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• ОБЩИНИ 

• Варна

•Смолян

•Болярово



ОБЩИНА СМОЛЯН

Среща-разговор със 

зам. кмета на 

Община Смолян

г-н Марин Захариев



Част от православните 

паметници на територията 

на община Смолян

Гр. Смолян – три стари църкви и една в 

строеж

Гр. Златоград – две стари църкви

Гр. Чепеларе – две стари църкви

С. Павелско – църква от 1834 г.

С. Чокманово - църква от 1834 г.

С. Широка лъка - църква от 1834 г.

С. Смилян – една стара църква

С. Левочево – една стара църква



С. Павелско - селото с най-много 

параклиси в землището си



Кметството на с. Павелско 



Църквата в с. Павелско „Св. Вознесение

Господне“ – 1834 г.



Църквата „Св. Вознесение Господне“ –

интериор



Изградена през 1834 г-. – една от трите 

най-стари църкви в Родопите 

•По инициатива на жителите:

•Марко Иванов – убит през 1839 г.

•Златил Кайбицки – убит през 1840 г.



Лобните места, където са убити двамата 

инициатори за изграждането на 

църквата



Част от параклисите около селото



Един от последно изградените със 

средства на бизнеса параклиси в 

Павелско



с. Чокманово, общ. Смолян



Строителят на храмове Анастас Иванов 

от с. Чокманово



Анастас Иванов

Роден е в Смолян, но коренът му е от Чокманово.

Завършил е промишлен дизайн в художественото

училище

Работил е във Варна като дизайнер на „Мартинели“,

в сервиз за автомобили „Мерцедес“

Преди 16 години напуска Варна, продава имоти и

бизнес и идва в Чокманово. Всичките си средства

харчи за възстановяване на стари разрушени

църкви.



В първия завършен храм Кузма и Дамян



Първият възстановен от него храм



Това е духът, това е силата! Не ми дава мира! И сега, 

и сега! Тука самичък съм си вдигал всички кофражи. 

Слизам шестнадесет метра надолу, падне теслата, 

продължавам нагоре. Всичко това ми е минало през

ръцете. Намери се в Украйна, защото – тук в България, 

шест хиляди лева излизаше кубето, само ламарината, не 

говорим за труд. На половин цена – давай, Изикредит, 

заеми – имах един апартамент в наследство, и той отиде. 

Защото това не ме радва, ето – утре пак ще имам такава

таратайка, но това няма да го има. 



Пред строежа на поредния храм Св.Св.

Петър и Павел



Този кръст, намерен случайно, му 

открива мястото къде е бил храмът



В черквата Св. Пророк Илия в

с. Чокманово



Изводи:

• Населението в Родопите от векове се грижи за своите храмове.

• Да се строят храмове със собствени сили и средства е традиция в
региона.

• Не само се опазват съществуващите храмове, но се възстановяват
разрушените и се строят нови.

• И днес на територията на Смолянска област се строят и
възстановяват храмове със средства и сили на бизнеса, на
местното население и на отделни личности.



Проект: „Създаване на модел за опазване, популяризиране и 

социализация на православните християнски храмове в България“ –

ДН15/4

www.cho.unibit.bg

•Благодаря за вниманието!


