
Поклоннически и религиозен 
туризъм в Тракийски 
туристически район

Предложения за религиозни храмове, които да посетите в района.



На територията на Тракийски туристически 
район са открити останки от множество древни 
цивилизации. Това са културите на 
праисторическите общества, на траките и 
античните гърци, на Рим и Византия, на 
християнството и исляма.
Преселниците са оставили на територията на 
района богатото културно наследство на седем 
различни цивилизации. 



Община Перущица притежава почетно място в българската история със своите църкви:

• „Червената църква“ е изградена през ранното средновековие -
V–VI в. и е една от най-значимите ранно християнски базилики 
на Балканите. В нея умело са съчетани античният гръцки с 
византийски стил и някои форми на римската мавзолейна
архитектура, спазвайки изискванията на християнския култ.

• Историческата църква „Св. Архангел Михаил“- построена в 
1849г. Тя служи като крепост и убежище на въстаналите 
перущинци през април 1876г., в която 347 от тях (мъже, жени и 
деца) предпочели смъртта пред робството. 

• Храм „Св. Атанасий” - старата църква, построена XV и XVI в. От 
нея е дадено началото на Априлското въстание в този край, по 
време на бунтовните събития тя е била изгорена до основи от 
завоевателя.

• Параклис „Св. Преподобна Петка“.
• Манастир „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ -

средновековна монашеска обител.



Община Брезово

• Църквата „Свети Димитър“ в гр. Брезово е построена през 1843 г. 
Изографисана е от майстори от Дебърската иконописна школа. 
Църквата е изписана със 146 стенописа, повечето от които са 
запазени. Обявена е за паметник на културата.

• с. Розовец и храм „Свети Атанасий“

• Античната църква „Св. Георги“, която някога  е била книжовно 
средище – един от най-големите дамаскинарски и художествени 
центрове през XVII  век. През 30-те години тук работи етрополският 
книжовник поп Йовко. Негови последователи са даскал Филип и 
йерей Недялко.



Община Първомай

• Църковен храм „Св. Георги“ се намира в центъра на града. 
През 1928 г. по време на Чирпанското земетресение 
църквата е пострадала сериозно, но сега тя е обновена. 
Храмовият празник е на 6-ти май, когато православната 
църква почита Свети Георги Победоносец.

• Църквата „Свети Георги Победоносец“ – с. Бодрово е 
построена през 1858г., изградена благодарение на 
богатството и щедростта на Хаджи Георги, който получава 
разрешение за строеж на църква през 1856г. Цялото село 
участва с труда си в построяването й.

• Евангелска петдесятна църква с. Виница 

• Манастир ,,Свети Атанасий” край с. Златна ливада, който е 
най-старият действащ манастир в Европа.



Община Димитровград има 27 източно-православни храма и 31 параклиси с аязми. Най-старите са строени още в средата 
на ХІХ  век., впечатляват  със своите размери, вътрешно оформление и стенописи с висока художествена стойност.

• Най-стара е Църквата „Св. Георги Победоносец” в с. Горски 
извор, построена през 1854 г. Тя е паметник на културата с 
национално значение от 1964 г.

• Храмове с  историческа стойност на територията на община 
Димитровград са и църквите „Св. Димитър” в кв. Раковски и „Св. 
Георги” в кв. Черноконево; „Св. Константин и Елена” – с. 
Крепост; „Св. Георги” - с. Бодрово, „Св. Иван Рилски” – с. 
Добрич; „Св. Никола” в гр. Меричлери; „Св. Георги” – с. Брод; 
„Св. Пророк Илия” – с. М. Асеново; „Рождество Богородично” –
с. Г. Асеново, Църква „Свети Димитър” - село Ябълково, Църква 
„Св. Харалампий” - село Черногорово, манастир „Света 
Богородица” - село Добрич.



Община Тополовград

• Манастир „Света Троица“ - действащ женски манастир – едно от 
най-големите духовни средища в тази част на страната. Смята се, че 
манастир на това място е възникнал още през ХIV в. по времето на 
цар Иван Александър. 

• Скални християнски храмове – „Вехтата църква” - била е използвана 
за църква през Х век, разположена над манастира „Св. Троица“, 
параклисите „Св. Марина“ в с. Сакарци и „Св. Спас“ северно от град 
Тополовград и скална църква при с. Маточина;

• Храмове в областта: „Св. Парашкева” – с. Орешник; „Св. Георги” –
църква – с. Хлябово; „Св. Димитър” – с. Орлов дол (паметник на 
културата); „Св. Димитър” – с. Княжево; „Възнесение Господне” – с. 
Срем; „Св. Димитър” – с. Устрем; „Живоприемний източник” – с. 
Капитан Петко войвода; „Св. Богородица” – църква – с. Чукарово; 
„Св. Богородица” – с. Светлина; „Св. Архангел Михаил” – с. Мрамор; 
„Св Пророк Илия” – с. Синапово; „Св. Петка” – с. Доброселец; „Св. 
Константин и Елена” – с. Радовец.

• Църква „Света Богородица“.



Община Харманли

• Църква „Св. Атанасий“- 1835 г. 

• Църква „Св. Иван Рилски“

• Параклис „Св. Трифон“ 

• И старите църкви в областа: „Св. Неделя“, 1874 г. –
с. Черепово; „Св. Архангел Михаил“, 1852 г. - с.
Славяново; „Св. Илия“, 1859 г. - с. Поляново; „Св. 
Димитър“, 1867 г. - с. Овчарово; „Св. Иван 
Рилски“, 1836 г.- с. Доситеево; „Св. Богородица“, 
1877 г. – с. Българин; „Св. Вмч. Георги“ – с. 
Рогозиново; „Св. Георги“, 1899 г. – с. Черна 
могила.



Община Минерални Бани

• Църква „Св. Георги“ – с. Минерални Бани;

• Джамия в с. Колец;

• Църква „Св. Анастасий“ с. Сусам;

• Джамия в с. Караманци;

• Църква „Св. Никола“ в с. Сърница;

• Джамия в с. Сърница;

• Джамия в с. Боян Ботево.



Община Чирпан - повечето църкви са запазени от 19в. и имат както духовно така и културно и историческо значение

• Храм „Св. Възнесение Господне“

• Храм „Св Архангели“ (1860г.) - Чирпан с 
единственото в духовната околия Неделно 
училище за младежи и възрастни.

• Църквата „Света Богородица“ е първият голям 
християнски храм в гр. Чирпан. Построена е 
през 1835г, на мястото на малка църквица от 
ХVІІІв. 

• Манастирски комплекс „Св. Атанасий
Велики“- с. Златна Ливада. Обителта се счита 
за най-стария действащ манастир в Европа. 
Построен е през 344 година в него се пази 
единственото в света копие на Реймското
евангелие, върху което са полагали клетва 
френските крале до ХІХ в. 

• Руини на средновековен манастир „Св. 
Пантелеймон”- с. Стоян Заимово



Община Марица e с богата история от най-дълбока древност - от времето на траките, през епохата на римското господство до 
наши дни. Многобройни са митовете, легендите и преданията за личности като Майстор Манол, рода Търневи, съратника на 
Дякон Васил Левски - дядо Иван Арабаджията от Царацово и за самият Левски, пребродил селата от региона.

• Бенковски – „Св. Троица”, построена  през 1880 г., обявена за паметник на културата поради ценните стенописи и 
иконостаса. Купелът за Светото кръщение с дата 1856 г. показва, че религиозен живот е имало и по време на робството.

• Първата църква на село Войводиново – „Свети Спас”.

• Църквата „Свето Вознесение Господне” е осветена през 1892 г. с. Граф Игнатиево. 

• Село Динк църква „Успение Богородично” – според преданията е построена върху стара римска сграда.

• Калековец църквата „Св. Св. Кирил и Методий” е открита през 1860 г.

• Първата църквата на село Рогош е построена през 1866 г. След Освобождението на мястото на възрожденската църква е 
построена нова – „Св. Атанасий”, съборена от заметресението през 1928 г. 

• Скутаре църквата „Свети Пророк Илия” – е построена през 1879 г. 

• Строево  църквата „Св. Никола летен”, построена през 1866 г., има ценна архитектура и в нея се помещават 23 икони. 

• Възрожденската църква в с. Труд „Св. Троица“ е построена от майстор Минчо Богданов Стари през 1869 г. 



Община Стара Загора

• Катедрален храм „Св. Николай Чудотворец“ - наследник на 
църква, строена през 1834 г., към която е било известното 
Светиниколско училище,  дало образование на много младежи, 
между които и Васил Левски. Разрушен по време на  Руско-
турската война и построен отново в периода 1896-1909 г.

• Храм „Света Троица“ - свързан с трагичната история на Стара 
Загора по време на Руско-турската освободителна война. През 
1877 г. тук са избити хиляди невинни старозагорсци, потърсили 
убежище в храма. Възстановен е след Освобождението.

• Храм „Свето Въведение Богородично“ - на място на разрушената 
църква по време на боевете за Стара Загора през Руско-турската 
освободителна война е издигната нова, завършена  през 1881 г. 
Тук на 5 октомври 1912 г., след тържествен молебен, цар 
Фердинанд прочита Манифеста за обявяването на Балканската 
война. 

• Храм „Св. Димитър“ – изграден в периода 1859-1861г., свидетел на най-значимите събития от историята на града в периода на 
Възраждането. Две от тях - животът и дейността на Васил Левски в Стара Загора и посрещането на руските освободителни 
войски и българското опълчение в града, са изобразени на стенописни пана от проф. Никола Кожухаров. В двора на църквата 
се намира Хилендарският метох, исторически свързан с живота и делото на Васил Левски.



Община Стара Загора

• Параклис „Свети Теодор Тирон“ - намира се на територията на парк 
“Митрополит Методий Кусев“ („Аязмото“). Осветен през 1896 г. В 
олтара на храма се съхраняват час от мощите на светеца. 
Стенописите са от средата на 40-те години на ХХ в. и са уникални с 
мозаечната си изработка. 

• Храм „Св. Игнатий Старозагорски“- последният построен храм в 
града, през 2014 г. Наречен е на Св. Игнатий Старозагорски, роден в 
Стара Загора в края на ХVIII век., приел своята мъченическа смърт 
след отказа да смени християнската си вяра. 

• Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ – намира се в 
центъра на Стара Загора, място, на което в продължение на хиляди 
години са почитани различни божества, а храмовете, посветени на 
тях, са надграждани един върху друг. Най-старите останки тук са от 
култова яма (Х -ІХ в. пр. Хр.). Археологически проучвания разкриват 
още езическо светилище, посветено на тракийския конник (ІІ – ІІІ в.) 
и основите на средновековна християнска гробищна църква (края на 
Х – ХІІІ в.). Всички те могат да се видят в интериора на музея. Най-
запазена е архитектурата на мюсюлмански храм, построен в 
началото на XV в.



Община Пловдив

• Църквата „Св. св. Константин и Елена“ - 1832 г. Християнско 
светилище е имало на това място още в IV в. През 304г. на 
същото място били обезглавени заради християнската си 
вяра мъчениците Севериан и Мемнос. Преди тях заради 
вярата си пострадали и 38-те Пловдивски мъченици. Днес 
храма представлява ценен религиозен, исторически и 
културен паметник. 

• Катедрален храм  „Св. Марина“ легендата разказва за 
съществуването на храм от V в. В днешния си вид църквата 
била изградена през 1851 г. Днес тя е единственият 
пловдивски храм с най-голям брой камбани и един от най-
ценните резбовани иконостаси.

• Арменска апостолическа църква „Свети Кеворк“ - построена 
от арменски майстори от Мала Азия в 1828г. Към този храм 
има два параклиса „Свети Вартоломей и Тадей“ и „Свети 
Стефан“.

• Еврейска синагога „Цион” - Построена е през 1886-1887 г., в 
сърцето на историческия еврейски квартал „Орта Мезар“. 
Разширена е през 1922 г.



• Евангелистката Съборна църква е висока е 25 метра и е 
изградена изцяло от гранит. Това е най-голямата Евангелистка 
църква на Балканския полуостров. Тържественото й освещаване 
става по време на Втория Събор на Евангелистките катедрали 
през есента на 1901г. 

• Католическата катедрала „Св. Лудвиг“ - построена през ХІХ век. 
по проект на римския архитект Алфонсо. Тук през 1861г. е 
монтиран първият в България орган. Камбанарията е изградена 
през 1898 г. и е оборудвана с 5 камбани, подарък от папа Лъв XIII

• „Джумая“ джамия (ХV в.) според преданието била построена на 
мястото на древната християнска църква. На външната стена на 
югозападния ъгъл има слънчев часовник. Джумая джамия е 
действащ мюсюлмански храм, втори по големина в България с 
площ от около 1500 кв.м. 

• Катедралният храм „Успение Богородично“ според 
изследователи, още през Средновековието е имало красива и 
величествена църква. Първите, запазени за нея сведения, 
датират от ІХ-Хв. През 1859 г. тук за пръв път се провежда 
богослужение на български език, с което се поставя начало на 
движението за самостоятелна българска църква. 


