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МОНуМЕНТъТ
Статуята на Дева Мария с малкия 
Исус се издига на хълма „Ямача“ 
в Хасково и е един от символите 
на града. Изработен е от полимер-
бетон и тежи 80 тона, а общата 
му височина е 32,8 м. От хълма, 
на който се извисява статуята на 
Божията майка, се открива пано-
рама на целия град. В основата 
на монумента „Света Богородица“ 
е изграден параклисът „Рождество 
Богородично“. Света Богородица 
с Младенеца е с височина 14 метра 
(46 фута) и стои върху фундамент 
от 17 метра (55 фута и 9 инча). През 
2004 г. в основата на монумента 
е изграден параклис „Рождество 
Богородично“.Иконописът е дело на 
Тодор Мирчев
Пет години, след като статуята влезе 
в Книгата на световните рекорди 
„Гинес“ като най-високата в света, тя 
получи сертификат, че е включена 
в 100-те национални туристически 
обекта. В книжките с печати е по-
ставена под номер 72 заедно със 
средновековната крепост край 
свиленградското село Мезек. 
Триизмерната фигура на Богороди-
ца се извисява на величествените 
31 метра в местността Ямача. По-
строяването на монумента става със 
средства, дарени от цялата хасков-
ска общественост. 

8 СЕПТЕМВРИ – РОждЕСТВО На 
ПРЕСВЕТа БОГОРОдИца И дЕН На 
хаСКОВО
Празникът в чест на Рождество 
Богородично е дълбоко вкоренен 
в богатата хилядолетна история 
на град Хасково. Почитането на 
Божията майка като закрилница на 
града остава през годините трайно 
свързано с традициите и ценности-
те, предавани между поколенията.
Затова и тържественото откриване 
на религиозния комплекс става на 
8 септември 2003 г. по случай Деня 
на Хасково. Лично пловдивският 

митрополит Арсений извършва 
водосвета пред уникалния мону-
мент на Божията майка, който няма 
аналог в света .. 
От столетия Дева Мария е смятана 
за покровителка на Хасково, затова 
с решение на местния Общински 
съвет от 1993 година 8 септември / 
празникът Рождество Богородично 
/ е обявен за ден на града. Тогава 
в Хасково традиционно се провеж-
дат множество културни и спортни 

прояви под егидата на общината. 

КаМБаНаРИя
На около 30 метра зад статуята на 
Св. Богородица община Хасково 
ще построи камбанария с няколко 
камбани. Те ще бъдат управлявани 
посредством компютърни програми. 
По този начин различни мелодии 
ще огласяват града в определени 
часове от денонощието. Височината 
на обекта ще бъде близо 29 метра, 
аркадни ажурни ограждения ще съз-
дават плавен преход от параклиса 
„Св. Богородица“ към камбанарията. 
Спираловидна стълба ще отвежда 
почти до върха й, откъдето посетите-
лите ще се наслаждават на панорам-
на гледка към града. Във вечерните 
часове обектът ще бъде ефектно 
осветен. С изграждането на камбана-
рията в подножието на Девата ще се 
формира единен култов ансамбъл.
Статуята на Богородица е един 
обединяващ символ, който е събрал 
в себе си традицията на християн-
ските добродетели, върху които се 
гради бъдещето на града.

(Р.К.)

хасково – градът на Богородица
най-високата в света статуя на Света Дева Мария с Младенеца е издигната с почит, любов и при-
знателност към божията майка, покровителка и закрилница на хасково. Монументът е открит 
през 2003 г. с водосвет от н. в. пр. Митрополит арсений и е вписан в книгата „рекордите на ги-
нес“. автори на монумента са петьо александров, никола Стоянов и колектив.


