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Асеновград и региона са от малкото места в България, в които вратите на времето са широко 
отворени. Тук можем да се докоснем както до най-старата история на земята, на нейната флора и 
фауна, така и от дебрите на ранните човешки цивилизации до днешното съвремие. Това 
естествено е провокирало интереса на много изследователи – и професионално ангажирани с 
конкретни теми, и други, които търсят в историята любопитното, непознатото и неизвестното за 
широк кърг читатели. 
 
До 1934 г. Асеновград се казва Станимака от гръцкото име на града Στενήµαχος, Стенимахос. 
През 1934 г. е преименуван в чест на цар Иван Асен II на Асеновград. Над самия град се намират 
останките от Асеновата крепост, стара крепост, която при цар Иван Асен II е подсилена и е 
превърната във важен военен пост в отбраната на южните граници на Второто българско царство. 
Градът е известен с многото си църкви, манастири и параклиси и често е наричан Малкият 
Йерусалим. 
В околностите на града има над 50 християнски храма — църкви, манастири, параклиси т.н.; 
някои автори твърдят, че броят им даже достигал до 100, но досега никой краевед или историк не 
е направил пълно преброяване и оценка на това огромно религиозно богатство в околностите на 
Асеновград. Някои от най-известните и красиви християнски храмове са: Църквата „Света 
Богородица“, Църквата „Свети Архангели“, Манастирът „Света Петка“, Манастирът „Свети Свети 
Кирик и Юлита“, „Света Богородица Благовещение — Рибната“, „Успение Богородично“, „Свети 
Иван Рилски“, „Свети Атанасий Александрийски“, „Свети Никола Мирликийски“, „Свети Георги“ в 
квартал Амбелино, „Свети Георги“ в квартал Метоха, „Света Марина“, Параклис „Света 
Богородица Малката“, Параклис „Свети Константин и Елена“, Параклис „Свети Яни“, Параклис 
„Света Варвара“ и други. 
 
Да се обиколят църквите на територията на Аеновград – трудно, но не невъзможно. Да се 

обиколят всички параклиси разположени във или около града – абсурдно. И все пак моята 

обиколка по храмовете на града ни, започва с невъзможната част – пък до където ми стигнат 

силите. 

Известно време живеех на върха на квартал Амбелино (или както си го наричаме ние в 

Асеновград – Жрож Махала). Разположен е в дефилето на р. Асеница (известна още като Чая и 

Чепеларска), която тече в посока юг-север и пресича града през средата му. 

С хилядолетията оформяне на ландшафта са се образували високи, почти отвесни на места 

склонове – идеални места за параклисите – малки храмове, спасители на християнската вяра 

през тъмните векове на турско робство. От моята стая се виждаха няколко параклиса по 

отсрещния склон на планината, като единият от тях беше сякаш точно кацнал на върха на една 

скала. Доста време си мечтаех да отида там и когато взех темата за курсова работа реших, че 

това е едно от местата където задължително трябва да отида, не само заради детската си мечта, а 

защото и по пътя до там се намират и други параклиси. 

 
 
Събота. Свежо майко утро. Денят изглежда, че ще бъде хубав и топъл. Поемам нагоре по пътя за 

Асеновата крепост. Първото място, където трябва да отида е параклиса “св. Илия”, Намира се  

малко над пътя за Асеновата крепост, като до него се стига по една пътека, започваща на единия 

от завоите по пътя към крепостта. Все още е рано, но вече се усеща, че денят ще бъде горещ. 

Отдалечавайки се от шумотевицата на пътя, се отдавам на тишината и спокойствието на гората, 

но за кратко. Колкото повече се доближавам до параклиса, толкова повече установявам, че няма 

да съм сам. И за съжаление се оказах прав. Група младежи, видимо по-млади от мен бяха 

предпочели деня и мястото за да разпускат – бяха се унесли в игра на карти и дори не отчетоха 

моето присъствие. Обръщам глва на другия край – пред мен е параклисът “Св. Илия”. Днес обаче 
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е затворен. По традиция параклисите са отворени само в деня в който се чества съответния 

светия, но някои отговорници отварят параклисите доста по-често. 

 

На снимката долу: 
Параклисът “Св. Илия” – общ изглед 

 
 

Параклис Свети Илия е изграден на отвесна скала, в близост до Асеновата крепост. Друг път 
водещ до параклиса е стария Римски път за крепостта. Исторически данни сочат,че е построен 
през 18 век и изографисан през 1899г. Отличителен белег за храма е покривът от каменни плочи 
- това единствената такава постройка в района на Асеновград. В миналото всяко занятчийско 
съсловие е имало свой покровител на който е посвещавало параклис - такъв е бил Свети Илия за 
кожухарите, които са дарители за построяването и изографисването на параклиса. Според 
народната митология, Свети Илия е покровителя на небето,който препуска със своята златна 
колесница и преследва ламята, унищожаваща зреещото жито. Той контролира летните градушки, 
гръмотевици и бури. Празникът на светецът се почита на 20 юли. На този ден християните 
раздават курбан и се провеждат православни литургии. Това е празник на занаятчиите кожухари, 
самарджии, кожари и керемидчии.   
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Сядам за минутка отдих и усещам лек полъх. Значи все пак няма да бъда изоставен на 

безмилостната жега. Трябва да ставам за да продължа нататък, но не ми се връща назад по-

старата пътека за да изляза на пътя. Оглеждам се и поемам по непозната за мен пътечка, която 

се губи нейде в гората, но това не ме плаши. В най-лошия случай ще се връщам обратно. Докато 

вървя се чудя кое да посетя първо – дали параклиса “Св. Атанасий” или Асеновата крепост. 

Решавам в полза на параклиса, а на крепостта ще се кача за отдих на връщане. Подминавам 

входа на крепостта и продължавам по полегатата пътека водеща до параклиса “Св. Атанасий”. 

Красива арка посочва началото на пътеката към параклиса. Самата пътека е покрита с плочки, 

има и парапети. Явно се разчита на близостта с Асеновата крепост да превлича посетители и 

наистина, въпреки изключително добрата поддръжка на мястото то остава впечатление повече за 

туристическа атракция, отколкото за място за молитва. 

 
Параклисът е строен през XVIII в.и реставриран през 1999г. с помощта на дарителски средства. 
Изцяло запазени от първообраза на храма са малката сводеста входна врата, вътрешните 
стенописи и външната мазилка. Около параклиса, сред дъбова гора, са изградени места за отмора 
с пейки и градини,което прави местността подходяща за излети и почивка от дългия път. За 
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разлика от “св. Илия” “св. Атанасий” е отворен, но вътре нямаше никого. Наведох се и влязох. 
Направих две снимки и излязох. 

 
 
Правя две-три снимки и поемам към Асеновата крепост. Днес не толкова заради крепостната 
стена, въпреки че няма да пропусна да се кача, колкото заради църквата там. 

 
“Св. Богородица – Петричка” – църквата символ на Асеновград 

 
 
Прочутата Асенова крепост, символ на Асеновград, се намира в дела Чернатица на Родопите. 
Разположена е на рида Могилата върху самотна скала и е надвесена над шосето Асеновград-
Смолян, минаващо по долината на р. Асеница. Крепостта се състои от външно укрепление и 
вътрешна част (цитадела). Външната крепостна стена е с дебелина 2,9 м. и е със запазена 
височина до 3 метра. Скалният рид, на който е построена се извисява на 130 м .от нивото на 
града, на около 100 м. над нивото на реката и на около 30 м. от пътя Станимака - Бачковски 
манастир, който е минавал в подножието на крепостта и е бил изключително зависим от нея. 
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Склоновете на рида на запад от черквата са не само отвесни, но дори надвесени над реката, 
което ги прави абсолютно недостъпни. Стръмни, на места отвесни са и склоновете откъм север, 
юг и запад, на места вероятно допълнително изсечени и загладени, с цел допълнително 
затрудняване на евентуално изкачване и за превземане. Най-достъпна е височината само от 
югозападния и край и от тази именно страна е направена в скалата пътека за ездачи и пешаци, 
широка около 2 метра през която се е влизало в крепостта и се е отивало до черквата. Най-
ранните археологически находки датират от V-ІV в. пр. Хр., когато траките, оценили 
непристъпността на терена, построяват укрепление тук. Районът на крепостта е обитаван и през 
римската и ранновизантийската епоха. Според археологически данни българската крепост датира 
от втората половина на IXв. Намирани са монети от времето на император Теофил (829-842). 
Първоначално крепостта е представлявала малка стратегическа крепост-кула на прохода, 
свързващ Пловдив с Беломорието по дефилето на река Чая. По-късно край нея се обособили две 
села - Петрич и Стенимахос. Тогава логично населението на крепостта нарастнало, като околния 
терен бил застроен с жилищни и стопански постройки. Първи писмени сведения за нея намираме 
в Устава на Бачковския манастир, където е наречена "укрепеното селище Петрич". В корена на 
думата "петрич" лежи гръцкото съществително "петрос" (скала, камък), което идва от скалистия 
терен както на цялата местност, така и на възвишението, където се намира храма. От тези 
сведения се вижда, че Асеновата крепост е притежавала собствена армия и администрация. 
Известна е от историческите извори още и като Стенимахос или Скрибенцион. Крепостта се 
намирала в богат земеделски район и постепенно се превърнала в негов център. Там се 
настанили административната и военната власт на района, а Стенимахос се превърнало в 
предградие на крепостта, като през XIII век крепостта и селото образуват средновековният град 
Стенимахос, известен оттук нататък под това име във всички писмени извори. Северозападно от 
крепостта е било средновековното село Петрич съществувало XI-XIVв. Крепостта е превзета от 
кръстоносците по времето на Третия кръстоносен поход. През Средновековието Асеновата 
крепост претърпява няколко строителни периода, като най-значителен е този от 1230 - 1231 г., 
дело на цар Иван Асен ІІ, когато във връзка с влошените отношения с латините тя бива укрепена 
и разширена. Осемредов надпис на български език над входа на крепостта свидетелства за 
събитието: Каменен надпис"В лето 6739/1231/, индикт 4, от Бога въздигнатий цар Асен на 
българи, гърци и други страни постави Алекси севаста и изгради този град." В ново време този 
надпис става причина крепостта Петрич да бъде наречена Асенова, а близкият град - 
преименуван от Станимака в Асеновград. 
Крепостта е наречена на цар Иван Асен II, който през 1231 г. прави редица поправки по нея с 
цел заздравяването на твърдината. Издълбаният в една скала на крепостта надпис свидетелства 
за това: 
„  В лето 6739 (1231) индикт четвърти от бога въздигнатий цар Асен на българи, 
гърци и други страни постави Алекси Севаста и изгради този град  “ 
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Прочутият средновековен надпис при Асеновата крепост 

 
През този период е построена и църквата „Света Богородица Петричка“, която днес е 
единствената изцяло запазена сграда. През 1991 г. след завършването на цялостната 
реставрация на черквата тя започва да функционира като православен храм. Крепостта 
съществува до 1410 г., разрушена е от нахлуващите османски войски. 
 
През ХIII в. е построена и най-голямата забележителност на крепостта, останалата до наши дни 
църква "Св. Богородица Петричка" с размери: 18,30 м. дължина, ширина 6,90 м. и височина 
оклоло 15,30 м. Дебелината на зидовете е 0,85 до 1,15 м. в основите. Църквата е еднокорабна, 
едноабсидна, двуетажна и еднокуполна, с тройно вътрешно разпределение на олтарната част и 
кула над притвора на втория етаж. Първият етаж е имал вероятно предназначение за склад или 
гробница, но поради липса на намерени кости си пробива мнението, че по-скоро се е ползвал за 
склад. Вторият етаж представлява същинската църква. Тя се състои от абсида, предабсидно 
пространство, наос и притвор. Архитектурното изящество, декоративната пластична украса на 
южната фасада, както и уникалните стенописи /ХІV в./, запазени отчасти, причисляват храма към 
най-добрите образци на средновековното българско църковно строителство по нашите земи. 
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“Света Богородица Петричка” - интериор 

 
 
Докато оглеждам останките от стенописи забелязвам, че се гонят няколко лястовички. Всъщност 
ги видях още с влизането си, но помислих, че са влезли през някоя пролука и търсят изход, но 
скоро разбрах, че са целогодишни обитатели – из различни ъгълчета бяха свили гнезда. 
Разменям няколк думи с управника на крепостта, който впрочем ми е и съсед и ми дава 
напътствия как да стигна до следващата ми цел – параклиса “Св. Димитър”. Благодаря за 
напътствията и поемам нататък. Вече е пладне, а моят приятел – лекият полъх на вятъра е 
изчезнал незнайно къде. Излизам обратно на пътя. Нуждата от вода ме кара да се върна назад по 
шосето за да си напълня от чешмата. За мое щастие, от чешмата тръгва пряка пътечка, 
преминаваща през още един параклис и излизаща на пътя за село Лясково. Параклисът през 
който минава се казва “св. Никола”. 
Параклис Свети Никола се намира в близост до Асенова крепост. Параклисът е към енорията на 
храм Свети Георги. Параклиса е построен от местните занаятчии и търговци през ХVІІ век върху 
останките на друг стар параклис. Покрай него в миналото е минавал стар римски път, а мястото 
пред него е било използвано като митница за събиране на данъците от търговците, които влизат в 
града. От онова време в околността са намерени останки от подпорни стени и стари сгради. По 
времето на построяването на Бачковския манастир, около параклиса е имало школа за монаси и 
той е бил техен религиозен център. Параклисът е съществувал до ХІХ век, когато е бил съборен. 
Възстановен е отново през 1995 година от екип ентусиасти. Сградата на параклиса е 
еднокорабна, едноабсидна и е изградена изцяло от зидан камък. Храмовият празник се празнува 
на 6 декември.  
 

 
 
 
 
 
 
 

На снимката долу: 
Параклисът “Св. Никола” 



 8 

 
 
 
Отново нямам късмет и случвам на заключен параклис затова поемам нататък. Излизам по пътя за 

Лясково. Тишина, която бива нарушена от минаващи рядко автомобили. Поемам в абсолютно 

непозната за мен посока, но това не ме плаши. Както вече казах най-лошият вариант е да се 

връщам назад. Стигам до големия завой, от който трябва да започва пътеката към параклиса св. 

Димитър, а той е все още далечна точка. А като го гледах от стаята си изглеждаше толкова близо 

и даже имах чувството, че аха да изляза на терасата и вече ще съм там… Но всъщност се оказа 

малко по-далече. Поемам по непозната пътека, по която внимавам къде стъпвам защото е кално – 

гъстата гора не е допуснала още слънчевите лъчи да докоснат земята и тя е влажна от последния 

дъжд. 

След един дълъг горски поход и една-две объркани пътеки намирам правилния път и достигам 

скалата на която се намира параклиса “св. Димитър”. Бетонни стъпала се редуват с гладки до 

блясък камъни, по които човек лесно може да падне. Докато се качвам научавам кой е човекът, 

улеснил моето качване горе. 
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Коя година е построен даден параклис по принцип е сложен въпрос, понеже повечето са 
възниквали по времето на османско владичество и насилствено ислямизиране на Родопите, като 
спасителни извори на християнството и християнската религия. Всъщност това е и причината 
параклисите да се строят основно на труднодостъпни места, като най-предпочитани са отвесните 
скали. Конкретно за “Св. Димитър” обаче, още над входната врата стои табелка с надпис “1669 – 
2001”. Нямаше кого да попитам, а и не открих достатъчно ясна информация за параклиса в 
краеведската литература дали 1669 г. е годината на построяване. 
Параклисът, посветен на св. вмк Димитър, се намира върху скална тераса по пътя за гр. Смолян. 
Стопанисва се от Бачковския манастир. Според предание, в миналото е бил час то девически 
метох. Не се наемам да определям времепоявата му, като постройка, но мога да приема, че е 
един от старите станимашки параклиси. 

 
На снимката горе 

Параклисът “Св. Димитър” – общ изглед 
 
Сградата му представлява еднокорабна, едноапсидна постройка. Има оригинално разположена 
несиметрична апсида, изместена на юг. Покривът е четирискатен. Има три прозорчета на 
северната стена и по един на западната и южната страна. При последната реконструкция и 
ремонт е бил зазидан вторият вход, който е бил за наоса. Всъщност при този случай е трудно да 
се говори за наос. По-високото ниво на зазиданата врата, повдигнатия под и скалата, върху която 
е построен храмът, издават трудностите на терена и оригиналното решение в тази част да бъде 
организирана костница. По подобен начин е строен параклисът “Св. Стилиан Пафлагонийски”, 
където костницата заема също западната част на постройката и е със самостоятелен вход от 
запад. 
 Като цяло параклисът “Св. вмчк Димитър Солунски” представлява ниска сграда с характерни 
черти на този тип култово строителство. Вътрешното му пространство е симетрично оформено и 
създава уют. Подът е застлан с големи каменни плочи. Конструкцията на иконостаса е изцяло 
обновена. Иконите са изключително оригинални. Две от тях са посветени на св. Богородица и 
Събор на св. Архангели. Макар и неподписани, те издават почерка на Димитър Зограф, по-
големият брат на Захари Зограф. Иконата на св. мчк Нестор, един популярен за района на нашия 
град светец, е рисувана от Димитър Щерев. Той е един от станимашките зографи-пришълци. 
Родом е от град Солун и при удобен случай, подчертавал това при подписването на творбите си. 
Самата икона е рисувана през 1855 г. Много интересна е иконата, посветена на патрона на 
параклиса. На нея св. вмчк. Домитър е изобразен прав в пълно войнско снаряжение. Въпреки по-
късните надживописвания и сребърни обкови, лицето на светеца е запазено в първоначалния му 
вид, което издава, което издава работата на майстор зограф от XVIII век. Има и други икони, но 
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те са от по-ново време. От дърворезбата на стария иконстас е запазен кръстът, който е 
изрисуван, двата змея и един паун от лявата страна.  
За параклиса се грижат живущите наблизо хора, които го поддържат в много добро състояние. 

 
Интериорът на параклиса “Св. Димитър” 

 
Не съм спирал за почивка от параклиса “Св, Илия”. Намирам празна пейка и сядам. Погледът ми 

се спуска от небето към отсрещните склонове на планината, а от там преминава върху сгушените 

в полите на Родопите къщи. Квартал Амбелино. Виждам дори къщата на родителите си. Над 

къщите, близо една до друга извисяват камбанарии църквите “Св. Богородица – Благовещение” и 

“Свети Георги Победоносец”. Притварям морно очи и си давам сметка, че тепърва ме чака 

същинската работа. Мислено прекосявам улиците на града, смятайки как най-рационално да 

подредя храмовете които трябва да посетя. Освен църквите в града ми остава и още един от по-

важните параклиси – параклисът “Св. Петка”, който се намира на отсрещния планински склон. 

Изправям се за да огледам мястото около себе си. Тръгвам по непозната планинска пътечка, 

която явно води към квартал Метоха. И там има какво да се види – храм “Св. Георги и св. 

Екатерина” вървейки надолу усещам как, въпреки че съм в гората, бавно навлизам отново в 

градския шум. Започва да ми липсва горския покой. Пътеката минава през друг параклис – “св 

Богородица – Ефиромени”. Той е заключен. Оглеждам постройката за нещо интересно. Не 

откривам нищо. Запустяла сякаш леко, каменна постройка, с боядисани в бяло стени. Ниска 

врата, подобно на параклиса “Св. Атанасий”. Няма прозорци, нито пролуки. Оглеждам още малко 

постройката и след като не откривам нищо повече поемам по пътя си нататък. Неусетно влязох в 

града. Честно казано тази част не ми е особенно позната, да не кажа изобщо. Сякаш се бях 

загубил в напълно непознат град. Улиците даже не бяха асфалтирани. Калдаръмени, точно такива 

каквито сме ги виждали в картини, стари филми и на други места. Тук-таме притичваха кокошки. 

Лай на кучета съпровождаше придвижването ми – явно бяха усетили “нашественика”. 

Камбанарията при църквата “Св. Георги и св. Екатерина” ме ориентираше. Хубавото е, че се 

виждаше над покривите, а и скоро навлязох в познати улици. След още малко вече бях на 

просторната скална площадка, на която се намира църквата, отделената от нея камбанария и 

останките от девическия манастир (Метох) на който е кръстен и лежащия под него квартал.    

Днес можем да видим само част от великолепието на съграденото от старите майстори. Над 

всичко се извисява камбанарията, а на северната стена на църквата „Свети Георги Метошки” са 

непокътнатите икони, за които се говори, че са изписани от Захарий Зограф. Учудващо е, че 

винаги тази църква, която е към Бачковския манастир е винаги затворена, непристъпна и 

недостъпна за хората. Сякаш ръководството на Бачковския манастир иска завинаги да се 
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забрави, че дверите на този храм някога са били отворени и са посрещали поклонници и 

странници от близо и далече. Немарата е повсеместна . Разрушените етажи на сградите са 

пленени от храсталаци, треви и насекоми.  Няколко деца чоплят по зидовете и стените. Тръгвам 

да ги разгоня, но се спирам… Може би една намерена старинна монета ще разгори огъня на  

познанието и от тях след време ще израстне българския археолог Шлиман.  А тук би могла да се 

развие чудесна база на православната иконопис и дърворезба където да отсядат млади творци и 

да добиват опит от най-добрите български и чужди жудожници. Хвърлям един последен поглед 

към църквата и изпълнен с тъга продължавам нататък. Излизам на пътя за Асеновата крепост, 

малко преди да влезе в града. Наблизо се намира църквата “Успение на света Богородица”. Тя е 

следващата ми цел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимката долу: 
Изглед към квартал “Амбелино” откъм параклиса “Св. Ефиромени” 
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Църквата Света Богородица -Успение се намира на главна пътна артерия в Асеновград, водеща 
до Бачковския манастир. По неофициални данни, това е най-старата църква в града, датираща от 
ранното средновековие около 313 г. Той е построен най-вероятно по времето на големите 
Бакурианови строежи, когато града, стабилно защитен е преживял благодатни векове и се е 
разширил значително. Църквата просъществува до Третия кръстоносен поход -1189 година, 
когато кръстоносците при Фридрих Барбароса превзели града с пристъп и храма, както и огромна 
част от градските постройки били унищожени. При Иванко през 1199 година бива възстановен, но 
отново разрушен и през 1207 година, когато Станимака попада в границите на Латинската 
империя неговото възстановяване станало невъзможно. Едва през 1230 година цар Иван Асен II, 
след като превзел града и възстановил Петричката крепост, която по-късно била наречена на 
него - "Асенова" и оставил там своя знаменит надпис, той възстановил и храма, който бил 
едноименен на крепостната църква - "Света Богородица Успение". Въпреки че според църковните 
наредби в един град не бива да има две едноименни църкви храмът имал функцията да обслужва 
жителите на селището, докато храмат в крепостта имал функция да обслужва военните и техните 
семейства. През средата на XVII в. в района на Асеновград, османските поробители опожарават 
33 манастира и 218 църкви, като първа в черния списък попада Света Богородица-Успение. През 
1765 година, в Станимака се изселва голям поток бежанци от Костурския край, който побегнали 
от зверствата на местния дерибей Али паша. Едни от заселниците, решили да продължат живота 
си в града, разорен и опожарен от потурнаците били баща и син - Георги Димов и Димо Георгиев 
от гр. Костур. Когато те пристигнали в града било дата 15 август, и видяли, че местното 
население пали свещи върху развалините разбрали, че тук е имало храм посветен на Светото 
Успение Богородично. Бащата и синът започнали инициатива за възобновяване на светия храм 
върху старите основи и поискали разрешение за градеж от местния кадия Ибрахим бей, но той 
отказал. Неуспеха не ги сломил и те упълномощени от християни - жители на селището заминали 
за Цариград да търсят благословия от османската власт за строеж. Подпомогнати от конярите, 
абаджиите и други, които имали достъп в султанския двор, Димо Георгиев като по-млад, успял да 
се добере до Великия везир и било издадено султанско ираде (позволение) за възстановяване на 
храма, но при условие той да бъде ниско в земята, което условие строителите изпълнили. Така 
през 1765 година започнал строежа на храма. Наречен е "Св. Богородица Дълбоката", заради 
вкопаността на църквата. Гърците са я наричали "Месохора" (средата на града т.е. намираща се в 
центъра на града).  През 1765-та година започва изграждането на нов храм върху опожарените 
основи. Църквата е нарачина още Св.Богородица Дълбоката, заради голямата дълбочина на която 
е вкопана в земята - задължителен закон на турската власт, към българските църкви по онова 
време. Известно е, че апостола на свободата Васил Левски е идвал в Станимака (старото име на 
Асеновград) и е пял в храма по време на богослужението, така същевременно дяконът е 
основавал тайни комитети, на които е призовавал народа към духовно събуждане и борба за 
свобода. Към църквата посетителите могат да разгледат музейната сбирка, която пази икони от 
1747г., няколко сребърни рапиди, старопечатни книги и други културни ценности с историческо 
значение за българския народ. 
 
В прохладата на църквата е приятно, но трябва да тръгвам – чакаме още доста из града, а аз 
едва сега започвам обиколката из църквите които са вътре в самия Асеновград. След “Успение на 
св. Богородица” идва се отправям към “Света Богородица – Благовещение” Това е може би най-
известната църква в Асеновград, наричана още и Рибната света Богородица, заради чешмите с 
вода от аязмото, чиито чучури са под формата на риби. 
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Прословутите “Рибни” чешми при църквата “Света Богородица – Благовещение” 

 
Историята Храм Света Богородица - Успение в Асеновград датира от времето на Средновековието. 
Местното население го нарича още Рибния заради аязмото с рибки в него. Предполага се, че е 
посроен на мястото на древно светилище, от онова време е намерен каменен релеф на Юпитер. 
На мястото до 1835 година е имало параклис на Бачковския манастир, който дълго време е бил 
религиозен център на района. След построяването на този параклис, бликва топла вода, за която 
се счита, че е лечебна и в извора са пуснати рибки. През 1935 година заради нарасналия брой на 
местното население се появява нужда от по-голям храм. Дълго време безуспешно е търсено 
подходящо място, докато игуменът на Бачковския манастир предлага да се събори параклиса и на 
негово място да се построи храм. Строежът е осъществен с доброволни дарения като в него са 
вградени части от основите на стария параклис и са запазени абсидата, няколко икони и 
богослужебни книги. Вградени са и старата олтарна стена с дължина 7 метра и височина 5, а 
също и аязмото. Помещението с аязмото е изписано от Захари Зограф. Днес има поверие, че само 
праведните хора успяват да видят рибките там. През годините след това храмът няколко пъти е 
дострояван, направено е кубе, нови прозорци и е поставена 150 килограмова камбана. През 1993 
година е поставено електронно устройство, което задвижва камбаните.  
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Главният вход на църквата “Св. Богородица – Благовещение” 

 
Църквата  “Св. Богородица – Благовещение” има три входа – северен, източен и южен. Сградата 
е трикорабна, куполна, едноапсидна. Има две пристройки, които са изградени няколко години 
след нейното сътворяване. Сградата е потънала в двор с орехови дървета, липи, кипариси, 
чемшир, бръшлян и традиционния станимашки зокум. А до параклиса „Свети Йоан Кръстител” 
цъфти дори магнолия. В двора има две църковни сгради – едната е на Архиерейското 
наместничество на Асеновград. Другата е жилищна постройка, в която се помещава енорийският 
свещеник. Срещу нея е иконостасът на Светото Възкресение, където всяка година на Великден 
вярващите се събират, за да се поздравят с “Христос Возкресе”.  
В основната сгада на църквата от стария параклис „Света Богородица” освен абсидата са 
останали няколко богослужебни книги, датирани от 1777 г., както и иконите -  “Иисус Христос”, 
“Йоан Кръстител” и “Свети Никола”. Те са дело на различни майстори. Други икони са тази от 
Йерусалим, на Света Богородица Скоропослушница и на Свети Киприян. През 1966 г. се открива 
престолът на св. Елефтерий, а три години по-късно на св. св. Кирил и Методий. Но Чудотворната 
икона на Божията майка е безспорно най-известната сред  тях. Очевидци твърдят, че рикът й 
помага на болни да се излекуват от тежки болести, изпълнява желания  и извършва чудеса. Всяка 
година на Преполовение – 25-тия ден след Великден – огромно множество от хора от цяла 
България участва в пищната процесия, която отнася иконата на Света Богородица в Бачковския 
манастир. 
 

Колоната на гладиатора Виктор 
Колоната се намира в олтара на параклиса – аязмо “Св. Йоан Кръстител” към църквата “Св. 
Богородица – Благовещение”. Тя служи за подпрестолен стълб, над който е плочата. Тази 
практика – да се използват елементи от предхристиянската епоха чрез вграждане в олтарите на 
църкви и параклиси, е широко разпространена. В района около Асеновград и в самия град 
подобни са случаите в параклисите “Св. вмчк. Теодор”, “Света вмчца Параскева”, “Св. Никола”. 
Най-интересна е колоната в църквата “Св. Атанасий” в с. Богданица. Тя представлява четвъртита 
колона с многоредов надпис на гръцки език от единия край. Според по-съвременните тълкувания, 
подобни включвания на езически архитектурни елементи в олтарната част на храмовете, 
представлявала стремежа на строителите да засилят сакралността на най-святата част на самия 
храм. 
 



 15 

Пръв за колоната пише д-р Александър Пеев, или когото някои знаят като “Боевой”. През 1925 г. 
той посетил църквата. По онова време колоната била зациментирована наопаки и част от надписа 
не се виждал. С помощта на свещеник Стоян Филипов д-р Пеев успял да разкърти основата. След 
като изправили отново колоната се разкрила и останалата част от надписа. Всичко това станало 
пред очите на любопитните станимаклии. Д-р Пеев успял да разчете с помощта на “тукашни 
граждани добре познаващи гръцки език” текста, чийто превод според него гласи” 
 
 
 
 
”Виктор Скевас тук почивам. Отечеството ми е Солун. Уби ме не Лемон, а 
клетвопристъпника Пина мене богомолеца за да се хвали. Аз бях другар по оръжие с 
Полиники който уби Пина и отмъсти за мен. Ка. Талос построи гроба и ме постави 
вътре.” 
Съществуват няколко превода, но всичките са стари и приблизително казват едно и също нещо. 
 

 
Част от интериора в църквата “Св. Богородица – Благовещение” 

Сватбената зала 
Погледах малко рибите в Аязмото. Не посмях да извадя фотоапарата за да ги снимам. Постоянно 

бях под зоркият поглед на домакинките на храма. Успях да направя една-две бързи снимки във 

вътрешността на храма, но те не излязоха хубави заради бързината. Поех отново по улиците на 

града, вървейки към другата църква в квартала – “Свети Георги Победонисец” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

На снимката долу: 
Църквата “Св. Георги Победоносец” – общ изглед 
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Храмът "Св. Георги" е строен в периода 1845-1848 години като българска църква, в двора на 
която е създадено и българско училище. Намира се в югоизточната част на града в старата 
махала Амбелино.  
Kaто архитектура и конструкция е една от първите такива в България. Според спомените на 
старите хора и специално на старата асеновградчанка Мария Янкова, църквата е строена три 
години. 
Главен майстор е бил Васил Димов от известното с своите майстори - строители родопско село 
Югово.  
По-късно той е човека, построил и моста при Бачковския манастир. Готвач на строежа бил именно 
дядото на Мария - Янко Янков. 
Този разказ на баба Мария се потвърждава и от една манастирска книга, намерена в църквата, в 
която е било записано, че същата "е построена от двамата братя Васил и Костадин, заедно със 
своите калфи и чираци от село Югово" .  
На това място преди е имало два параклиса - "Свети Архангел" и "Свети Георги", които били 
опожарени от кърджалиите, а по-долу - още два параклиса. 
Легендата твърди, че в единия от тях - "Св. св. Козма и Дамян" е склопил очи Паисий 
Хилендарски. В чест на пребиваването на първия български възрожденец, населението решава 
на мястото на опожарените параклиси да се изгради величествен храм -"Свети Георги".  
Църквата е построена по подобие на църквата "Свети Георги" в Зографския манастир (дори се 
твърди, че майстор Васил специално бил на Атон, за да я види преди да построи Амбелинския 
храм). 
Строежът започнал през 1845 година и завършил през 1848 година. Храмът бил построен с волни 
пожертвования на населението от Асеновград и околията. Нейната оценка възлизала на 30 000 
тогавашни гроша.  
Към храма е имало и училище. Това се вижда от списъка на Основните училища в Асеновград, 
през 1902-1903 година, където 59 ученика от 3 и 4 отделение са били към училището при 
църквата "Свети Георги" - кв. Амбелино. 
Църквата "Свети Георги" е най-голямата в града: дълга е 35 метра, широка е 18 метра, а куполът 
е висок 16 метра. Строена е в двор специално отреден за нея, оградена е с високи каменни 
стени, архитектурно оформени вход, чешма и др.  
Храмът е трикорабна, трикуполна базилика и е с петстенна абсида. Два реда от по шест колони 
разделят наоса на три кораба. Отвън е с открит нартекс, на трите страни с кръгли, а на ъглите и 
пред главният вход с квадратни колони. Белият камък за строежа е добит от Корудере, а бигорът 
от село Бачково. 
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Сиенитът е извозван от Пловдивските тепета. Характерно за строежа е, че външните стени са 
зидани с льоков разтвор (хоросан, бъркан вместо с вода със зехтин), за да предпазва от влагата.  
Според арх. Стоилов, макар църквата да е възрожденска, тя има своите отлики от характерната 
за времето си архитектура. Те се изразяват в наличието на три купола и в двуетажната ампория. 
Тези две характерни особености се забелязват и при храма "Св. Димитър" в Пещера. 
Трите купола на храма имат различни размери, страничните са с диаметър, равен на 
интерколониумните, а средният е най-голям, с диаметър, равен на ширината на средният кораб. 
Той се носи от 6 колони. Подобно нещо имаме и в храм "Св. Троица" - Асеновград.  
Първият етаж заема последните две междуосия от църковното пространство, а вторият етаж 
заема едно междуосие над средният кораб. Тук е бил събиран хорът на църквата. 
Свободният край на долния етаж на емпорията има трицентрова крива - кобиличнообразна към 
страничните кораби, вдлъбната към средният кораб. 
При втория етаж очертанието се издава към наоса в изпъкнала форма, пак с трицентрова крива.  
 
    Куполите образуват вертикален акцент в центъра на наоса и раздвижените, противопоставени 
един на друг конвексно-конкавни обеми, явно подчертават бароковите влияния във 
възрожденската ни църковна архитектура. 
    Вътрешното пространство е решено без декоративна украса. Скромно, без претенциозно 
изразени детайли.  
    Църквата доминира в тази част на града и е в хармония със стръмните склонове на планината. 
Двата реда колони с хубави капители и двата балкона един над друг, придават красота на 
вътрешната архитектура и имат внушително въздействие.  
    Външната архитектура се характеризира с открита колонада от трите страни на сградата, 
каменните колони и кръгли куполи. Над покрива на църквата се издигат три купола, средният от 
които има дванадесетстенна форма, а над тях се откроява величествена камбанария, сочена за 
една от най-оригиналните камбанарии в страната.  
    От вътрешната страна на стените на църквата са вградени каменни тръби, дълги от 30 до 60 
см., а също така и малки пръстени гърнета, които отразяват и разпространяват звука. Това е 
тайната на изкусният майстор. 
    Тръбите са вградени навсякъде - и в таваните и в куполите. Навсякъде са разположени 
равномерно. Освен това горе на куполите няма нито една греда, нито един пирон.  
    (Между другото практиката с вграждане на гърнета в стените на храмовете и параклисите е 
срещана практика в нашия район. В паркалиса при аязмото "Св. Кирик и Юлита", който сега е в 
трагично състояние ясно се виждат гърнетата сложени в стените със същата цел, както и в храм 
"Свети Георги).  
    Първият градски часовник се появил на камбанарията на "Свети Георги". Малък надпис върху 
часовниковия механизъм показва, че той е направен във Виена през 1872 година. 
    Построената камбанария се оказала ниска за дългите му топузи, затова при монтирането му, в 
основата и издълбали дълбок кладенец, където топузите ту се издигали, ту се спускали, 
отмервайки последните години на чуждото владичество.  
    Камбанарията на храм "Свети Георги" е изградена едновременно със самата църква. Тя е 
кулуминационният момент на целият ансамбъл и е една от най-оригиналните в страната. 
Вътрешно изписана през 1847 година, както се вижда от оставеният там надпис.  
    В последното десетилетие на XX век за църквата се полагат много грижи. Всичко е 
реставрирано и подновено. Стаичката над централният вход не само е възстановена, но и 
изографисана външно и сега тя краси отдалеч храма. Ремонта и е с финансовата помощ на 
семейство Кафалови, както и благодарение на неуморния труд на покойния свещеник отец 
Борислав Манчев.  
    От една година за благоустрояването на храма се грижи свещеноиконом Стефан Костадинов. 
Под негово ръководство и с непосредствената му помощ са възстановени петте входни врати на 
църквата. Продължават възстановителните действия на прицърковната постройка и са направени 
първите стъпки по ремонтирането на трите купола на храма. 
 
Минава 15:00 часа, а аз отново излизам от града. Минавам за съвсем кратко през дома на 

родителите ми да ги видя как са и хващам пътя водещ към параклиса “свети Трифон”. Пътят към 

него преди бе китна горска пътечка, а сега е строителна площадка. Умората си казва тежката 

дума и вече едвам вдигам крак след крак. Това е последното възвишение което ще трябва да 

изкатеря. Пътят е добре познат – изначало коларски път преминаващ в тясна пътека, която 

излиза от гората и се вие като змия нагоре по голите скали, върху които е кацнал параклисът 

“Света Петка”.  
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Параклисът “Св. Петка” – общ изглед 

 
Това е друг от символите на града, най-вече заради огромния метален кръст и цялостното 
разположение на параклиса. Параклиса е построен през 1840 година, на височината, намираща 
се над извора "Топлицата", наречена "Чуката" Въпреки, че параклиса е строен преди по-малко от 
две столетия, явно е, че тук е кипял живот хилядолетия по-рано. Това е едно от местата в града, 
където са били намерени едни от най-важните археологически находки, осветяващи миналото на 
града ни. 
До параклиса е открита т. нар. ''Старовремска стена'', разположена около самата чука, наречена 
''Каменна'', където е и параклисът. На изток от него тя е запазена в протежение на около 20 м и 
стърчи над земята на около 1,5 м. 
 
Това е един силен аргумент в полза на тезата, че в древността тази чука е била солидно укрепена 
и е служила за наблюдателница, имайки се в предвид перфектната гледка към ширещата се долу 
равнина. 
Тук полузаринат в параклиса е намерен надписа на "синдиците" (синдици са се наричали 
юридическите чиновници, които представлявали интересите на града). Надписът е на 
старогръцки, от рода на възпоменателните. Изчукан е върху мраморна колона с височина 1 м. и 
дебелина в диаметър 0,30 м. За наше най-голямо съжаление при намирането му той е е бил в 
много окаяно състояние и затова историците са успели да прочетат само следният текст: 
"Когато бяха синдици Брутенис, син на Саток, Бриздос, син на Мукутралес, и Бейтис син на Луп . 
. ." 
Интересно за този надпис е, че всички имена на синдиците и техните бащи, които биват изброени 
са тракийски с изключение само на Луп, което е римско. Тук академик Хайтов в своята история 
на Асеновград изказа мнението, че вероятно надписът е увековечил заслугите на изброените 
градски застъпници за спечелването на някое важно дело. 
 



 19 

 
Големият метален кръст при параклиса “Св. Петка” – един от символите на Асеновград 

 
 

Също в параклиса е намерен и най-обширния открит досега в Асеновградско надпис на 
старогръцки, издълбан върху мраморна плоча, свързан с изграждане на олтар и статуя на 
богинята Кибела. Надписът гласи: 
''За вечен живот на императорите, техният дом и на Римският сенат и народ посветиха от 
собствени средства на майката на боговете Кибела този олтар и тази статуя . . . Син на Бейтис, 
Хрестов, син на Дейзис, Микал, син на Папий и Антифил, син на Хризип, които имаха грижата за 
постройката на храмовете.'' 
Две от имената, които са изброени тук, безспорно са тракийски. Предпочината у тракийците 
богиня е и ''божествената'' майка Кибела, покровителка на зверовете, на земята и на целокупния 
природен живот, така че може да се каже, че този надпис се явява като паметник на тракийският 
религиозен бит от времето на римските императори. 
 
Много хубаво обяснение за едно ежегодно събитие дава в своята книга "Литийните шествия в 
Асеновград" голямата етнографка Ганка Маринова. На светли Петък тук се прави литийно 
шествие с иконата на Божията майка, която се намира в аязмото под енорийския храм "света 
Богородица Благовещение", и на която е изписана сцената "Живоносен източник". Празника е 
посветен и на света Богородица и на света Петка, на която традиционно се посвещават службите 
в петък. Самият празник е наречен "Живиприемни източник". 
Иконата е изработена с изключително майсторство и на нея е представена света Богородица в 
центъра на този живоносен източник, от чиито изцерителни води черпят и се лекуват хора 
споходени от различни болести - слепи, слухи, неми и т.н. Според вярванията именно Божията 



 20 

майка е онзи живоносен източник, от когото хората пият живителна вода за да се излекуват не 
само от физически а и от духовни заболявания. 
Света Петка се тачи като лечителка на очни заболявания и именно затова на този ден се съчетава 
почитането на двете светици. 
 
Когато иконата се занесе до параклиса, се служи Света Литургия. След обяд богомолците се 
връщат обратно в храма, където иконата се поставя отново на олтара в аязмото. 
До деветдесетте години на миналия век параклиса беше в плачевно състояние, дори имаше 
опасност да се срути, но благодарение на неуморният труд на отец Тодор Димитров, в чиято 
енория е параклиса, през 1993 година, той беше възстановен и оправен почти до неузнаваемост. 
До него беше издигнат железен кръст, който нощем се осветява и е една от гордостите на града 
ни, като закриля всички ни с чудодейната си сила. 

 
Входа на параклиса “Св. Петка” 

 
Много грижи за параклиса полага и ставрофорен свещеноиконом Тодор Димитров, свещеник в 
храм ''света Богородица Благовещение'' в чиято енория е параклиса. Тук ще посоча една статия 
във вестник ”Вестител” от 1999 година, в която се описват благоустройствата, които се извършват 
тук: 
''Започна изографисването на възобновеният параклис. За реализацията на тази нелека задача 
усърдно работят Николай Краевски и неговият приятел Траян Добрев. Зографисването на ''света 
Петка'' е съавторски дебют на тези току-що завършили живопис и иконография талантливи 
пловдивчани.Те работят по предварително одобрени от специализирана комисия макети. В 
началото до самия иконостас вече сияе образът на светицата, дала името на параклиса, която е в 
цял в цял ръст. Ктитори на тази най-голяма икона са семейство Петър и Мария Карамузови от 
Асеновград. 
"Правим всичко възможно до 14 октомври да завършим изцяло иконата на света Петка, и то по 
най-добрият начин и да дадем възможност и на други благодетели, да продължат стародавните 
български традиции” - споделя ставрофорният свещеноиконом Тодор Димитров, свещеник в храм 
”света Богородица - Благовещение”, към чиято енория е параклиса. ”На този 14 октомври - деня 
на света Петка с тържестен водосвет за здравето на ктиторите и всички асеновградчани ще стане 
и тържественото освещаване на стенописната икона на света Петка” - допълва отец Тодор. 
”Радваме се на това, че в идеите си намираме моралната и материалната подкрепа на много 
родолюбиви и благочестиви наши съграждани , които и като ктитори поеха финансирането на 
цялостни икони от плана на зографисването, а преди това ни помогнаха с какво ли не при 
възобновяването на параклиса, по оформянето на площадката и издигането на големият сребрист 
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кръст. А той се приема вече и като символ на града на Асеня, известен като Втори Йерусалим, 
казват членовете на църковното настоятелство Аргир Сотиров и Димо Дерменджиев. 
При реставрацията на параклиса вляво от входа, който се намира от северната му страна беше 
направена прекрасна мозайка изобразяваща петрона на параклиса - света Петка, а през 2002 
година от дясната страна на входа се появи нова чудесна мозайка - света Богородица и 
Младенеца. Смело може да се твърди че параклиса "света Петка" е една от гордостите на града 
ни и по принцип на съвременната църковна архитектура. 
Празнува се на 14 oктомври. Параклиса е в енорията на храм "Света Богородица - 
Благовещение". 
 
Добре отъпканата пътека ме повежда навътре в малка борова горичка, която ме приема в 

хладните си обятия. Макар горичка, човек сякаш си е насред града. След броени минути вече 

стигам до водоизравнителя от който водата отбивана от реката се спуска към ВЕЦ “Асеница” и от 

там обратно в реката. Пътеката излиза зад блоковите пространства на квартал “Изток” Тук имаме 

отново две църкви, този път направо на съседни тротоари – църквите “Свети вмчк  Димитър 

Солунски” 

 
Общ изглед към камбанарията на църквата “Св. Димитър” 

 

Храм Свети Димитър в Асеновград е построен с доброволни дарения през 1868 година за нуждите 
на по-бедното население на града Сградата е трикорабна, едноабсидна с нартекс и купол, с 
размери 19 на 12 метра и височина 7 метра. Вътре иконостасът е само от дърво, без украса, а 
иконите са от времето на построяването - ХІХ век. Стенописите са подновявани през годините 
няколко пъти, последната реставрация е от 20-те година на ХХ век. За посетителите интерес 
представлява иконата Ноев ковчег на художника Димитър Щерев. В двора, на разстояние 10 
метра зад храма, е издигната камбанария с часовник, която е висока 15 метра. Също в двора е 
двуетажната постройка, в която се е помещавало училището и първото българско читалище. 

 
 
 
 

На снимката долу: 
”В памет на загиналия за нашата свобода прапорщик 

Георгий Василевьич Вишняков 
от 27-ми пехотен Пензенски полк 
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убит от башибозуци на 11.05.1878 
край село Мостово 

Вечна слава на Братския Руски народ-освободител!” 

 
 
Църквата “Св. вмчк Димитър Мироточиви” е построена през 1866 г. и е плод на разгорелите се 
борби на българското население срещу гръцкото духовенство. Това е първият храм в стара 
Станимака, в който се служи на разбираем български език. След приключване на строителството 
над западния вход на църквата e поставен надпис върху мраморна плоча със следния текст: 
 
”Обща народна черкова! Въ Станимака на Хараманската част. Храмъ на св. 
Великомучнеика  Димитриа Мироточиваго созидася съ иждивлението и 
спомоществованието на родолюбивите Българи: 1866 л. август 15ти.” 
 
Горди думи на горди след трудна победа над гръкоманската политика. За тържественото 
откриване на новопостроения храм пише вестник “Время”: 
 
“… В два месеца те издигнаха църквата си. За освещението и слете, по призивът на 
българското духовенство от четерите страни на епархията си събра безброен народ. 
Това църковно тържество в Станимака стана на 28 август… 
Сега двама свещеницислужат всекидневно в църквата в Станимака по матерний ни 
язик! Народ тече като из ръкав!” 
 
Според тогавашните разпоредби на турската власт било забранено издигането на камбанарии към 
съответните храмове. Събирането на богомолците за служба ставало с дървени клепала и много 
рядко с железни. Логично е да се каже, че всички кули камбанарии са строени по различно време 
след Освобождението. 
 
Кулата камбанария към храм “Св. Димитър” в Асеновград е построена през 1891 – 1892 г. Това е 
засвидетелствано върху взиданата в източната и част мраморна плоча, чийто надпис гласи: 
 
“В царуването на НЦВ Фердинанд I – Княз Българский, съгради се тая камбанария и се 
купи и постави голямата камбана с иждивлението на първата българска църква в 
Станимака Св, ВМ Дмитрия Мироточиваго. Градението се почна на 2 окт. 1891, а се 
свърши на 19 юлия 1892 г.” 
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Самата кула се намира в двора на храма на десетина метра от западния му вход. Конструкцията и 
градежът и са сходни с тези на кулата към църквата “Св. огородица-Успение” в града. До нея в 
две малки стаички се помещавали българско училище и “читалището” на Отон Иванов.Кулата 
камбанария е строена, когато в храма свещенодействали небезизвестните свещенници Христо 
хаджи Манчев /+1889 г./ иМатей Тодоров Анадолиев /1848 – 1895 г./. 
От 1894 до 1906 г. енорийски свещенник към храма е роденият в града Ангел Христов. По негово 
време през 1904 г. църковното настоятелство възлага на известният станимашки часовникар Кочо 
Георгиев Табакиди /Табаков/ да достави и монтира за храмовата кула камбанария часовник. 
Завършилият в Атина млад часовникар Кочо доставя часовниковият механизъм, който има двоен 
циферблат. 

 
Изглед към стенописа на купола в църквата “Св. Димитър” 

 
През 2000 г., когато в храма свещенодейства свещенникът Стефан Костадинов, с помощта на 
дарители са събрани около 3 500 лв. С тези средства е направено покритие с титан на куполът на 
кулата камбанария. Куполът, който е около 30 кв. м., блести, сякаш е позлатен. Историята на 
църквата св. Димитър е ярък пример з трудната борба за утвърждаването на българщината в 
Асеновград. 
 
Поговорих за някои въпроси на вярата с жените които бяха в храма, най-вече за ересите. След 

като излязох от храма, след точно един завой се озовах пред “Света Троица” 

 

Църква Света Троица се намира в центъра на Асеновград зад пощенската станция. В района 
наоколо има множество параклиси и църкви. Църквата е много близо до гарата и спирките на 
обществения транспорт. В близките околности са Асенова крепост и Бачковския манастир. 
Църквата Света Троица е построена през втората половина на ХІХ век с доброволни дарения на 
средства и материали от местното население. Сградата е трикорабна и едноабсидна, отвътре е 
изписана със стенописи, а иконите са дело на местен зограф. През 1938 година е разширена и е 
издигната кулата с камбанарията с височина 20 метра. В миналото в двора й са се помещавали 
българско и гръцко училище. 
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“Света Троица” – общ изглед 

 

 
Поради късния час обаче църквата вече е затворена. Нямах възможност да поразгледам 

интериора, а това е една от църквите в Асеновград в които никога не съм влизал. От тук отивам 

към параклиса “Свети Панталеймон”. Той е разположен насред Асеновград, точно до 

палеонтологичния музей. Мястото също така е и Братска могила на загиналите в борбата срещу 

фашизма. Спирам за кратък отдих и поемам надолу. Остават ми още две църкви – “Свети 

Атанасий” и най-новата църква в града – “Свети Иван Рилски”. Пътят ми първо минава през 

“Свети Атанасий”. Заради чисто географското си положение тази църква е възприемана като 

централен храм за Асеновград и като че ли събира най-много богомолци по празниците. 
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На снимката горе: 
Общ изглед на църквата “Св. Атанасий” с щъркеловото гнездо върху камбанарията 

 
 

Църквата Свети Атанасий е още една от красивите църкви в Асеновград. Тя е била известна и с 
името - църквата на аргатите, защото е била изградена от дарения на най - бедните хора и в 
началото е била доста скромно направена. Била е построена за 2 месеца. Разположена е на 
централно място в града. Църквата е хубава в нея могат да се видят много красиви икони. Двора 
на църквата е добре поддържан има чешма и красива градина. Уникална забележителност на 
църквата е щъркеловото гнездо на върха на камбанарията, откъдето всяка година през пролетта 
започва да се чува веселото тракане на клюна на щъркелите които го обитават, както и често се 
виждат в полет над града, разперили величествените си крила. 
 
Почти не остана. Чувствам как подметките ми се износиха, но изпитвам едно необяснимо 

вътрешно задоволство от свършената работа. Е, ще имам малки разочорования от някои снимки, 

но пък изживяването, самата разходка беше невероятна. Вървейки потънал в подобни размисли, 

неусетно стигам до “Свети Иван Рилски”  

 
Църквата “Св. Иван Рилски” сгушена между зеленината 

 

Църквата Свети Иван Рилски е още една от красивите църкви в Асеновград. Църквата Свети Иван 
Рилски е най новата църква в Асеновград, намира се близо до военното поделение в Асеновград. 
В тази част на града няма църква, така през 2000г. е започнало изграждането на църквата Свети 
Иван Рилски и през 2003г. е била приключена. Църквата е изградена с помощта на хора който са 
участвали в изграждането и с труд и с дарение. Също ни разказаха, че още когато църквата е 
била в строеж в нея са намерили много голяма сума дарение, но не се знае кой е дарителя. И 
това много е помогнало за изграждането на църквата. Църквата не е голяма, малка е, но е много 
красива и много добре е поддържана. Ние посетихме църквата за един Великден и останахме 
много доволни. Отвътре е още по хубава с иконите, също има и много красиви стенописи. 
Влязохме вътре запалихме си свещички за здраве, разгледахме и след това излязохме в двора. 
Той е малък, но добре поддържан с много цветя. 
 

Изведнъж усещам цялата умора в краката си и цялото си тяло. Живея на две преки от църквата, а 

сякаш живея на хиляди километри. И все пак, въпреки умората, вълнението от днешния ден ме 

изпълва и в миг чувствам, че имам сили да извървя целият изминат път отново и отново. 
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