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Нашият девиз:

Откриваме;

Опознаваме;

Опазваме.



Монумент означава 

паметник

Място на паметта.

Да съхраним  паметта 

си за бъдещото 

поколение.



ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ гр Хасково  



ПАМЕТНИК "СВЕТА БОГОРОДИЦА"

МОНУМЕНТ БОГОРОДИЦА, ХАСКОВО

Най-високата в света статуя на Пресвета 

Дева Мария с Младенеца е издигната с 

почит, любов и признателност към 

Божията майка. Монументът е открит през 

2003 г. с водосвет от митрополит Арсений. 

През 2005 г. е вписан в книгата Световните 

рекорди на Гинес, а от 2009 г. е и в листата 

на Стоте национални туристически обекта 

на България.

Автори на статуята са Петьо Александров, 

Никола Стоянов и колектив. Изработена е 

от полимер-бетон и тежи 120 тона. Общата 

височина на монумента е 32,8 м, а 

притегателното му излъчване се допълва 

от изградения вътре в основата му 

параклис Рождество Богородично. От 

хълма Ямача , на който се извисява 

статуята, се разкрива запленяваща 

панорама на целия град.

http://www.haskovo.com/bg/page_121_46.html


ПАМЕТНИКЪТ НА НЕЗНАЙНИЯ ВОЙН, ХАСКОВО

Паметникът на незнайния войн на 

централния градски площад „Свобода” в 

град Хасково е открит през 1927 г. 

Величественият монумент е изработен от 

скулптора Делирадев с любов и 

признателност към всички българи, 

загинали по време на Освободителната 

война от 1877-1878 г., Балканската и 

Първата световна война. Монументът е 

осветен на 2 юни 1927 г., а епископ 

Харитон и свещеници от града отслужват 

панахида и молебен в памет на 

загиналите бойци. Цар Борис III 

присъства на тържествената церемония 

по откриването, което я прави 

незабравима. Паметникът е много 

оригинален като изработка. Скулптурите 

на войните в долната му част 

символизират четирите рода войски –

пехота, кавалерия, артилерия и команден 

кадър



ПАМЕТНИКЪТ НА ХАСКОВСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ

Паметникът на хасковските 

възрожденци е един от най-красивите и 

представителни паметници в град 

Хасково. Намира се в централната част 

на града и представлява прекрасно 

допълнение към европейския облик на 

Хасково. Оригиналният монумент е дело 

на архитект Ангел Радев и на скулптора 

Господин Тонев – Гуспата. На северната 

стена на шестметровата гранитна 

колона са изписани имената на 72 

възрожденци от град Хасково. На 

източната красива метална пластина са 

изобразени птица в полет, перо и 

първите букви от българската азбука, 

които представляват символ на 

книжовността и знанието. На южната 

страна е изписан кратък, но пропит с 

патриотизъм текст, който изразява 

признателността и благодарността на 

следващите поколения за приноса на 

хасковските възрожденци към 

европейската духовност.



ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Васил Левски е роден на 6(18) юли 1837 г. в 

Карлово. В църковните регистри е записан 

под името Васил Иванов Кунчев, но 

историята ще го запомни с още дузина 

имена, две от които ще останат безсмъртни 

– Васил Левски и Апостола. Детството на 

Левски не е леко. Баща му – Иван Кунчев 

умира рано и върху 14 годишния Васил 

паднала отговорността да помага в 

изхранването на семейството. Започнал 

учението си в карловското взаимно 

училище, но под влияние на вуйчо си станал 

послушник и в продължение на три години 

обикалял из селата за да събира помощи за 

Хилендарския манастир, учил църковно 

пеене и богослужение. За кратко време 

имал възможност да продължи 

образованието си в Стара Загора, но след 

това приел монашеството в Сопотския 

манастир (1858 г.) под името Игнатий.



Капитан Петко има над 22 паметника в България – в Пловдив, Чепеларе, 

Варна, но за най-представителен се смята този в град Хасково. Неговият 

създател е Стою Тодоров, известен български архитект от средата на 

миналия век. Паметникът, висок над два метра, е открит през 1963 г. и до 

днес е една от най-впечатляващите архитектурни забележителности на 

град Хасково и Южна Тракия. Идеята за построяването му се появява почти 

веднага след смъртта на великия българин през 1900 г., но заради 

размирните години в началото на века, когато този край на България все 

още е под контрола на турците, признателните българи не са в състояние 

да построят монумент на своя закрилник. За това, че не са го забравили 

свидетелства не само построяването на статуята, но и това, че всяка 

година неговите правнуци в Хасково почитат годишнината от рождението и 

смъртта му. През 2004г. в родното му село Доган Хисар в частен имот е 

открит още един негов паметник, а на 2-ри декември същата година в Рим 

на известния хълм Джаниоколо редом със статуята на Джузепе 

Гарибалди се извисява и тази на известния български революционер и 

войвода Петко Киряков – Капитан Петко Войвода.

КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА



ХРИСТО БОТЕВ

Христо Ботев е роден на 6. януари 1848 г. в гр. Калофер. Учи в Карлово и 

Калофер, а през 1863 г. заминава за Одеса, където постъпва в Одеската 

гимназия, но през 1865 г. е изключен за свободолюбивите си идеи. Учителства 

в с. Задунаевка, Бесарабия, а в началото на 1867 г. се завръща в Калофер, още 

същата година е принуден да емигрира в Румъния. Работи в печатницата на Д. 

Паничков (1868), прави първите си литературни опити, превежда, участва в 

театрални представления, сътрудничи на в. "Гайда" и "Дунавска зора". По-

късно е учител в Александрия и Исмаил (1869) , редактор на в. "Дума на 

българските емигранти" (Браила, 1871). През 1872 г. се установява в Букурещ, 

където заедно с Любен Каравелов е редактор на в. "Свобода" и "Независимост". 

Издава сатиричния вестник "Будилник" (1873). След смъртта на Левски (1873) 

отношенията му с Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, 

секват, а Ботев оглавява революционната емиграция и списва нейния орган - в. 

"Знаме" (1874-1875). След обявяването на Априлското въстание издава в. "Нова 

България" (1876) и организира чета в помощ на въстаниците, с която превзема 

австрийския кораб "Радецки" и слиза на Козлодуй. Четата не среща подкрепата 

на българите, води тежки сражения в Балкана, в едно от които Ботев е убит - 02. 

06. 1876 г. Поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, 

революционер и мислител, Христо Ботев се превръща в икона за българите, в 

национален символ.



МОРЕНА – ПОСВЕТЕНА НА ЗАГИНАЛИТЕ В 

ДНИТЕ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ХАСКОВЦИ 

Идеята за възпоменателна плоча, посветена 

на падналите в дните на Освобождението 

хасковци възниква в Гражданския клуб на 

Хасково в края на 30-те години на ХХ в. Тя е 

реализирана четири десетилетия по-късно по 

повод 100 годишнината от Освобождението на 

България от османското политическо 

господство. Тогава са поставени няколко 

паметни знака. Особено важна е паметната 

плоча /морена/, посветена на 70-те обесени 

българи от Хасково през 1877 г. Паметният 

текст гласи: “През 1877 г. в този район са 

обесени 70 българи, свидни жертви за 

Освобождението на България от османско 

иго.” Имената остават неизписани, но е 

запазен споменът за загиналите хасковци 

през лятото на 1877 г., в трагичните дни на 

настъплението на Сюлейман паша към Стара 

Загора



ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ОТ ХАСКОВО В ОТЕЧЕСТВЕНАТА 

ВОЙНА 1944-1945 Г.

През 60-те и 70-те години на ХХ в. в много селища на 

Хасковска област са поставени паметници или паметни 

плочи за загиналите във всички войни в селищата на 

областта, където няма до този момент. Някои от тях са 

съвсем нови, а други – обновени или реставрирани, 

като са добавени имената на загиналите във Втората 

световна война.

В края на 90-те години на ХХ в. Хасковското дружество 

на ветераните от войната подема инициатива за 

изработване и поставяне на паметен знак за 

загиналите хасковци във Втората световна война 1944-

1945 г. Инициативата се вписва и е част от програмата 

на Община Хасково за възстановяване и съхраняване 

на паметниците на нейна територия.



ПАМЕТНИК НА ПОБЕДАТА

Внушителен монумент от бронз 

и камък е поставен на входа 

към емблематичния за Хасково 

парк “Кенана”. Фигура на жена с 

устремно вдигнати ръце, викаща 

“Ура” – израз на възторга от 

свободата. Общата височина на 

монумента – постамент и статуя 

е 8 метра. Посветена на Деня на 

победата – 9 май, тя е част от 

оформлението на подхода към 

парк “Кенана”. Архитектурното 

решение на целия ансамбъл е 

дело инж. Валентина Атанасова 

– паркостроител, а техническото 

изпълнение – на бригагада от 

“Благоустройствени строежи” –

Хасково с ръководител Никола 

Любенов.



СКУЛПТУРАТА ХАСКОВСКИ КАУНЬ

Малцина знаят, че 

скулптурата Хасковски каунь 

е измислена и изработена 

през 1999 година, когато 

актьорът Янко Митев издаде 

първия брой на едноименния 

вестник. Идеята дойде 

спонтанно – впечатлих се и 

реших да направя малка 

пластика по темата. Творбата 

бе приета с възхищение от 

малцината тогава хасковски 

"кауни" и бе предложена за 

ежегодна награда на 

Ъкъдемия Каунь. Оттогава 

нейни носители са много 

известни личности на 

България.



Културно-историческите 

паметници 

представляват културно-

историческото 

наследство на един град



Клуб „Монумент“ с 

ученици от 

професия“Техник на ССТ“ 

при ПГССТ гр Хасково, 

с ръководител  

П.Зафирова Ви 

благодари за

вниманието.


