 10 км. от Асеновград.
Разположено е на северните склонове на западните Родопи.
Счита се, че около 1498 г. в селото са се спасили семейства,
бягащи от насилствено потурчване. Тези първи заселници
получили благословията на Бачковския манастир, в чието
владение влизали земите, да се установят трайно.
Основен поминък са земеделието и скотовъдството.
Землището на селото е богато на лековити билки. Битът е
беден. До Освобождението лясковци търсят прехрана като
гурбетчии.
Основна религия е християнството. Църквата в селото
„Св. Архангел Михаил” е паметник на културата.
Историческа забележителност е разрушената вече
антична крепост „Ливадиц”.
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Новата училищна сграда е построена през 1898 г.
на мястото на старата. През 1909 г. местните откриват и
свое читалище, кръстено на първия учител в селото – Павел
Костов, инициатор за основаването му. Поставено е началото
на организиран културно-просветен живот. Днес училището и
читалището са нефункциониращи.
След 1935 г. започва постепенно обезлюдяване на селото
заради липса на препитание.
Празникът на селото (Св. Дух) се чества със събор.
В Лясково прохожда селският туризъм. Кипят усилен
строеж и реставрация на къщи. Някои от вилите съчетават
в себе си битовото с луксозното. Посетителите могат да
опитат великолепни родопски специалитети, приготвени
в гърне, пататник и други характерни за местната кухня
автентични гозби.

Село Бачково се намира на 10 км. южно от Асеновград,
сгушено на двата бряга на река Чепеларска. От създаването
си през около 1062 г. носи името Бачково. Произходът
на наименованието е свързан с пътния данък, събиран за
преминаване по пътя за Бяло море – бач. Според други името
произлиза от „бачия” (мандра). Много преди създаването на
Бачково в землището му се е разполагало старо тракийско
селище.
Черквата „Св. Атанас” съществува от 1848 г.
Училището в двора на черквата – от 1865 г. В близост до
селото е и Бачковският манастир. Бачковската ставропигиална
света обител „Успение Богородично” е национален паметник на
културата със световна известност. Манастирът е основан от
двама грузинци – Григорий и Абасий (Абазий) Бакуриани. Строежът завършва през 1083 г., а година по-късно Григорий написва
на 3 езика устава на манастира, който определя статута му
като независим от църковната йерархия и държавната власт.
Типикът е написан без знанието и позволението на Константинополския патриарх и правата на Бачковската обител
са потвърдени направо от Йерусалимския патриарх. Абасий
осигурява на манастира и независимост от държавната власт,
а преди смъртта си Григорий подсигурява материалното

с. Лясково

Lyaskovo
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му благополучие, като му подарява земи и села.
Историята на манастира от неговото основаване до
средните векове е оскъдна. Благоденствие и разцвет бележи
след 1344 г., когато става част от българските земи. В този
манастир след падането на Търновград е заточен Евтимий
Търновски. Писмен извор за това ни дава преписката в т.нар.
„Ловчански сборник” и ученици на Евтимий, които се споменават
в диптихите на манастира. През 1905 г. под старата зимна
църква „Св. Архангели” са намерени два гроба с останки от
архиерейски одежди. Въпреки проведените научни спорове
въпросът, дали един от тях е на Евтимий, остава неуточнен.
В манастирската магерница до образите на светците
са и образите на античните философи, което подчертава
ролята на манастира като важен книжовен център. В
манастира и до днес се съхранява ценна реликва – български
дамаскин. Манастирската библиотека била изключително
богата, разполагала с над 100 ръкописа и над 250 старопечатни
книги. В края на ХV век разрушителната сила на поробителите
опустошава манастира. Той е опожарен, оцелява само църквата
„Св. Архангели”. Монасите се спасяват в манастирските гори.
От този период е запазеният до наши дни скит „Св. Клувия” с
аязмото, които са били пазители и на светинята на манастира
– Чудотворната икона, донесена от Грузия през 1311 г.
Периодът 1836-1840 г. е благодатен за манастира.
Изградена е църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец”,
изписана от Захари Зограф. В Бачковския манастир Захари
само за 7 месеца изписва над 600 фигури. Тоновете са бледи,
приглушени, а за самото стенописване използва яйчна темпера.
Разкрива истинския си творчески гений в стенописа „Страшния
съд” и в изографисването на аркадата под храм „Св. Архангели
Михаил и Гавраил”.
Особен интерес представлява манастирската трапезария, построена през 1601 г., изографисана с образите на
античните философи, със сцени от Стария и Новия завет и др.
Мраморната трапеза в трапезарията е направена от юговския
майстор Никола.
Най-стара и най-интересна е църквата-гробница. Фреските на костницата, дело на грузинския зограф Йоан Иверопулец,
са с безценна художествена стойност. Стенописът „Видението
на пророк Йезекиил” има съществено значение в ранга на цър100

ковната живопис през ХІ век. В приземния етаж има 14 гробници.
В костницата е и единственият запазен портрет на Иван
Александър.
В манастира е уреден и музей, в който експонати
разказват историята на Бачковската обител през вековете.
Главният манастирски храм – „Успение Богородично”
– е построен през 1604 г. Изграден е по Атонски тип, от
дялан варовик. Изографисан на два пъти – през 1643, когато е
изографисан притвора, и през 1850 г. от Йоан Мосх. В притвора
могат да се видят сцени, свързани с Кръщението, навярно
защото в тази част се е извършвал водосветният ритуал , а порано и Светото Кръщение. Вдясно, при влизане в централната
част, е Чудотворната икона. Всяка година, на втория ден след
Великден, с литийно шествие иконата се пренася до местността
Клувията, в „Св. Архангели” се отслужва Пасхална литургия, а в
аязмото, чиито води се считат за лековити – водосвет. Днес
манастирът се посещава от най-много поклонници – българи и
чужденци, именно по тези празници, когато Бачково оживява.
Поддържа гостни стаи, които предоставя за ползване.
В северния двор на манастира извисява снага Диоспирос
лотос (Божествено растения), чиито плодове зреят през
декември.
В с. Бачово е разположен най-големият биосферен
резерват в България – „Червената стена". Резерватът е
обявен за такъв през 1962 г. с цел запазване богатството на
флористични видове, много от които са редки реликти, палео-и
неоендемити. Резерватът обхваща и землището на селата
Добростан и Орешец и гр. Лъки, като най-голямата му част (12
085.169 дка) е в землището на с. Бачково. Включен е в списъка
на ЮНЕСКО, издадена е диплома, с която се удостоверява, че
резерватът е неразделна част от международната мрежа
биосферни резервати. На територята му се намират редки
видове растения – родопско лале, халерово котенце, венерина
пантофка – един от най-редките и красиви видове орхидеи.
Особен интерес представлява силиврякът – реликтен вид, произхождащ от времето на терциера, притежаващ уникалното
свойство да изпада в анабиоза. Тридесет и осем от растенията,
включени като застрашени и изчезващи в „Червена книга на
Република България”, се срещат именно тук. Не по-малко богата
е и фауната, като 17 вида от общо 63 също са включени в

Силивряк – реликтен вид, произхождащ от времето на терциера. Резерват
„Червената стена”. Снимката е предоставена от Д. Стоянов
Livryak – a relict species, originating from the time of tertiary. Reserve „Chervenata
stena“

книгата. На територията на резервата се намира най-високият
водопад в Родопите – Сливовдолското падало (50 м), образуван
от карстов извор.
На територията на резервата са обозначени със знаци
и табели и маркирани пет туристически пътеки.
В землището на селото се намира и защитената
местност „Гонда вода”, категоризирана като такава със Заповед
от 2003 г. на МОСВ с цел опазване на вековната гора от черен
бор с площ 74 хектара, както и защитена местност „Находище
на дървовидна хвойна”, обявена със Заповед №РД-1465/2003 г.
на МОСВ, с цел опазване естествено находище на дървовидна
хвойна.

Бачковската ставропигиална света обител „Успение Богородично”.
Агатоникийски епископ Борис
The Bachkovo stauropegial cloister of Uspenie Bogorodichno (Assumption of Mary). The
Agatonik Bishop Boris

101

Асеновград

Балнеолечебният курорт Нареченски бани и кв. Наречен
се намират на 24 км. от Асеновград, а китното село Косово – на
29 км. сред приказната природа на Средните Родопи. Нареченски
бани е разположено в неголямо оширение на живописния прелом,
през който лъкатушат бързите води на река Чая. Старото име
на селото, с което е отбелязано в Джелепкешанския регистър
1576 г., е Мерхале. Произходът на името е свързан с римското
наименование за място с проход, подходящо за кратък престой
и почивка на керванджии с товари. През годините беззвучната
съгласна „х” в името на селото се заменя със звучната „г” –
Мергеле, като в първите години след Освобождението в
документи присъстват и двете имена.
В селото се изповядва християнската религия. Старата
черква „Свети Илия”, съборена от К. Ламбрев с цел построяване
на имот, е издигната отново от него със същото име на
мястото на старите гробища. Новата църква е разширена и
благоустроена от поп Васил Аринински.
През вековната си история Мерхале е опустошено
и заличено напълно два пъти – през 1371–1375 г. с навлизане
на войските на Джадит Али паша по река Чая и през 1666–
1700 г. по време на второто масово помохамеданчване. След
1375 г. до около 1520 г. оцелелите мергеленци населили високо
разположената, скътана местност Старо село. След 1520 г.
те слизат от Старо село, като част от тях възстановяват
Мерхале, а други създават Косово, преименувано 70 години покъсно на Шейтаново, с което име го намираме и във фермана на
султан Ибрахим І (1645 г.). През 1933 г. селото е преименувано за
втори път и е възстановено първоначалното му наименование
– Косово.
По време на второто масово помохамеданчване
мергеленци се спасяват именно в Косово. Славна и трагична е
съдбата на китното село Косово, чиито жители са потомци
на Момчил юнак и Мирчо войвода. Славна – заради героизма
и подвига на косовци, често посещавани от Васил Левски, и
трагична – заради десетките обезглавени селяни, чиито кости
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„Сливодолското падало” – най-високият водопад в Родопите

„Slivovdolskoto padalo“ – the highest waterfall in the Rodopi Mountains
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се съхраняват в костницата в черквата „Света Богородица”.
Черквата е построена през 1851 г. от признат архитект,
известен дори на Високата порта – майстор Георги Хаджи.
Пръв клисар и член на черковния съвет е Г. Караиванов –
внук на Мирчо войвода. През 2004 г. Лабораторията по
пластична антропологична реконструкция при ИЕМА–БАН дава
компетентното си становище, че в костицата има 19 черепа
без долночелюстна кост, 6 – без лицев дял, 12 – без черепна
основа, 35 фрагмента от мозъковия дял, 12 долночелюстни
кости, 4 фрагмента от долночелюстни кости. На черепите се
наблюдават следи от посечни рани.

с. Косово

Kosovo

Освен вярващи и жадни за свобода, косовци били образовани
хора. Преди Освобождението за училище се ползва стая от
Еленовската къща. Първият учител е монах Поликарий (1700 г.).
Преподавал на гръцки. Около 1866 г. Ангел Кумчев преподава на
български език. Новото училище „Кирил и Методий” е построено
..........
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през 1882 г. по инициатива на Г. Караиванов в двора на къщата
му. През 1960 г. то затваря врати поради липса на деца. Всичко
в селцето напомня за онези славни времена – малките схлупени
къщурки, калдъръмените улички, вековните гори, качамакът в
местната кръчма, който се приготвя по рецепта от „онова
време”. Тук сякаш времето е спряло. Руините шепнат стари
легенди, рисуват картини. Пътуването до Косово е завръщане в
миналото, пробуждане на духа и гордостта, бягство от шумния
делник. Мястото е подходящо за селски туризъм. Към днешна
дата са реставрирани и превърнати в чудни места за отдих
няколко къщи, в които миналото се прегръща с настоящето,
за да очертаят заедно бъдещето на Косово, за да идват хора
тук отново и да не забрави пропитата с кръв българска земя
шепота на човешки стъпки…
Като балнеоложки курорт Нареченски бани има по-големи
възможности за развитие в областта на туризма. Лечебните
свойства на водите са усетени за първи път от асеновградския
лекар Пандафелов при многобройните му излети край изворите,
но К. Златев е първият, който доказва тези лечебни свойства
чрез химичен анализ на изпратени от него проби. За рождена
дата на курорта е приета 1.08.1891 г. – денят, в който е
построена първата баня с минерални води. Значима е ролята
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Селата в община Асеновград
за развитието на курорта и на първия лекар – управител – Т.
Личев. През 1911 г. е каптиран най-големият минерален извор
– банският. По-късно е издигнат втори етаж на банята и
е построен и Дом на военноинвалидите, превърнат днес в
болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
През 1957 г. започва строежът на санаториума на профсъюзите
(днес База 2) и на хлебозавода. През 1967 г. е издигнат 3-и етаж
на банята, в който се помества поликлиниката, а най-отгоре е
разкрит салон за лечебна физкултура с обширна тераса. Сградата
на банята е запазена и до днес.
С 54-то министерско постановление от 1950 г. селото е
обявено за курорт от национално значение. С указ №113/3.03.1959
г. благодарение на председателя на временната управа Т.
Бакалски Нареченски бани се отделя от с. Хвойна и заедно с
Наречен и Косово образуват отделна община. Към тази дата
селото вече има и своите училище, читалище и културен живот.
Читалището „Христо Ботев” е учредено 1945 г., инициатор е
учителката Мария Лисан. Читалищната дейност бележи найголемия си разцвет през 1961 г. при секретар на читалището Т.
Филипов.
Началното училище в курорта е открито 1940 г.
Помещава се в приспособена барака над военния санаториум.
Първият учител е Мария Лисан. Прогимназията е открита
1944 г., като за помещения се ползват частни къщи. В периода
1959–1965 г. е построена и новата училищна сграда. През 1969 г.
училището в Нар. бани поема и децата от с. Наречен – учебното
заведение там е закрито. През 2010 г. училището в курорта
затваря врати заради липса на деца. През 1971 г. с Указ №737 на
Президиума на Народното събрание с. Наречен е заличено като
село и преминава към Нареченски бани.
Днес в курорта функционират модерни СПА хотели
и почивни станции, предлагащи луксозни и лечебни процедури
със съвременна апаратура, включително по клинични пътеки
и по НОИ. Лекуват се артрозни, ортопедични и хирургични
заболявания, неврози, дистрес и мигрена, ендокринни и обменни
проблеми, заболявания на централната и периферната нервна
система, сърдечно-съдови заболявания. Използват се следните
методи на лечение: балнеолечение, хидротерапия, физиотерапия,
термотерапия, криотерапия, сауна, кинезитерапия. Има няколко
плувни басейна с топла минерална вода. За любителите
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на природата и походите са изградени павилиони и чешми с
постоянно течаща минерална вода, екопътеки за планински
преходи, организирани групови екскурзии до забележителности.
Достъпни за посещение са многото параклиси в околностите.
Интерес за пещерняците представлява Лъвската уста,
надвиснала над самия площад, в непосредствена близост до
входа на която капе едно от най-лековитите чучурчета. Найдългата от пещерите в Косово (Гарваница) е 897 м.
Модерното в Нар. бани се преплита с историята.
Почиващите могат да се пренесат в миналото, посещавайки
древната крепост „Зареница”, да бъдат сурвакани от
сурвакарите, да попеят с коледарите и да поиграят с кукерите.
Традициите са живи, обичаите – запазени, а бъдещето и
модерното протягат ръка на миналото и древното, за да
създадат в настоящето една уникална приказка, която си струва
да бъде изживяна и разказвана.

Манастир „Св. св. Кирик и Юлита и св. Параскева”

Снимката е предоставена от балнеокомплекс „Медика“
The photograph is provided by Balneo complex „Medika“

Населението на селата е по настоящ адрес към февруари 2012 г.

Манастирът „Св. св. Кирик и Юлита и св. Параскева”
се намира в едно от най-северните разклонения на Родопите.
Построен е сред вековни букови и дъбови гори и пелени от едри
божури – великолепна местност, в която въздухът е пропит
с аромата на иглика, минзухар и теменуги. Първоначално се
разполага в близост до изворите – там, където сега е аязмото
и църквата „Св. св. Кирик и Юлита”. След опустошенията на
потурнаците е построен долният манастир, като се споменава
за едновременното съществуване на два манастира – горен –
„Св. Кирик и Юлита” и долен – „Св. Параскева”.
Особен интерес представлява мраморна плоча
с български надпис, намерена в Кукленския манастир, но
произхождаща според Д. Цончев (бивш директор на Пловдивския
музей) от манастира „Св. Кирик”. Плочата заедно с българските
надписи върху иконостасния апостолски фриз и царските двери

The Monastery of St ST Kirik and Yulita and St Paraskeva

от втората половина на ХVІІ век свидетелстват за
господстващия български дух в манастира по онова време.
През 1810 г. кърджалиите на Емин ага ограбват и опожаряват
Воденския манастир. Само 6 години по-късно животът тук
е възобновен – през 1816 г. има възстановени помещения на
манастира, а хаджи Антим е упоменат като игумен.
Манастирската църква „Св. Параскева” е кръстокуполна
с осемстенен пирамидален покрив на купола, с просторен
централен кораб. Характерно е, че има седмостенни абсиди на
север, изток и юг, които се срещат рядко по нашите земи. До
1835 г. „Св. Параскева” е възстановена след опожаряването й от
кърджалиите на Емин ага. Двете храмови икони в нея се считат
за дело на Захари Зограф. Зографът Алекси Атанасов, работил
продължително в манастира „Св. Кирик”, става известен като
„Воденския майстор”. С влизането в манастира посетителят
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Празници
остава възхитен от вълшебната галерия от стенописи на
различни евангелски и библейски сцени, дело на различни майстори
от различно време, но с единство в стила. В стенописите и
надписите се крият множество социални мотиви и нравоучения.
В преддверието господстват назидателните сцени на Страшния
съд, заемащи голяма част от входа на източната стена. Отляво
и в центъра е детайлът „Претегляне на греховете”, а вдясно –
пламъците на ада. Особено ценен е балдахинът над престолната
маса в олтара, съхранен от ХVІІ в.
Преp ХІХ век манастирът е един от най-популярните в
областта, посещаван ежедневно от поклонници.През 1922 г. с
писмо на Светия синод в манастира се открива руско Пастирскобогословско училище. От 1930 г. към училището са открити
задочни висши богословско-педагогически курсове. Училището
е закрито през 1937 г., което води почти до обезлюдяване на
манастира. През 1943 г. манастирът е забранен за посещения
и превърнат в концлагер, съществувал до 1944 г., а години покъсно е превърнат в Дом за лица с душевни недъзи към МНЗ.
От съществуването си до днес манастирът е претърпял
няколко пожара, пострадал е и при Чирпанското земетресение.

Asenovgrad

А

senovgrad is situated 20 km to the southeast of Plovdiv, where
the Asenitsa River bids farewell to the Trans-Rodopi, Western
Thrace pass and is welcomed by the golden Thracian Lowland.
A blessed span of land at the heart of the Rodopi Mountains, which
has gathered the meandering, like a snake, Chepelarska River, the imposing figure of Stara Planina, and the dark image of the Sredna Gora
mountain range. When the Rodopi Mountains are mentioned, the
heart overflows with memories: a bagpipe is heard somewhere; the
hooves of village cattle rattle; it smells of spices, tobacco, and mown
hay; wonderful wine is pouring. And all that is as if painted in the
middle of the landscape by the hand of a skilful artist. A blessed town,
abundant in the aroma of lilacs and woven trellis vines. It has huddled
in the shadow of the ancient might of Asen’s Fortress. A town proud
of the traditions and customs, of the monuments of culture, of the
expositions of the museums, exhibiting unique finds, some of which
unique in the world. Mysterious, magical, and real. An ancient, present, and future tale. And not for reading, but for co-experiencing…

History

Манастир „Св. св. Кирик и Юлита и св. Параскева”. Църква „Св. Параскева”

108

The Monastery of St ST Kirik and Yulita and St Paraskeva The Church of St Paraskeva

The favourable weather, the forests, and the fertile soils,
generously watered by the rivers were among the prerequisites for
settling the region. The valleys of the rivers were the natural routes
along which the first agricultural and cattle-breeding tribes settled in
the early Neolithic period. This is evidenced by the large number of
prehistoric settlement tumuli. Those near Muldava, Lenovo, Zlatovrah,
and Dolnoslav have been explored. The tumulus near Muldava was
the first to be explored. The cult figure of a deer found there, unique
for Bulgaria and made as a vessel for liquid, shows conscious spiritual
life. The small clay, three-legged, cult tables are also part of the rich
spiritual culture of the Neolithic man. The Chalcolithic Age was characterized by the appearance and spreading of the first known metal –
copper. A zoomorphic and anthropomorphic cult piece of plastic art

and figurines, made of clay and bone with enhanced generative parts
– „deities of fertility“, are of greatest interest. The Bronze Age is hardly researched. Traces of this culture have been found near the railway
station, the heights of St Dimitar, St Petka, Asen’s Fortress, and the
village of Zlatovrah.
In the first millennium BC the northern slopes of the Rodopi
Mountains around Asenovgrad and the middle reaches of the Asenitsa
River were populated by the Thracian tribe Bessi. The finds from this
period are a bronze helmet of the „Phrygian cap“ type, a torque, a
bow fibula, and a long two-handed sword of the „rhomphaia“ type.
Evidence of life is obtained from coins and epigraphic monuments. The votive tablets are an embodied expression of the religious
cults. Zeus, Hera, and Telesphorus were worshipped; the Thracian
horseman was the most highly revered during the Roman era.
For centuries the settlement at Asenovgrad shared the fate
of the large ancient town of Philippopolis. When Plovdiv was captured
by the Goths in 251, the settlement at Asenovgrad was destroyed. It
was later rebuilt not in the plain, but on the slopes of the mountain.
The first written document, in which we meet the old name
of Asenovgrad – Stanimaka, is the Statute of Gregory Pakourianos of
1083, given to the Bachkovo Monastery, which was built by him. The
next written sources are from the First and Second Crusades. The following information, related to the end of the Bulgarian boyar Ivanko’s
life, we obtain from Byzantine historian Choniates (12th-13th century). Four years after the murder of Ivanko, Stanimaka had a new master – Renier of Trit, knight from the Fourth Crusade. After Kaloyan’s
death in 1207 the lands were seized by despot Slav. In 1230 Tsar Ivan
Asen II decisively defeated Theodore Komnenos Doukas’s attacking
army. After Ivan Asen II’s death the region was held sometimes by the
Bulgarians and sometimes by the Byzantines. In 1262 the Skopje boyar
Constantine Tih, already as a tsar, conquered Stanimaka, only to lose
it a year later. The Byzantine rule continued up to 1344, when 9 for
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Summary
tresses in the Rodopi Mountains, including Asenovgrad, were finally
annexed by Bulgaria.
Hr. Basamakov
In 1346 the fall under Ottoman rule started a dark age.
The town was plundered and partially demolished. The years 17931823 were filled with atrocities. The Kardzhali unrest turned the
country, for three decades, into ashes and blood. Stanimaka was
affected by another annihilating force – the plague (1814 -1816).
With a lot of effort the town recovered a few years after the epidemic.
The fiercest fight in Stanimaka was between Bulgarians
and Grecomaniacs. In the second half of the 17th century Greek became the official language of commerce. After intense struggles an
independent municipality was established with the help of the patriot Bako Dincho. The right to conduct the services in the mother
tongue was obtained in 1891. An important achievement was the
building of the St Nedelya Monastery – a hearth of enlightenment,
stirring the souls. The first sparks of revolt flared up in 1833 with
haiduk activities. Oton Ivanov, the founder of the first committee
in 1873, played a major role. The April plot in Stanimaka proved
that freedom was an ideal whose fulfillment was not late. In 1878
Stanimaka welcomed its liberator Gen. Viktor Dandevil. After the
Liberation the Bulgarians restored reading houses, school societies,
and women’s associations. Music was part of their life. Asenovgrad
was famous for having the largest number of barrel organs and
organ grinders in Bulgaria. Dance societies were established. The
anti-Greek riots of 1906 put an end to the Greek schools and societies. The town was changing rapidly. In 1926 there were 4200 houses, 1 public bath, 4 banks, 2 cinema theatres, 7 tobacco firms, 1 fire
station, 2 newspapers, 12 inns, 5 bookshops, 2 printing offices, and
1 reading house. In 1928 the first train Krumovo-Stanimaka was
welcomed in the presence of Tsar Boris III. In 1934 Stanimaka was
renamed Asenovgrad. The 20th century was an age of prosperity
and construction. Today Asenovgrad is known as the town of the
bride and as „Little Jerusalem“, because of the many churches.
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a lot of effort, 2 primary schools. At the beginning of the 20th century there were 8 Bulgarian schools: 3 nurseries, 3 primary schools,
1 school for boys and 1 school for girls from first to third grade.
Today 3 vocational schools, 2 secondary schools, 6 primary schools,
11 kindergartens, and 1 auxiliary school function in the town.
Reading house „Rodolyubie – 1873“ in Asenovgrad was established
by Oton Ivanov in a humble building in the yard of the Church of St
Dimitar. In 1997 in Asenovgrad, Reading house „St Reverend Paisiy
Hilendarski“ opened its doors. Reading house „Hristo Botev – 1928“
in the quarter of Dolni Voden, on the occasion of 50 years of its establishment, was awarded the Order of Cyril and Methodius – 2nd
degree. The same order was also awarded to Reading house „St St
Cyril and Methodius – 1935“ in the quarter of Gorni Voden.
The town library „P. Hilendarski“ in Asenovgrad is a centre
of attraction for providing information with modern means. The
building, erected especially for this purpose, has been functioning
since 1982. An exquisite wall art of marble and mosaic depicting
Paisiy Hilendarski is the work of the artist Prof. I. Kirkov. The building is remarkable for its architecture.
T. Kuzmanova

Viticulture and winemaking

Viticulture and winemaking are some the oldest means
of living in Stanimaka. Unique archaeological finds, among them
oinochoe (a wine vessel) of the 1st-2nd century, evidence that already at that time the inhabitants were occupied with winemaking. Later, many of the houses in the quarter of „Ambelino“ were
wineries. The huge Stanimaka barrels are renowned. Mavrud was
the pride of the town. Viticulture is present in the mural paintings
of the churches. Many of the holidays, up to the present day, are
related to wine. The traditional viticulture and winemaking are preserved and succession is provided.
The advent of tobacco in the region probably happened in
the 17th century in Zlatovrah. The development of tobacco growing gave rise to the idea to establish a tobacco cooperation in 1915.
In 1922 the Cooperative tobacco factory was opened.

Education

Asen’s Fortress

In 1833 the first school was opened in an adopted house
next to the Church of St Nikola. In 1878, 6 Greek schools functioned
here. Until the Liberation the Bulgarian community supported, with
.......

Imposing is the fortress Petrich, called Asen’s – the longest
standing monument of culture in Asenograd. The fortress was built
on a solid rock at the beginning of the pass connecting Northern
.........

Thrace and Western Thrace. A burial find of a Thracian warrior
evidences that there was a Thracian fortress here at the beginning
of the late Iron Age. During the Roman era life continued in the
form of a small settlement. The fortress was repurposed during
the Emperor Justinian I (527-565). The stronghold consisted of two
parts – a strongly fortified upper part, where the feudal castle was,
and a lower part, where the settlement was situated. The Church
of St Bogoroditsa Petrichka of the fortress is best preserved. Its
architecture is invaluable, and the square, vaulted bell tower, as an
architectural element, is the first in the Eastern Orthodox world.
During the centuries the fortress was held by various rulers. Ivan
Asen expanded and strengthened the fortress, which was immortalized with the Asen inscription in Bulgarian on the southwestern
slope of the fortress.

Museums
Historical museum
It was established as an archaeological society „Svarog“, in
1926, at the local secondary school. In 1971 it was moved into the
building of the former Military club. It is situated at the heart of
the town – a piece of the ancient past amidst the dynamics of the
modern present. There are over 1000 exhibits, arranged in the Ushaped hall, which carry you away to periods from the early Neolith
to the first half of the 20th century. The ethnographic department
is located in a separate building – a structure from the Revival
period of the middle of the 19th century, a monument of culture.
Costumes, adornments, household fabrics and objects, and a barrel
organ, made by a local master, are presented. There is a wine cellar
under the house with exhibits.
The antique school of st Georgi accommodates an exposition dedicated to the education and culture in Asenovgrad of the
end of the 19th century and the beginning of the 20th century.
In one of the rooms there is a reenactment of an old schoolroom,
in another one – of Gandi’s old bookshop. The public and cultural
societies of the end of the 19th century and the beginning of the
20th century are presented in a third hall.
Paleontological Museum
In 1954 the teacher D. Kovachev established a school study
group of paleontology, the first of its kind in the country. During
the years the found fossils were increasing. In 1988 the presidium

of the Bulgarian Academy of Sciences allowed the establishment of
a branch of the National Paleontological Museum in Asenovgrad.
The museum owns seven whole skeletons. Such finds are extremely
rare. Invaluable discoveries constitute the scull of indarctos – a species new to science, and a sabre-toothed tiger – the only one in
Bulgaria. The scull of an Old World porcupine (Hystricidae) and
the three skeletons of the Mesopithecus monkey are also new to
paleontology. The proboscis mammals are the most impressive with
their huge sizes. The Deinotherium, which became extinct about 2
000 000 years ago, is imposing. It is about 5 m tall and 7 m long.
D. Kovachev

Belantash
One of the biggest Thracian sanctuaries in the Rodopi
Mountains. Situated 30 km to the southeast of Asenovgrad, it is a
rock plateau at an altitude of 1256.9 m. The chronological span of
existence is determined to be from the end of the 5th millennium
BC to 4th-5th millennium AD. Steps, altars, and pits for sacrifices
and purification are cut into the rock on the territory of the site.
According to the archaeologists, the site was a sun observatory for
measuring the time and determining the ritual and farming calendar.
Historical Museum – Asenovgrad

Churches.
A large part of the churches in the municipality have been
declared monuments of culture.
„St Nikola“ It was mentioned for the first time in 1720, but
its present building was erected in 1821. In 2003 the Ecclesiastical
school „Parish Educational Centre“ was realized at the church. The
workmanship of the bishop’s throne in the church is extraordinary.
Medieval church of St Yoan Predtecha („John the Baptist“)
Situated on a high rock, in close proximity to the exhibited medieval fortress wall, it dates back to the 13th century. The six slits in
the northern wall, resembling battlements, are of interest. When
needed, the liturgical building turned into a fortress.
„St Bogoroditsa – Assumption“ („St Mary“) Dating back
to the early Middle Ages, it was demolished and rebuilt multiple
times. In 1765 the new church was built on its ruins, and it was dug
into the ground in order not make the Turkish authorities angry.
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That is why it is also called the Deep one. The mural paintings are
of 1822. The iconostasis of walnut wood-craving is impressive. A
Viennese bronze bell and a big clock are mounted in the bell tower;
the clock kept the time in the first minutes of the Liberation, and
the bell tolls welcomed the Russian liberators.
„St Georgi Metoshki“ („St Georgi of Convent“) The convent
is an archaeological monument of the Revival, with foundations of
the 11th century. The church is of historical and artistic value. Its
interior walls are entirely painted. There are mural paintings by
Zahari Zograf on the northeastern exterior wall.
„St Georgi“ One of the most impressive Revival churches,
built in 1845-1848; it is the biggest in the town. The bell tower is
considered one of the most original in the country. The first town
clock is the one on the tower. Two rows of columns, with pretty
capitals, and two balconies, located one above the other, contribute to the strong influence and beauty of the interior architecture.
„St Bogoroditsa Blagoveshtenie“ („St Mary Annunciation“)
It was built in 1835 on the foundations of chapel of the Bachkovo
Monastery. There are preserved liturgical books of 1777 and old
icons. The church is a custodian of the miracle-working icon „St Bogoroditsa Eleusa“, inherited from the medieval chapel, which have
been curing the ill. After the foundations had been completed,
healing water started running, and fish was bred in the holy spring.
The mural paintings around the holy spring are the work of Zahari
Zograf. Here, the only electronic tolling of the bells in the town was
launched in 1993.
Since 1896 there has been a public prayer procession from
„St Bogoroditsa Blagoveshtenie“ to the Bachkovo Monastery. The
church icon of St Bogoroditsa, decorated with a wreath, placed on
a wooden stretcher, is carried by hand by the participants in the
procession. The icon is festively welcomed in the monastery. In the
afternoon the procession leaves back to Asenovgrad.
„St Troitsa“ („Holy Trinity“)
The construction commenced in 1857. The bell tower was
built in 1938. Some houses were demolished for the building of
the church, while two rooms of one of them remained intact. They
were later used for a school (one of the rooms was the first Bulgarian school in Stanimaka).

112

„St Dimitriy“ The construction commenced in 1866. Although its architecture is not particularly impressive, the church
was the first won battle of the Stanimaka citizens – a place where
they could hear the Gospel in Bulgarian. The first Bulgarian school
in Stanimaka was opened in a humble building in the churchyard.
„St Atanasiy“ Built in 1834, it is called „Argat klisi“ (church
of the farmhands). School activities were also carried out in the
church.
„St Vrach“ One of the newest churches in the history of
Asenovgrad, consecrated in 1996.
„St Bogoroditsa“, the quarter of Gorni Voden The Church
of St Bogoroditsa was built in the last century. A single-nave basilica. The bell tower is two-story with a clock and a large bell.
„St Georgi“, the quarter of Gorni Voden It dates back to
the 17th century. In the Historical Museum of Asenovgrad there are
extremely precious icons, taken out of the church, from the 16th19th century period.

Famous citizens of Asenovgrad
Atanas Krastev
Born in 1922. The renovation and restoration of the Old Town in
Plovdiv, of over 130 monuments of culture, and of the Ancient
theatre were done under his aegis. The house museum „Atanas
Krastev – Nacho Kulturata“ (Nacho the Culture) was created immediately after his death in 2003. It has accommodated his renowned
collection of works of the greatest names in the Bulgarian pictorial
art. He was awarded the Order of Cyril and Methodius – 1st degree
and the Order of Stara Planina.
Blagovest Sendov
Born in 1932. He is the author of over 200 scientific publications
and over 30 textbooks. Academician of the Bulgarian Academy of
Sciences since 1981 and a chairman of the Bulgarian Academy of
Sciences (1988–1991). As a rector of Sofia University, in 1979 he
introduced an educational experiment („Sendov’s system“) in 30
schools. He was awarded the Order of Stara Planina – 1st degree
and the Order of the Rising Sun – 1st degree by the Emperor of
Japan.
Boris Dimovski
Born in 1925. Although he is known as a caricaturist, he also worked
in the sphere of illustration, poster, and mural painting. He

established the Gabrovo satirical circle. He illustrated a large number of books, of which the most emblematic is Lyuti Chuski (Chili
Peppers). He took part in common and individual exhibitions in the
country and abroad. He died in 2007.
„When the goal is mistaken, the road is not to be blamed.“
Dimitar Angelov
A descendant of a musical family, reared with love for traditional
folk music. The natural talent reaped his greatest successes with
the mouth organ quartet „Rodolyubie“, a prizewinner of many
gold medals.
Dimitar Andreev – Gandi
„The last mohican“ of the Gutenberg era, in which the book is a valuable object and the sole source of knowledge. His bookshop is a centre of attraction for the citizens of Asenovgrad. Before his death in
2007 he donated photographs, books, and stationery and educational
materials to the Historical Museum of Asenovgrad. They can be seen
in the antique school of St Georgi.
Damyan Velchev
Born in 1932. He was a permanent member of the operas in Stuttgart and Ulm in the Federal Republic of Germany, as well as Lucerne
and Biel in Switzerland. Since 1975 he was a permanent soloist of the
Plovdiv national opera. He died in 1999, but the magic of his voice is
carried with the whisper of Asenovgrad’s night breeze.
Ivan Kirkov
The unsurpassed artist – a painter, an illustrator, and a scenographer
was born in 1932. He did the art design of books by Ran Bosilek, Elin
Pelin, Ivan Turgenev. As a scenographer in the Satirical theatre he was
the author of the theatrical scenery of Candidates for Fame, Much
Ado About Nothing, etc. In 1961 his debut in the cinema as an artist
was with the film The Inspector and the Night. He was awarded many
times.
Kosta Forev
Born in 1942 in Asenovgrad. A prizewinner of many awards, he has
taken part in common exhibitions in the country and abroad, and has
held individual exhibitions in Plovdiv, Gabrovo, and Malta. His works
are owned by the National art gallery – Sofia, the House of humour
and satire – Gabrovo, and town galleries in the country. His pictures
can also be found in private collections in Bulgaria and abroad.
K. Forev also works in the sphere of poster and mural painting. He
makes book illustrations. His art of painting – discreet and harmoni-

ous, remains in art with its originality.
„My pictures are like an echo above the eternal values in the human
relations which I want to preserve.“
Nadezhda Todorova Temenugova
Born 1925. One of the best actresses of the nation, she played many
roles in the theatre and the cinema.
Nikolay Haytov
Born in 1919. The magazine „Septemvri“ was the first one to publish
a feature article by Haytov in 1954. He published his first book Rivals
in 1957. In 1967 the famous Wild Stories were issued, translated in 28
languages. Academician of the Bulgarian Academy of Sciences since
1997. A prizewinner of the Oder of Stara Planina and the Vazov Award
for Literature. The films The Goat Horn, Manly Times, and Captain
Petko Voivode are based on his screenplays.
„Wings have only those whose heart wants to fly.“
Orhan Murad
Born in 1967. Applying for the conservatory, he was destined to hear
that because of being blind he could not be taught there. But the love
for music is a magic, and two years later he was admitted. His first album Pop Folk, in 1995, made him famous. He has 14 albums. He is the
head of the Kardzhali theatre of music and drama and a chairman of
the foundation Chance for the Talent, founded by him, which provides
help to children with disabilities.
Petko Moskov
Born in 1953. He graduated from the National Academy of Art with a
specialty „Sculpture“. From 1979 he regularly took part in the national
exhibitions of the National Academy of Art. His works are exhibited in
galleries in the country and abroad. A prizewinner of many awards,
he is the author of the coat of arms of Asenovgrad. He left rich plastic
legacy – over 50 monumental memorials. He died in 2004.
Patar Kaishev
Born in 1929, died in 2011. Assistant director of the films Song of
Man, Be Happy, Ani!, In a Quiet Evening, etc. A producer director of
the films Moment of Freedom – the Old Man, Antichrist, The Knight
of the White Lady. He is the author of over 70 films, many of them
with prestigious national and international awards. A prizewinner the
Order of Cyril and Methodius – 2nd degree.
Petya Buyuklieva-Nikiforova
Born 1959. One of the greatest discoveries of the Bulgarian popular
music in the middle of the 1980s. A prizewinner of the Grand prize of
..........................
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the Golden Orpheus festival, and many other awards.
Yordan Mitkov
Asenovgrad is a cradle of medalists and record holders, but undoubtedly, an honorary place is deserved by Mitkov – the first
Olympic weightlifting champion from the Plovdiv district. Born in
1956, he won the Olympic title at the Olympic Games in Montreal.
He has won a large number of European, 12 world, and 3 Olympic
medals.
Sevdalin Marinov
Born in 1968. World weightlifting champion in 1985, 1986, and
1987, and European champion in 1985, 1986, 1987, 1988, and 1990.
He set 9 Olympic and 3 European records. His hardest battle and
sweetest victory were the Olympic Games in Seoul in 1988.
Stefan Topurov
Born in 1964. His weightlifting titles include: a world champion,
2nd place in the world – 2 times, a European champion – 2 times,
2nd place in Europe – 2 times. He has set 22 world and 4 Olympic
records. His greatest success is at the World championship in Moscow in 1983. He lifted three times his own weight – an unsurpassed
achievement.
Trenafil Stoychev
Born in 1953. The first weightlifting champion from the Plovdiv
district. A winner of many medals, he works as a coach in various
countries.
Yane Marchokov
Born in 1975. His achievements include: 3rd place at the Olympic
Games in Sydney in 2000, 2nd place at the world championship
in Athens in 2000, and his greatest victory – a world champion in
Antalya in 2001.
Plamen Zhelyazkov
Born in 1972. He is a weightlifter. A world champion in the category
up to 69 kg in Lahti in 1998. A record holder with his achievement
of 160 kg.
Metin Kadir
Born in 1973. He holds many medals in weightlifting. In 2000 he
achieved the cherished goal – a European men’s champion.
Boris Trendafilov
Born in 1931. An honorary football referee of international rank, he
was awarded a golden badge by FIFA in 1977.
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Boyanka Kostova
Born in 1993. A weightlifter with many medals. The first Bulgarian
girl with a gold medal from the First Youth Olympic Games.
Blagovest Stoyanov
A bronze medalist in 500 m double seated kayak at the Summer Olympic Games in Barcelona. In 1997 at the world championship in Sofia M.
Mincheva, R. Boyanova, V. Mincheva, and N. Yanakieva won, in 500 m,
the first gold medal for Bulgaria. In 1993 at the world championship in
Denmark N. Buhalov became a world champion in 500 m.
Velik Kapsazov
Born in 1934. The first Bulgarian holding two gold medals from the European championships in Luxemburg and Belgrade. A bronze medalist
at the Olympic Games in Rome.
Ivan Veselinov
Born in 1925. The first weightlifter in Bulgaria with a medal from a
European championship. Died in 1996, but his name is a legend, which
remains alive through the heavy athletics hall, named after him, in
Asenovgrad.
Ivan Cheparinov
Born in 1986. A multiple champion, an international master since the
age of 14, and a grandmaster since the age of 18. A champion of Bulgaria in 2004 and 2005. A European club champion in 2007.
Georgi Kehayov
The world famous circus artist is the founder of the Kehayov group.
Born in 1938. In 1986 he set a record with a flying somersault column
of 7 people. A prizewinner of many orders and medals.
Lachezar Kishkilov
A wonderful coach, under whose leadership the sports club „Weightlifting – Asenovgrad“ won a number of prestigious awards.
Pavel Boychev
Born in 1949. A road accident put an end to his promising career. Since
1980 he has been taking part in the field days for the disables and
always comes back with gold medals.

Villages in the municipality
Boyantsi
Traces of walls and ceramics from the late Iron Age, Antiquity and the
Middle Ages were found in the region of the village, and in the countryside „St Nedelya“ – traces of a medieval church.

Kozanovo
Thracian tumuli, various in size, were discovered in the region. On the
territory of the village there are three dams; the biggest of them is
„40-te izvora“. It is used as s rowing canal by the kayak teams.
Izbeglii
In 1971 the dam „Izbeglii“ was built, which is favourable for the fruit
and vegetable growing. Sheep exhibitions are held. The heroism of
the villagers who, with a band, took part in the Unification of the
Principality of Bulgaria with Eastern Rumelia is immortalized in a monument at the centre of the village. The famous, rich in sounds and
movements, Izbeglii rachenitsa is of cultural value.
Konush
It is situated in the beautiful valley of Western Thrace. A medieval
settlement. In the Dzhelepkeshan register of 1576 it is mentioned as
a municipality. Remains of the late Neolith were found on the land
of the village. On the territory of the village there is a protected area
„Ayazmoto“, which comprises 10% of the dam „Konush“, declared an
Ornithological place of importance. In the dam there are 114 species
of birds, of which 21 are included in the Red Book of Bulgaria, and 3
are endangered worldwide. The village is famous for the Konush folk
band, headed by N. Iliev, and together with the writer G. Stoyanov, a
prizewinner of many orders, the most important one being the Order
of Cyril and Methodius – 2nd degree.
Zlatovrah
In the countryside „Hisarlaka“ there is a prehistoric settlement tumulus of the late New Stone Age. P. Detev wrote that a fortress and a
settlement were situated to the northwest of the village. The Arapovo
Monastery of St Nedelya is of greatest interest – the only monastery
in Bulgaria in a plain, and the only one built during the Ottoman rule.
The church of St Nedelya and the magnificent three-story tower of
Angel voivode are in the yard of the monastery. One of the most famous Bulgarian cinema actors, Yordan Matev, comes from Zlatovrah.
Novi izvor
It used to be a Slavic settlement. Bronze earrings of the early Slavic
culture were found on its land. Here are located the biggest vineyard
of the grape variety „Mavrud“ and the protected area „Dabene“ with
venerable forest of Hungarian and English oak.
Patriarh Evtimovo
Located at the heart of the Upper Thracian Lowland, next to the last
fold of the Rodopi Mountains, it dates back to 1743. The earliest trac

es of life are from the Copper Age and the early Bronze Age, evidenced
by the prehistoric settlement in the countryside „Manafdere“.
Muldava
It is situated at the foot of the Rodopi Mountains. Viticulture and fruit
growing are successfully developed. The St Petka Monastery near the
village is believed to have been built at the time of Tsar Ivan Alexander. It was destroyed and rebuilt many time, and it was an important
literary centre. A hiding place is preserved under the former abbess’s
residence, which, according to the legend, was Vasil Levski’s.
In 1967 the great Bulgarian archeologist Prof. Detev discovered 3 prehistoric settlements on the land of Muldava, established during the
early Neolith, and a unique zoomorphic, cult, ceramic figure of a deer
in the form of a vessel. It dates back to 9000 years ago and holds 12
litres of liquid.
Stoevo
It dates back to 1700. The larger part of the population is employed in
construction, tailoring industry and bread-making. The landmarks are
two Thracian tumuli, constituting part of the necropolis of the settlement existing before antiquity.
Cherven
An ancient settlement. It was a municipality until 1970. Southeast of
the village there is an ancient settlement with its adjacent necropolis.
The Thracian „rhomphaia“ originates from there.
Dolnoslav
It used to be united with Gornoslav. The countryside „Lopkite“ is
of historical value, where there is a prehistoric settlement, which is
unique for Europe. The discovery attracts scientists from Bulgaria,
Russia, the USA, and France. The finds are exhibited in Paris and the
Hermitage; the „Philippopolis weeks“ in 1986 were opened with them.
A temple with an altar was discovered, consisting of three connected
chambers – the middle one with a sacrificial altar. In the southern
chamber there was found an oven, and under the clay floor tubes going out of the oven.
Topolovo
Situated at the foot of Sini vrah, it has an ancient origin, which is
evidenced by an old Roman road and remains of a fortress, which is
considered to be „Konstanitsa“. The Topolovo violin school is remarkable.
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Lenovo
The earliest traces of human activity are evidenced by two prehistoric settlement tumuli. Lenovo is proud of its group of authentic folklore, consisting of 22 women, and a prizewinner of many
awards. There are good conditions for the development of balneotherapy. The mineral water is one of the coolest in the country,
suitable for renal and gastrointestinal diseases.
Novakovo
An ancient settlement, which existed in the late Iron Age and the
Age of Antiquity, is located in the countryside „Selishteto“. Novakovo is the birthplace of Angel voivode. Horse riding can be practiced nearby – in an equestrian base, and fishing – at the dam
„Mechkata“.
Zhalt kamak
On the land of the village there are about 12 000 decares of forest and rich variety of rock massifs. The volcanic activity millions
of years ago is the reason the slopes are covered with dozens of
solitary, and located in groups, fantastic rocks.
Uzunovo
It is situated in a lovely valley. The main means of living of the 13
something inhabitants is agriculture.
Gornoslav
Human-sized clay jars and fragments of ancient and medieval ceramics were found in the countrysides „Mogilitsa“ and „Varda“. A
large gold treasure was discovered in the region, with a weight of
about 3 360 kg, consisting of 786 Byzantine hyperpyrons. Most of
the coins were minted in the Thessaloniki mint of the Komnenos.
Dobrostan
Its land is part of the reserve „Chervenata stena“, and the protected areas „Usoykata“ and „Martsiganitsa“. The natural landmarks
include Krastova gora, Belantash, many karst caves – the biggest
one is „Topchitsa“ (727 m), which was populated in the early Iron
Age, abandoned and populated again in the late Iron Age. Rare
birds of prey are observed in the region. The village is one of the
most popular places for paragliding.
Oreshets
Coins from the Roman and Byzantine periods and a votive tablet
with the image of a Thracian horseman were found on its land. The
ancient past is also evidenced by the Thracian tumuli in the region
and the countryside „Kaleto“ with remains of an ancient fortress.
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The village is a wonderful place for mountain biking and speleological tourism.
Mostovo
It is located in the Dobrostan elevation. On the land of the village
there is a protected area, the rock complex „Karadzhov kamak“, inhabited by rare, protected species – golden eagle, black stork, and
peregrine falcon. The cave „Gargina dupka“ (524 m) is declared a
natural landmark in order to preserve the habitats of the protected
species of bats.
Vrata I Sini vrah
The population consists of a small number of old people. The main
means of living are agriculture and cattle breeding. There are excellent conditions for the development of rural and mountain tourism.
Tri mogili
It is located at the heart of the imposing Rodopi Mountains. It was
mentioned as a municipality in 1972, encompassing the surrounding neighbourhoods. The main means of living are agriculture and
cattle breeding. Ancient and medieval settlements, bronze early
Slavic bow fibula, and coins were discovered on its land.
Bor
It is situated at the foot of Sini vrah. Belantash is the natural landmark in the region. The hunting enterprise „Kormisosh“ is nearby.
The variety of game is conducive to the development of hunting
tourism.
Lyaskovo
It is situated on the northern slopes of the western Rodopi Mountains. A landmark is the ruined ancient fortress „Livadits“. In Lyaskovo, rural tourism is making its first steps.
Bachkovo
An old Thracian settlement was located on its land. The Bachkovo
stauropegial cloister of Uspenie Bogorodichno („Assumption of
Mary“), situated near the village, is national monument of culture
of world renown. The monastery was founded by the Georgians
Gregory and Abasios Pakourianos. The construction completed in
1083. At the end of 15th century the enslaving army ravaged the
monastery. The monks fled to the forests. The small secluded monastery of St Kluvia with the holy spring are preserved from this period, which were guardians of the sacred thing – the Miracle-working icon. The main monastery church of Uspenie Bogorodichno

was built in 1604. The sepulchre church is the oldest one. The monastery’s refectory, built in 1601, is of special interest; it is painted
with the images of ancient philosophers. A museum is also established in the monastery. The biggest biosphere reserve in Bulgaria,
„Chervenata stena“ („The Red Wall“), is on the land of Bachkovo. It
is included in the UNESCO list. On its territory there are rare plants,
and 17 sorts of fauna are included in the Red Book. In the reserve
there is the highest waterfall in the Rodopi Mountains, Slivovdolskoto padalo (50 m).
Narechenski bani, the quarter of Narechen, Kosovo
They are situated among the fabulous nature of the middle Rodopi Mountains. In the church in Kosovo there is an ossuary, whose
history is completely solved. Narechenski bani has been a balneotherapeutic resort since 1891 with the construction of the first bath
with mineral water. Many recreational facilities and holiday homes
were built. In their history the three villages were mentioned as a
separate municipality. Today modern SPA hotels and holiday homes
function in the resort, providing luxury and treatment procedures
for arthroses, orthopedic and surgical diseases, neuroses, endocrine and metabolic problems, nervous system and cardiovascular
diseases. The holidaymakers can visit the ancient fortress „Zarenitsa“, sing with the carol singers and dance with the mummers. The
traditions are alive, the customs – preserved, and the future and
the modern reach out to the past and the ancient.
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Текстовата част на ИМ – Асеновград е по текстове, предоставени от ИМ – Асеновград
Текстова част църкви, параклиси и манастири по текстове със съставители Д. Караиванова, И. Мирчев
Главен редактор праистория, античност и средновековие, Асенова крепост Хр. Басамаков
Редактор палеонтология Д. Ковачев
Редактор с. Бачково Д. Стоянов
Редактор общи текстове Н. Бакалска
Коректор Н. Бакалска
Интервюта бележити личности В. Атанасова
Преводач Н. Желязков
Фотографи Е. Миразчиев, А. Костова
Помощник-фотографи П. Попова, Е. Динев
Художник Н. Генова
Художник на корицата А. Гьошев
Художник на пейзаж от Асеновград, уводен текст Д. Ненкин
Предпечатна подготовка Н. Генова
Автор и съставител история от 7 хил. пр.Хр до 14 век
Съставител просветно дело М. Христемова,

Формат 22/24, 10 печатни коли
„Издателство Виктори – ПР”, Асеновград
ISBN 978-619-7014 -02-0
В изданието са използвани и снимки, документи, вещи, текстове и картини, любезно предоставени от: , ИМ – Асеновград, Български
олимпийски комитет, ЦБ на БАН, галерия „Ракурси” (София), къща музей „Атанас Кръстев – Начо Културата”, читалища и библиотеки на
територията на общината, клуб за екстремни спортове „Тангра”, Българско дружество за защита на птиците, ТП ДЛС „Кормисош”, П.
Попова, Д. Ненкин, С. Москова, В. Форева, Т. Бакалски, Д. Стоянов, М. Кадир, С. Маринов, В. Димовска, Й. Митков, Д. Ангелов, сем. Каишеви,
Й. Митков, Тр. Стойчев, Н. Чепаринов и др.
Редакцията от Хр. Басамаков, Д. Ковачев и Д. Стоянов е извършена безвъзмездно.
Съдействието на И. Мирчев в съставителската дейност, е безвъзмездно.
Изказваме дълбоко уважение към всички личности, групи, състави, институции и прочие, допринесли за развитието на общината, но
ненамерили място в изданието, поради ограничения му обем.
© Копирането на цели материали или части от тях е абсолютно забранено без писменото съгласие на издателя.

120

ОБЩИНА

АСЕНОВГРАД
The Asenovgrad Municipality

