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Въведение 

 
Темата за културно-историческото наследство става все по-актуална в 

световен мащаб, така и за отделните държави. Изключително голямата 

мобилност на хората през новия век се проявява по два начина. По-лесното 

прекосяване на административните граници насърчава международните 

пътувания, което води до опознаване на редица иностранни култури и дори до 

усещане за привързаност към тях. В същото време обаче се проявява и чувството 

за принадлежност към родното място, желанието за по-детайлното запознаване с 

миналото му и онези осезаеми и неосезаеми елементи от него, които са източник 

на гордост и открояване спрямо глобализирания свят.  

Моята подбуда да избера темата „Културно-историческо наследство на 

община Дряново” е убеждението ми, че е редно всеки човек да допринесе за 

благото на своя роден край. При това не само на думи, а с реални действия. 

Заради това през месец юли 2012 г., тъкмо завършил първи курс, стартирах 

проекта „Дестинация Дряново“ (www.destinationdryanovo.com). Поставих си за 

цел чрез него да изградя положителен имидж на Дряново, използвайки 

солидните възможности на дигиталния маркетинг. Дейност, която изисква 

изключително обстойно проучване на всички културно-исторически ценности, 

празници, фестивали и др. Разработването на дипломантски труд по темата е 

логичното продължение и допълнение на започнатото през 2012 г.  

Изследването обхваща периода от старокаменната епоха, към която са 

отнесени най-старите следи от човешки живот по тези земи, до съвременността. 

Териториалният обхват покрива землището на днешната община Дряново, с 

акцент върху града и района на манастира „Св. Архангел Михаил“.  

Обект на разработката е състоянието на културно-историческото 

наследство на община Дряново и взаимовръзките между материалните и 

нематериалните ценности. Предмет на изследването са архитектурните и 

скулптурните паметници, археологическите обекти и ежегодните събития, 

http://www.destinationdryanovo.com/
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изразяващи както традиционни обреди и обичаи, така и зараждането на нови 

такива.  

Целта е да бъде направено изчерпателно и актуално описание на най-

значимите културни ценности, което да помогне за изясняването на някои 

дискусионни моменти или откровено погрешни твърдения за тях, както и да даде 

представа за съвременното състояние на културно-историческото наследство в 

региона. Данните ще послужат не само за теоретично решение на проблема, но 

ще имат и практическо приложение в проекта „Дестинация Дряново“, чрез който 

те достигат до широка аудитория.  

За осъществяване целта на дипломната разработка следва да бъдат 

изпълнени следните задачи: 

 проучване и анализ на достоверните източници на информация по темата; 

 извършване на семантичен анализ на понятията;  

 проследяване тенденциите относно опазването и значението на 

културното наследство;  

 допълнителни проучвания на терен, за да бъдат набавени липсващи данни;  

 структуриране на изчерпателни описания, допълнени с актуални сведения 

за материалните и нематериални ценности в община Дряново. 

Структурата на дипломантския труд се състои от въведение, основна част, 

представена в три глави, и заключение.  

В първата глава е дефинирано понятието „културно наследство” и е 

установен неговия произход; направен е кратък исторически преглед на 

дейностите по опазване на културното наследство в Българи, нормативната 

уредба и тенденциите в световен мащаб. 

Втора глава проследява историческото развитие от палеолита до средата 

на XX век на територията, която днес попада в пределите на община Дряново. 

В трета глава е направен подробен исторически преглед на най-значимите 

културно-исторически паметници в община Дряново и актуални описания на 

ежегодните събития.  



5 
 

Основните източници по темата, използвани в настоящата разработката, 

са слабо познати и допринасят за по-пълноценно ѝ изложение. „История на град 

Дряново“ от проф. Петър Чолов е най-задълбоченото изследване по въпроса до 

момента. Написаните през 1970 г. от арх. Ана Бъчварова  научно-мотивирани 

предложения за обявяване на жилищни и обществени сгради от епохата на 

Възраждането за паметници на културата в град Дряново дават изключително 

точна и изчерпателна информация за възрожденското архитектурно наследство 

на града. Достоверни и подробни сведения по различни теми има в сборника 

„Дряново и Дряновският край“, като особено полезна за настоящия 

дипломантски труд е статията за средновековните крепости на Стефана Вълчева. 

Безценен извор за битката в Дряновския манастир по време на Априлското 

въстание е книгата на Христо Марков „История на 9-те дни в Дряновския 

манастир“, издадена през 1912 г., когато спомените за случилото се са били 

значително по-ясни.  

Изложената в този дипломантски труд информация за културно-

историческото наследство на община Дряново има значителен принос за 

обогатяването и систематизирането на данните по проблема. Тя може да 

послужи като добра основа при по-мащабна разработка по тази или сходни теми.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Първа глава 

Същност и значение на културно-историческото 

наследство 

Определенията за това какво е културно-историческо наследство са 

многобройни, но без особено съществени разлики помежду си
1
. Достатъчно 

точна и изчерпателна е дефиницията, която дава Иван Делчев. Той пише, че 

културното наследство е съвкупността от завещаните физически артефакти и 

нематериални обекти на група хора, общество или нация, които са ги унаследили 

от минали поколения и ги поддържат в настоящето, за да облагодетелстват 

следващите поколения
2
.  

Понятието за културно наследство е създадено от Анри Батист Грегоар 

(1750-1831), деец на Великата френска революция. Той внася в Конвента доклад, 

според който „общественото отношение трябва да обгражда с внимание 

предмети, които са собственост на всички, и особено паметниците на науката 

и изкуствата се препоръчва да се следят от всички добри граждани“.
3
 

Според действащия в България от 10.04.2009 г. Закон за културното 

наследство, то обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо 

наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна 

стойност. Те могат да са собственост на държавата, общините, на Българската 

                                                           
1
 Вж. повече в законодателното проучване на тема „Опазване, съхранение и популяризиране на 

културно-историческото наследство“ - http://www.parliament.bg/students/index.php?action=displays&id=240 

(последно посещение на 02.02.2016). 

 
2
 Делчев, Ив. Културното наследство и географските информационни системи: пътят към липсващата 

реалност. В сб. „Културно наследство: образование – наука – опазване, интегрирани в туризма“, Варна, 

2009 - http://liternet.bg/ebook/kulturno_nasledstvo/content.htm (последно посещение на 02.02.2016).  

3
 Sax, J. Heritage Preservation as a Public Duty: The Abbe Grégoire and the Origins of an Idea  - 

http://compilerpress.ca/Competitiveness/Anno/Anno%20Sax%20Heritage%20Protection%20as%20a%20Public

%20Duty%20MLR%201990.pdf (последно посещение на 02.02.2016). 

http://www.parliament.bg/students/index.php?action=displays&id=240
http://liternet.bg/ebook/kulturno_nasledstvo/content.htm
http://compilerpress.ca/Competitiveness/Anno/Anno%20Sax%20Heritage%20Protection%20as%20a%20Public%20Duty%20MLR%201990.pdf
http://compilerpress.ca/Competitiveness/Anno/Anno%20Sax%20Heritage%20Protection%20as%20a%20Public%20Duty%20MLR%201990.pdf
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православна църква и другите регистрирани вероизповедания, както и на 

физически и юридически лица
4
. 

Впечатляващ факт е, че българският народ създава институции, които да 

откриват, изследват и опазват материални и нематериални ценности още по 

време на османското владичество. На 30 януари 1856 г. в Свищов е създадено 

първото българско читалище, а към него и първият български музей
5
. Интересът 

към темата е дори по-ранен, защото още през 1835 г. Неофит Бозвели описва 

някои археологически паметници около Търново и манастири около София в 

своята книга „Славеноболгарское детоводство“. И дряновци са се вълнували от 

историческото си наследство, както става ясно от една дописка до в-к 

„България“ през 1859 г.
6
: 

„Около родното ми селище има много развалини, останки глухи от 

преминалото.” 

Значително по-подробни са сведенията на австро-унгарския учен и 

пътешественик Феликс Каниц, който няколкократно посещава България през 70-

те години на XX век и издава три тома на „Дунавска България и Балкана“. В тях 

има подробни данни за голям брой исторически сгради и за бита на хората по 

това време
7
.   

След Освобождението започва и систематичната работа по опазване на 

културно-историческото наследство на България. На 17 януари 1890 г. е 

обнародван първият закон в това отношение - „Закон за издирване на старини и 

за спомагане на научни и книжовни предприятия“. Неговата цел е да насърчи и 

регулира издирването на старини (монети, паметници, статуи, гробници, 

оръжия, оръдия) и документи (ръкописи, стари печатни книги и други). По това 

                                                           
4
 Закон за културното наследство на Република България, чл. 2 - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662 

(последно посещение на 02.02.2016) 

 
5
 Недков, С. История на музейното дело в България - http://www.museite.com/bg/index.php/library/museum-

science-bulgaria/67-syzdavane-na-pyrviia-bylgarski-muzej (последно посещение на 02.02.2016) 

 
6
 Чолов, П. История на град Дряново. София, 1969, с. 14. 

 
7
 Интегрирана консервация на архитектурно културно наследство, насочена към устойчиво развитие на 

територията - https://archilandia.files.wordpress.com/2013/11/analiz-dejnost-1_bg_final.pdf (последно 

посещение на 02.02.2016) 

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662
http://www.museite.com/bg/index.php/library/museum-science-bulgaria/67-syzdavane-na-pyrviia-bylgarski-muzej
http://www.museite.com/bg/index.php/library/museum-science-bulgaria/67-syzdavane-na-pyrviia-bylgarski-muzej
https://archilandia.files.wordpress.com/2013/11/analiz-dejnost-1_bg_final.pdf
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време в страната вече са започнали своята удивителна дейност чешките братя 

Карел и Херман Шкорпил. Те разкриват и описват огромен брой исторически 

обекти из цялата страна, включително два в дряновско – пещера „Бачо Киро“ и 

крепостта Дискодуратере. 

Още през първата половина на XX век България прави сериозен напредък 

по въпроса с опазването и експонирането на културно-историческите обекти. 

През 1924 г. към Националния археологическия музей се открива архитектурен 

отдел, чийто уредник става дряновецът проф. д-р арх. Александър Рашенов. Той 

проучва и прави плановете за реставрация на редица значими здания – 

Балдуиновата кула, главната порта и крепостната стена на крепостта Царевец в 

Търново, източната порта на ханския дворец в Плиска, където прави и укрепване 

на руините, църквата „Св. София“ и ротондата „Св. Георги“ в София, къщата-

музей на Иван Вазов в Сопот, пръв проучва крепостта Мезек и др.  Негово е най-

изчерпателното и точно изследване на средновековните църкви в Несебър, 

публикувано в книгата „Месемврийските църкви“ (1932).  

Доц. д-р Йорданка Кандулкова нарича Рашенов „личност-епоха в 

българската реставрация“ и отбелязва, че той е човекът, който поставя 

реставрационната дейност в България на теоретични основи, сравними с 

европейската практика по това време
8
.  

Относно съвременния подход в Европа по темата, яснота дават основните 

насоки на Европейска декларация за културните цели
9
: 

 Осигуряване опазването и експонирането на европейското наследство и 

съдействие за непрекъснатото му обогатяване;  

 

                                                           
8
 Кандулкова, Й. История на опазването на архитектурното наследство в България до Втората световна 

война - http://icomos-bg.org/filebank/att_27.pdf (последно посещение на 02.02.2016) 

 
9
 Интегрирана консервация на архитектурно културно наследство, насочена към устойчиво развитие на 

територията - https://archilandia.files.wordpress.com/2013/11/analiz-dejnost-1_bg_final.pdf (последно 

посещение на 02.02.2016) 

 

http://icomos-bg.org/filebank/att_27.pdf
https://archilandia.files.wordpress.com/2013/11/analiz-dejnost-1_bg_final.pdf
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 Повишаване на обществения достъп до наследството и спомагане по този 

начин в осъзнаването на европейската културна идентичност и в 

промотирането ѝ пред новите средства за комуникация; 

 

 Спомагане в признаването на културната идентичност на областите с 

преселници и малцинства и тяхното включване в социалния живот, за да 

могат нашите общества, зачитайки многообразието, да позволят появата 

на нови солидарности; 

 

 Активно участие в осъществяване на европейското изграждане, за да се 

опазват и промотират идеалите и принципите, които са нашe общо 

наследство.  

 

Интеграцията на културното наследство с туризма е важно условие за 

развитие на културния туризъм, който пък е основният източник на средства за 

разкриване, експониране и опазване на културното наследство. В тази връзка е 

положителен ход решението на България през 1999 г. да подпише 

Международната харта на културния туризъм, в която са заложени шест основни 

принципа
10

: 

1. Туризмът е важно средство за културен обмен, поради което опазването на 

културното наследство в общността-домакин следва да осигури на 

посетителите преживяване и разбиране за местната култура; 

2. Взаимовръзката „култура-туризъм“ може да предизвика конфликти, което 

налага нейното устойчиво управление в интерес на днешните и бъдещите 

поколения; 

3. Управлението на дейностите по опазване на културното наследство в 

туристическите места трябва да гарантира на посетителя трайно, 

удовлетворяващо и приятно преживяване; 

                                                           
10

 Нешков, М. Предизвикателства към развитието на културния туризъм в България. – В: сб. „Културният 

туризъм: бъдещето на България“. Варна, 2010, с. 12-14. 
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4. Общността-домакин и местните жители следва активно да участват в 

управлението на туризма и опазването на културното наследство; 

5. Туризмът и опазването на културните ценности трябва да носят ползи на 

общността-домакин; 

6. Програмите за промоция на туризма следва да включват мерки за опазване и 

обогатяване на природното и културното богатство. 

Що се отнася до подхода за опазване на културно-историческото 

наследство, то той непрекъснато търпи развитие и промяна на тенденциите. На 

Генералната асамблея на ИКОМОС в Париж през 2012 г. е дискутирана темата 

за нарастващите рискове за материалното и нематериално културно-историческо 

наследство. Изготвен е план за действие, който да осъществи преход от 

реактивен към превантивен подход на консервация, която се стреми да постави 

акцента върху намаляването на рисковете и готовността за предотвратяването 

им
11

.  

Относно влиянието на културно-историческото наследство върху 

икономиката и личния живот на хората, следва да се отбележат някои 

наблюдения върху случващото се през последните години и изгледите за 

бъдещето. То е от съществено значение заради тенденцията хората от 

съвременното общество, силно глобализирано и изключително мобилно, все по-

често да избират своето местожителство според това колко наситена е средата с 

памет. Такива места все по-тайно ще привличат хора, дейности и инвестиции
12

.  

По случай организирането на първата Световна конференция за култура и 

туризъм в Камбоджа през февруари 2015 г., Ирина Бокова, генерален директор 

на ЮНЕСКО, заявява, че вижда културното наследство и като основа за 

                                                           

11
 ICOMOS Symposium "Reducing Risks to Cultural Heritage from Natural and Human-Caused Disasters" - 

http://www.icomos.org/en/what-we-do/disseminating-knowledge/newsletters/447-symposium-icomos-qreduire-

les-risques-pour-le-patrimoine-culturel-face-aux-catastrophes-naturelles-et-dorigine-humaineq-2 (последно 

посещение на 02.02.2016).  

12
 Георгиев, Г., Василева, М. Шедьоврите на нематериалното културно наследство в страните от 

Югоизточна Европа и развитието на туризма. – В: сб. „Културният туризъм: бъдещето на България“. 

Варна, 2010, с. 51-52. 

http://www.icomos.org/en/what-we-do/disseminating-knowledge/newsletters/447-symposium-icomos-qreduire-les-risques-pour-le-patrimoine-culturel-face-aux-catastrophes-naturelles-et-dorigine-humaineq-2
http://www.icomos.org/en/what-we-do/disseminating-knowledge/newsletters/447-symposium-icomos-qreduire-les-risques-pour-le-patrimoine-culturel-face-aux-catastrophes-naturelles-et-dorigine-humaineq-2
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развитието на устойчив туризъм който има потенциала да създава милиони 

работни места и така да подобри живота на мнозина
13

. А всичко, което може да 

окаже благоприятно въздействие върху живота ни заслужава да бъде изследвано 

и осъществявано по най-разумния начин.  

  

                                                           

13
 UNWTO and UNESCO to organize first World Conference on Tourism and Culture - 

http://media.unwto.org/press-release/2014-12-15/unwto-and-unesco-organize-first-world-conference-tourism-

and-culture (последно посещение на 02.02.2016). 

 

http://media.unwto.org/press-release/2014-12-15/unwto-and-unesco-organize-first-world-conference-tourism-and-culture
http://media.unwto.org/press-release/2014-12-15/unwto-and-unesco-organize-first-world-conference-tourism-and-culture
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Втора глава 

Историческо развитие на Дряновския край 

 
За да опознаем наистина добре и оценим адекватно културно-

историческото наследство на община Дряново днес, то е редно първо да 

проучим историческото развитие на тези земи – кога и от кого са населявани, как 

са живели хората тук, какво и защо са създали. 

Най-старите следи от човешки живот на днешната територия на община 

Дряново са открити в пещерата „Бачо Киро”. Те са датирани към средния 

(100 000 – 40 000 г. пр. н.е.) и късен палеолит (40 000 – 10 000 г. пр. н.е.)
14

, като 

най-старото поселение е на възраст около 47 500 години
15

. Свързано е с 

мустерския подпериод на палеолита, когато започва ледниковият период, който 

накарал човека (по онова време неандерталец) да потърси по-топло убежище и 

така заселил по-подходящите пещери
16

. Сред останките от дейността на 

живелите тук има изключително ценни находки – единствената толкова ранна 

кост с гравиран геометричен мотив в цяла Европа, само тук на територията на 

България е открит фрагмент от диадема
17

, а превърнатият в амулет зъб от 

пещерна мечка е най-старият намерен в българските земи
18

. 

За значимостта на пещера „Бачо Киро” като археологически обект 

красноречиво говори фактът, че Янош Козловски, най-сериозният неин 

проучвател, нарича култура „Бачо Киро” най-ранната фаза на късния палеолит в 

Европа. Основания за това му дават използваните различни суровини и техники 

                                                           
14

 Гуадели, А. Костни артефакти от палеолита в България. (Дисертации, том VI). София, НАИМ-БАН, 

2011, с. 92. 
15

 Илиев, М. Пещерата „Бачо Киро” – образуване, археология и история:  

http://www.svitaci.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D558%26Itemid%3

D126 (последно посещение на 28.02.2015). (Милко Илиев е дългогодишен председател на Туристическо 

дружество „Бачо Киро”-Дряново, което стопанисва пещерата.). 
16

 История на България, т. I, София, 1979 г., с. 42-43. 
17

 Гуадели, А. Костни артефакти …, с. 99. 
18

 История на България, т. I, София, 1979 г., с. 46. 

http://www.svitaci.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D558%26Itemid%3D126
http://www.svitaci.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D558%26Itemid%3D126
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за обработването им, появата на накити, костни останки от архаичен хомо 

сапиенс и др., посочени в дисертацията на Алета Гуадели
19

.  

Както през разгледаната палеолитна епоха, така и през следващите – 

неолитна и енеолитна, хората продължавали да обитават пещерите. 

Доказателства за това са откритите материали в пещерите „Андъка” и 

„Поличките”, също намиращи се в района на днешния Дряновски манастир, като 

фрагменти от керамични съдове, кремъчни ножове, стъргалки и върхове за 

стрели, костени игли и др. В тези години обаче климатът бил вече по-

благоприятен и започнали да се появяват селища на открито. Такива в обхвата на 

земите на днешната община Дряново не са проучени, но в експозицията 

„Археология и Възраждане” на Исторически музей-Дряново се пазят някои 

случайни находки от енеолитно селище край днешното село Славейково
20

.  

Макар и не много на брой, значителен интерес представляват следите от 

тракийската култура на територията на Дряново. За разкриването на някои от тях 

се намесва щастливата случайност – ето какво разказва Димитър Димитров в 

своята статия „Дряновският край през Средновековието и Древността”: 

„През есента на 1959 г. при прокопаването на пътя и основите за 

строежа на хижа „Бачо Киро” (на около 300 метра от Дряновския манастир), 

на дълбочина 1,5 метра работниците и бригадирите се натъкнаха на следните 

археологически находки: гробница от големи камъни, в която бяха намерени 

човешки кости, малка монета и обеци. В съседство с тази гробница са открити 

много човешки и животински кости, фрагменти от груба керамика. Разкрити 

бяха и основите на каменен зид от ломени камъни споени с кал, широк около 1 

метър. Намериха се и много фрагменти от тракийска и гръцка керамика, 

амфори с печат от о-в Тасос от V-IV век пр. н.е.” 

Наличието им тук не е изненадващо, тъй като районът има отлична 

естествена защита и водоизточник, който е благоприятствал живота по тези 

                                                           
 4ч

 Гуадели, А. Костни артефакти …, с. 92. 
20

 Димитров, Д. Дряновският край през Средновековието и Древността.  (Димитър Димитров е бивш 

директор на Исторически музей-Дряново). 
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места. Именно траките строят най-ранните укрепления по склоновете на Стара 

планина, като присъствието им в Дряновския край е засвидетелствано и от 

археологическите проучвания на крепостта Стринава, източно от днешния 

Дряновски манастир
21

. Там са открити тракийски тип керамика и фибули от V-

IV век пр. н.е. Освен това са установени, но непроучени и неекспонирани, 18 

тракийски могили на територията на община Дряново, като впечатление прави 

концентрацията им в землището на село Царева ливада. 

Стратегическото значение на местността привлича интереса и на 

римляните. За отбрана на проходите през Стара планина те разчитали на 

крепостите Боруна и Стринава, чийто останки и днес могат да бъдат видени 

върху високите скали южно и източно от Дряновския манастир, част от плато 

Стражата. Боруна заема площ от 2,5–3 декара, има форма на неправилен 

триъгълник и тогава е била достъпна само от юг. Има останки от кула-

водохранилище с размери 9 на 8,60 метра и няколко помещения в близост, 

вероятно казармени и стопански. Стринава впечатлява с внушителните си 

размери, в нея са разкрити две големи стопански помещения, основите на две 

кули и еднокорабна църква, а многото находки от там свидетелстват, че 

крепостта е била в разцвет в този период
22

. 

Макар днес да е съхранено много малко от тези две крепости на място, 

находки от проведените археологически проучвания от проф. Атанас Милчев 

през 1967-1971 г. се пазят от Исторически музей-Дряново и могат да бъдат 

видяни в експозицията „Археология и Възраждане” – над 500 монети, накити, 

керамика, оръжия, битови предмети и други
23

. Сред експонатите впечатление 

прави нумизматичният материал, който включва бронзови монети от I век пр. 

н.е. – IV век, медни монети от времето на императорите Теодосий, Аркадий и 

Хонорий (379-423 г.), медна монета на император Юстиниан (526-565 г.).  

                                                           
21

  Вълчева, Ст. Крепостни съоръжения в Дряновския край през Средновековието. – В: Сборник 

„Дряново и Дряновският край”, книга I, 1983 г., с. 23. 
22

  Вълчева, Ст. Крепостни съоръжения …, с. 26-27. 
23

 Димитров, Д. Дряновският край през Средновековието и Древността. 



15 
 

Обектите от римско време в Дряновския край обаче не се изчерпват с това. 

Още в края на XIX век Карел Шкорпил споменава за римска пътна станция, 

разположена до село Гостилица на римския път от Нове (дн. Свищов) през 

Никополис ад Иструм (дн. с. Никюп, Търновско) към Августа Траяна (дн. Стара 

Загора). От откритите епиграфски паметници става ясно, че името на въпросната 

пътна станция е Дискодуратере и е основана от жителите на Августа Траяна по 

времето на император Марк Аврелий (161-180 г.), когато управител на 

провинцията е бил Аселий Емилиан, т.е. в годините между 176 и 180. 

Постепенно мястото се разраства, започва да служи не само за отдих и смяна на 

конете, но и като средище за търговци и занаятчии. Регистрирани са 

производствен център за ювелирни изделия и стъкларска работилница
24

. През 

251 г. тържището е разрушено от готите, но след това е възстановено и достига 

своя разцвет през IV  и V век. Това се доказва както от останките от големи 

постройки от този период, така и от големите находки на монети - към тези 

години са отнесени повече от половината от общо 375 монети, които са открити 

при археологическите проучвания, ръководени от Богдан Султов през 1958-1961 

г.
25

 Дискодуратере просъществувало до нашествията на славяните в средата на V 

век. Животът тук е възобновен едва през Второто българско царство, когато се 

образува средновековно селище недалеч от столицата Търново. 

Историята мълчи, поне засега, относно живота в земите на днешната 

община Дряново по време на Първото българско царство (681-1018 г.) и 

византийското владичество (1018-1185 г.). Поселищният живот в региона се 

променя със създаването на Второто българско царство със столица Търново. 

Тогава крепостите в Дряново се превръщат в много важна част от 

фортификационната система на новия център на държавата. Споменатите вече 

крепости Стринава и Боруна са укрепени и използвани от братята Асен и Петър 

още през 1186-1190 г., както пишат византийските хронисти Георги Акрополит и 

                                                           
24

  Боянов, И. Доклад относно научната и културна стойност и обществена значимост на емпориум 

Дискодуратере. София, 2012 г.  
25

 Султов, Б. Археологически проучвания в Дискодуратера от 1958 до 1961 година. – В: Известия на 

Окръжния музей В. Търново, книга III, 1966 г.  
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Никита Хониат
26

. При археологическите проучвания на крепостите в района 

винаги се откриват останки от тези години – в Боруна и днес е запазена част от 

крепостна стена близо до кулата-водохранилище от VI век, разкрити са десет 

гроба от XIII-XIV век, от Стринава има голям брой монети, край римското 

тържище Дискодуратере има останки от оформилото се по това време ново 

селище. Част от защитата на Търново са и по-малките крепости в района като 

Липово градище до с. Муця, Калето до с. Зая, Градището до с. Маноя, с които 

броят на укрепленията в земите на днешна община Дряново става много 

солиден. За тясната връзка на Асеневци с тукашните земи говорят и 

наименованията на много местности и села, запазили се и до днес – Царовището, 

Цар Асеница, Царева ливада, Кумани (на името на куманските съюзници на цар 

Калоян) и др.  

Близостта до столицата Търново има благоприятно влияние за днешните 

дряновски земи и по отношение на духовния живот. През 1206 г. цар Калоян, 

най-малкият брат от Асеневци, пренася в българската столица мощите на св. 

Михаил Воин от Потука, като процесията пренощувала близо до днешния град 

Дряново и на мястото е основан манастирът „Св. Архангел Михаил”. Събитието 

има съществено значение за хората в Дряновско, тъй като обителта се превръща 

в крепител на тяхната вяра и култура в най-трудни времена.  

По същия начин е бил основан и манастирът „Св. Петка”, който дори е 

бил в пределите на днешния град (в северозападната му част, до старата болница 

„Фердинанд I”). Това се случва през 1238 г., когато цар Иван Асен II, син на 

Иван Асен I, пренася в Търново смятаните за чудотворни мощи на св. Петка 

Епиватска
27

. 

Културният и стопански подем в района е секнат от падането на България 

под османско владичество в края на XIV век. При нахлуването си османците 

разрушават крепостите и двата манастира, като „Св. Архангел Михаил” е 

възстановен през XVI век, но „Св. Петка” завинаги остава само в историята. 

                                                           
26

 История на България, том III, София, 1982 г. 
27

 Робов, П. Град Дряново и неговата околност – издание на Дряновското културно-икономическо 

дружество „Подем”, 1925 г., с. 18-19; Чолов, П. История на град Дряново. София, 1969 г., с. 105.  
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Голяма част от населението се оттегля в по-високите, по-спокойни планински 

райони, като част от него основава през XV в. днешния град Дряново
28

. Според 

проф. Любомир Милетич е имало и множество преселници от равнинните, 

съответно слабо защитени земи на Добруджа и Тракия, които се заселили в този 

край и образували множество малки села, махали и колиби, пръснати из 

Балкана
29

. Постепенно Дряново се утвърдило като духовен и търговски център 

на тези поселения. 

Винаги е интересен и въпросът за произхода на името на даденото селище. 

В случая с Дряново най-популярната версия е, че названието идва от растящия в 

изобилие по тези земи жилав дрян. Друга интерпретация го свързва с името на 

голямата стара крепост Стринава, тъй като в най-старите документи името на 

селището се изписва Дринава, след това Диранова и накрая Дряново
30

. 

Въпросните документи са регистри на Османската империя от 1470-1480 г., 

които дават сведения, че тук е имало 38 къщи, все с българско население, като 

административно Дряново е спадало към вакъфите на Касъм паша
31

. Като вакъф 

и като дервентджийско селище (задължено да пази пътищата и проходите през 

Стара планина в района), неговите жители се ползвали с известни данъчни 

облекчения – те били напълно освободени от данъка харач, от данъка върху 

овцете, от принудителна безплатна работа към държавата (ангария), от данъка 

джизие (данък за изповядване на различна от исляма религия), от събирането на 

момчета за еничари, не били облагани с някои от извънредните данъци 

(аваризи). 

Ето как точно регистраторът представя подробно различните данъчни 

облекчения на дряновци:  

                                                           
28

 Вълчева, Ст. Крепостни съоръжения …, с. 31. 
29

 Чолов, П. История на град Дряново …, с. 16-17. 
30

 Витанов, Г. Бележки върху някои селищни названия в Дряновско – статия в  

http://meteff.blog.bg/lichni-dnevnici/2008/01/18/selishtni-nazvaniia-v-drianovsko.153909 (последно 

посещение на 20.03.2015 г.).  
31

 Чолов, П. История на град Дряново …, с. 17-18.  

http://meteff.blog.bg/lichni-dnevnici/2008/01/18/selishtni-nazvaniia-v-drianovsko.153909
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„Село Дрянова, спадащо към Търново, вакъф на Касъм паша. Вакъф е на 

имарета в Едирне. Преди време селото е било иззето и дадено като тимар. 

Сега е издадена султанска заповед, която гласи:  

„С мое султанско благоволение се връща старото положение и 

споменатото село става както и по-рано вакъф. Да се отбележи в новия 

регистър, че приходите му следва да се изразходват съгласно акта на 

вакфиране. А раята да бъде освободена от авариз-и диванийе така че и 

вакъфът да не я натоварва с тях при никакви обстоятелства!” 

Има многобройни заповеди от блаженопочившия султан Баязид, с които 

се заповядва вакъфската рая да бъде изцяло и напълно освободена от куриерска 

служба, от принудителен труд, от строене на крепости, от отглеждане на 

коне, от косене на трева и от събиране на момчета за гребци и еничари. И тъй 

като заповед в същия смисъл е издадена и от нашия славен и справедлив султан, 

тя се вписа в новия регистър.” 
32

 

 

Проучванията показват, че вакъфският и дервенджийски статут често били 

един от факторите за развитието и просперитета на дадено селище. 

Намаляването на данъците давало възможност за освобождаване на парични 

активи, които се използвал за развитие на стопанската дейност Примери за 

подобно развитие в региона са селища като Арбанаси, Лясковец, Трявна, Елена и 

други
33

. Този привилегирован статут, съчетан с относителната сигурност в 

Дряновско довели до значително нарастване на населението. В средата на XVI 

век селището вече наброявало 242 домакинства и 163 неженени данъкоплатци – 

всички българи, а към края на следващия век жителите му били двойно повече
34

.  

                                                           
32

 Калицин, М., Кр. Мутафова, Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. В. Търново, 

2013. 
33

 Йорданов, Кр. Дервентджийството в района на Стара планина и Предбалкана през XVI век. – В: 

Известия на РИМ-Габрово. Т 2. В. Търново, 2014, 174-193; Георгиева, Г. Арбанаси през ХV-ХІХ век. 

Социално-икономически профил. Варна, 2014. 
34

  Пак там, с. 19.  
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Ето нагледно как е било устроено и се е разраствало селището, според 

Маргарита Харбова
35

:  

 

 

Заселването на нови хора в Дряново било свързано основно с въстанията - 

търновските (1598 и 1686 г.) и Чипровското през 1688 г., след които хора от тези 

краища се принудили да ги напуснат и част от тях се устроили в района на 

Дряново
36

. Важно е да се отбележи, че през цялото време на османско 

владичество Дряново запазило своя български характер – в него турците никога 

                                                           
35

 Харбова, М. Градоустройство и архитектура по българските земи през XV-XVIII век, С., 1991. 
36

 Повече по въпроса виж в: Димитров, С. Бунтовни движения в Търновско и Източна България по време 

на Чипровското въстание. – ИПр, 10, 1988, 35-47. 
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не станали доминиращ процент от населението, а гърците така и не успели да 

наложат своя език в църквите и училищата, както се случило на много други 

места в района. 

Поминъкът на дряновци в тези години (XV-XVII век) никак не бил лесен. 

Географските дадености определяли животновъдството, овощарството и  

строителството като основни поминъци. Въпреки неблагоприятните условия 

обаче, не били малко и земеделците. Някои дори се пробвали като златотърсачи 

и претърсвали пясъците на Дряновската река, но бързо разбрали, че начинанието 

не е обещаващо
37

. Най-разпространено сред младите мъже било строителството. 

Още тогава се прочули като много умели дряновските строители и били търсени 

от най-различни краища на империята. Те напускали родния си край в началото 

на месец май (Гергьовден) и се завръщали в края на месец октомври (около 

Димитровден). Имената на повечето са останали неизвестни. Едва през XIX век 

започнали по-често да изписват своите имена или поне инициали  върху 

строежите си. Безспорно най-забележителното име сред тях е това на Никола 

Фичев (Колю Фичето). Той създал великолепни мостове, църкви, къщи и 

обществени сгради, чрез които издигал духа на сънародниците си и им вдъхвал 

увереност в собствените сили. От този период заслужават споменаване още 

майстор Рачо и брат му, които през 1835 г. обновили храма в Капиновския 

манастир, майстор Стойку, издигнал през 1860 г. изящната църква „Св. св. Петър 

и Павел” в Силистра (и до днес над входа има плоча с неговото име)
38

, Тодор 

Тончев, който през 1864 г. създал един от символите на днешен Разград – 

часовниковата кула, построил и няколко красиви къщи в старата част на града, 

направил ремонт на джамията „Ибрахим паша” и др.
39

 

 

Значително развитие на занаятите в Дряново настъпило в края на XVIII и 

най-вече през XIX век, когато затихнали грабежите на кърджалиите и животът 

станал по-спокоен. От рано занаятчиите осъзнали, че ще просперират повече, 

                                                           
37

 Робов, П. Града Дряново и неговата околност, 1925 г., стр. 6. 
38

 Пенчев, Н. Строителните традиции в Дряновския край. Сборник „Дряново и Дряновският край”, книга 

I, 1983 г., с. 122-123. 
39

  Павлов, А. Дряновският строител на часовниковата кула в Разград. – В: Сборник „Народните занаяти 

– минало, настояще и бъдеще”, т. V. Габрово, изд. Фабер, 2010, с. 246-259. 
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ако работят съгласувано и заради това се обединявали в различни еснафски 

сдружения – дюлгерски, обущарски, джелепски и др.
40

 За да бъдат известявани 

за началото и края на работния ден и да придадат по-внушителен вид на 

Дряново, през 1778 г. те построили в центъра на  града красива часовникова кула 

– една от първите по българските земи
41

. 

Сред най-практикуваните занаяти било мутафчийството – в града имало 

петнайсетина мутафчийски работилници, където от козя вълна се тъчели дисаги, 

торби, чували, черги и др. Произведеното се откарвало и продавало из 

Добруджа, понякога и Румъния, но печалбите не били големи.  

По-друго е било положението с обущарския занаят, чийто еснаф дълго 

време се славел като най-богатия в Дряново. Още през 1790 г. чехлари, папукчии 

и еминджии се обединили в еснаф. Те имали интересен метод на работа – не 

вземали мярка на клиентите си при поръчка, а работели по предварително 

приготвени калъпи с различни размери. Най-малките се наричали лорти, 

средните заргедани, а най-големите лизгяровци. Обущарството успяло да се 

съхрани на ниво дори след Освобождението, когато повечето занаяти в Дряново 

изпитвали сериозни затруднения поради конкуренцията на по-евтините 

индустриални стоки и постепенно започнали да изчезва. Потвърждение за 

майсторството на местните обущари е фактът, че на първото изложение в 

Пловдив през 1892 г. Станчо и Манчо Тананови са наградени със сребърен 

медал, а през 1903 г. се връщат с бронзово отличие от изложение в Лиеж, 

Белгия
42

. 

 

Бързо и много успешно се развило през XIX век копринарството
43

. 

Оказало се, че в Дряновско има добри условия за отглеждане на буби, от тях се 

изкарвали солидни доходи и така се стигнало до момента, в който имало около 

50 долапа (филантюри) за точене на коприна. Особено благоприятни станали 

обстоятелствата след Кримската война (1856 г.), когато Англия Франция 

                                                           
40

 Стоянов, И. История на Българското възраждане. В. Търново, 1999 г. 
41

 Чолов, П. История на град Дряново …, с. 35-38. 
42

 Пак там, с. 189. 
43

 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът. Т. 1. София, 1995, с. 301. 
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получили големи прва и привилеги в търговията с Осмаската империя и тяхното 

участие във външния стокообмен на империята рязко нараснало. Засилил се 

също така икономическото влияние на Австро-Унгария. В резултат на това 

проникването на чужди търговци в провинциите на Османската империя се 

засилило
44

.  Поради болест по копринените буби в Западна Европа се наложило 

фабриките в Италия и Франция да се снабдяват със сурова коприна от 

българските земи, като особено активни в този стокообмен били Търновско, 

Лясковско, Габровско и Дряновско
45

. Италианци и французи идвали на място и 

изкупували големи количества пашкули и бубено семе, което повишило цените 

около десет пъти спрямо преди войната. Но някои дряновци проявили търговски 

нюх и не чакали изкупвачите, а сами тръгвали на път и стигали до пазарите в 

Пловдив, Истанбул, Шкодра и дори Неапол и Милано. Възходът на 

копринарството обаче не продължил дълго. Появили се болести по копринените 

буби, с които дряновци не успели да се справят и до Освобождението този 

занаят почти напълно изчезнал
46

. 

Дряновци от векове отглеждали дребен и едър рогат добитък, но дълго 

време само за собствени нужди. Едва през XIX век започнали да го правят с цел 

продажба и износ. Така през 1840 г. бил създаден силният джелепски еснаф – 

българите станали доставчици на добитък за османската държава и войската, 

което довело и до отварянето на три кланици. В тях били  колени по около 1 500 

вола и крави и по над 20 000 овце и кози годишно. Дейността на джелепите по 

естествен път довела до развитие и на други занаяти, свързани с обработка на 

животинските продукти. Добре се развивало кожухарството, а приготвяните от 

месото луканки се прочули и станали търсена стока по пазарите.  

 

Просперитетът на занаятите и търговията през XIX век намерили израз в 

три направления – архитектурата, административната уредба, образованието и 

културата.  

                                                           
44

 История на България. Т. 6. Българско Възраждане 1856-1878. София, 1987, с. 58 
45

 Василева, Н. Бубарството и копринарството като народни занаяти във Великотърновския край. – В: 

Народните занаяти – минало настояще и бъдеще. Габрово, с. 199-205. В: http://etar-

fair.org/konferencii/k2005/glava20.pdf (25.01.2016) 
46

  Пак там, с. 38. 

http://etar-fair.org/konferencii/k2005/glava20.pdf
http://etar-fair.org/konferencii/k2005/glava20.pdf
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Подобреното финансово състояние и по-честият досег с други държави 

насърчили строежа на по-големи и все по-впечатляващи здания. Именно в този 

период се оформил облика на града за много години напред, като някои от 

строежите са част и от съвременния му лик. През 1847 г. бил завършен храмът 

„Св. Троица“, приблизително по същото време била построена и удивителната 

къща на семействата Лафчиеви и Переви, през 60-те години била застроена 

т.нар. Ковашка улица (днес „Трети март“) като така се образувала махалата 

Гилей, разположена в североизточния край на селището. В централната част 

своя почерк оставил великия възрожденски майстор-строител Никола Фичев. 

През 1851 г. приключила работата по храм „Св. Никола“, една от най-

впечатляващите му творби, а осем години по-късно в близост  била издигната 

къщата на Васил Попикономов – две от най-търсените забележителности в 

днешно време. Също от този период са къщите на Ромунови, Хаджидимитрови, 

Тананови, Афазови и др. по т.нар. Стара улица (ул. „Пенчо Черковски“). През 

1861 г. в махала Боюв яз бил изграден каменният мост над р. Дряновска, който 

улеснява транспорта към Трявна, а с красотата и дълголетието си се превърнал в 

емблема на града и творчеството на Първомайстора. В средата на века, през 1845 

г., бил построен и храмът „Св. Архангел Михаил“ в Дряновския манастир. 

Разрастването на Дряново довело и до промяна на административния му 

статут – през 1869 г. бил определен за нахийски център, включващ града и девет 

махали около него. Така официално била призната ролята му на естествен 

център на околността.  

По естествен път дошла нуждата, а и възможността за по-добро 

образование. Още през 1819 г. в училището при църквата „Св. Никола“ 

започнало преподаването на по-високо ниво от килийното. Светски форми и 

елементи на взаимноучителната метода се споменават за дряновските училища 

през 40-те и 50-те години – например за частното училище на Денко 

Попниколов.  

През учебната 1858-1859 г. църковното настоятелство при храма "Св. 

Никола" в Средната махала наело учителя Христо Максимов Хаджихристович, 

родом от Сопот, да реформира съществуващото при църквата училище. Младият 
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учител бил възпитаник на Пловдивското епархийско училище "Св. св. Кирил и 

Методий", ученик на Йоаким Груев и притежавал солидно за времето 

образование. Владеел няколко езика, запознат бил с новостите в педагогическата 

практика и Белланкастеровата система на обучение. Христо Максимов се 

установил трайно в Дряново и в продължение на 33 години работил всеотдайно 

за развитието на дряновската светска просвета и култура
47

.  

През 70-те години Централното училище се утвърдило окончателно като 

класно. Съществена заслуга за неговото развитие имал Радко Радославов. През 

1872 г. той бил поканен за главен учител. С 10-годишен опит като главен учител, 

Радославов разработил учебната програма за обучението в първи и втори клас на 

класното училище. Преподавал български език, българска история, всеобща 

история, логика, катехизис, славянска граматика, аритметика. Работил в 

централното училище от 1872 до 1874 г. На него дължим и ценните сведения за 

броя на учениците през 1873-1874 г. – в цялата нахия били около 940, което 

означава приблизително 10% от общия брой на населението и поставяло 

Дряново на доста високо място по ниво на грамотност. Самият той патриотично 

заявява: 

 

„Виждаме, че когато в другите царства родителите се наказват с 

глоба, ако не си проводят децата на училище, у нас без това насилие, българина 

си познава ползата и от само себе си провожда челядта си на наука.“  

 

Дълго време съревнованието между трите махали в града се отразявало 

отрицателно на просветното дело в града, защото било трудно да се издържат на 

ниво три училища, а освен това не били рядкост и клеветите едни към други. 

През 70-те години обаче назрял моментът за обединение. През учебната 1875-

1876 г. двете класни училища при махалата Гилей и централното училище се 

слели в едно. Учениците били настанени в сграда на централното училище, 

където имало по-добри условия за обучение. На следващата година към 

обединеното училище се присъединило и класното на Боюв яз. Оформило се 
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общоградско класно училище, което приело името „Централно училище”. 

Запазили се училищата към трите храма в града и девическото училище, открито 

през учебната 1869-1870 г.Изключително любопитен факт е, че към тях били 

създадени и забавачници за деца между 2 и 7 години. 

Будните, образовани млади хора в града имали потребност да продължат и 

разширят знанията и уменията си, така че станали инициатори на създаването на 

читалище в Дряново. Начинанието им сполучило и през есента на 1869 г. било 

основано читалище „Общий труд“. Името му отразява много точно с каква идея 

е създадено и че в тези години вече наистина е имало желание за обединяване на 

усилията и повишаване нивото на образование и култура. Интересен момент е, 

че освен провеждането на културни прояви, читалището се ангажирало и с 

осигуряване на издръжка за някои ученици, та да получат добро образование в 

Габрово и след това да станат учители в дряновските училища. То имало роля и 

при подготовката на Априлското въстание, когато е служело за прикриване на 

дейността на местния революционен комитет.   

 

Участието на дряновци в борбите за освобождение на България от 

Османската империя не е особено многобройно и активно. Фактори за това са 

както споменатите по-рано данъчни и други облекчения, така и изключително 

силните местни чорбаджии, които са потискали всякакви революционни 

настроения. Красноречиво говори фактът, че по-именитите дряновски дейци са 

действали далеч от Дряново.  

Архимандрит Максим Райкович (Минчо Крински, 1801-1874) разгърнал 

сериозна дейност в района на Търново и Лясковец. Опълчил се на гърцизма и 

като игумен на Петропавловския манастир прогонил гръцките духовници и ги 

заменил с български, сред които и Неофит Бозвели. Създавал и укрепвал 

български църкви и училища, с което си навлякъл негативното отношение на 

гръцките фанариоти и се наложило да замине в Галац, Румъния, където 

продължил да работи усилено за въздигане на българския дух. Там той се 

утвърдил като един от водещите авторитети сред българската емиграция и 
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поддържал близки отношения с личности като Георги Раковски, Васил Левски, 

Евлоги Георгиев и др.  

Максим Райкович ясно формулира възгледите си относно родната култура 

и образование в статията си „Жалостно увещание” от 1852 г. 

„Кой народ като нашия ходи по чуждите церкви и за своя не помисля? Кой 

народ като нашия ходи по чуждите школи, а за своя си и не помисля? Кой народ 

като нашия учи всичките язици, а от своя се гнуси и отрича и го хули? Кой народ 

като нашия смята си търговщината сос чужди язик? Ах, жалост прескорбна! Ах, 

сон дълбокий? Ах, глупост българска!...”  

 

Участвал през 1835 г. във Велчовата завера, а през 1856 г. в Кримската 

война, за което получава златен кръст за храброст и медал лично от руския 

император. Архимандрит Максим е и един от най-големите български дарители 

– подпомогнал финансово строежа и издръжката на няколко училища и църкви, 

издаването на много книги и учебници, подарил учебни пособия на школото в 

Дряново, а цялото си състояние завещал за стипендии на бедни ученици и на 

български училища - в родното Дряново, в Лясковец, Търново, Галац, като 

оставил сума и за първото висше училище, което ще се създаде в България
48

. 

 

Един от водещите дейци в борбата на търновци срещу гръцките стремежи 

за културна асимилация бил дряновецът хаджи Минчо Цачев /1800-1855/. От 

богат дряновски род, през 1837 г. хаджи Минчо се преселил в Търново и с 

далновидността си бързо се наредил сред най-влиятелните личности в старата 

столица. За разлика от мнозина други забогатели българи, Цачев не се 

дистанцирал от народните борби. С негови средства било отново въздигнато 

през 1849 г. запаленото от гърците и изгоряло българското училище при 

църквата „Св. Никола“. Хаджи Минчо го направил още по-голямо – триетажно. 

Той се грижил и за църквите, като настоявал там да се служи и пее само на 

български. Много усилия положил да бъде сменен гръцкият владика Неофит с 
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достоен българин, но бил убит две години преди това да се случи. Смъртта му 

дори е възпята от народа в песен
49

. 

Също в Търново, но със силата на науката се е бунтувал учителят Георги 

Иванов. През 1836 г. той отворил частно училище в Габровския хан - първото 

изцяло българско школо в старопрестолния град. Петко Рачев Славейков 

разказва
50

, че даскал Георги е използвал в обучението препис на „История 

славянобългарска“. Освен това името му се срещало редовно сред 

спомоществователите на печатаните през 40-те години на ХІХ в. български. 

Отличен пример за дряновец, който разгръща солидна революционна 

дейност далеч от родния си край е Петър Тананов. През 1856 г. се включил в 

организираното от Никола Филиповски въстание в Търновско и Габровско, но 

четата бързо била разбита, а Тананов заловен и вкаран в затвора за около година, 

след което избягал. Установил се с фалшиво име в Пловдив и изобщо не губил 

време, а основал революционен кръжок. На тайните събирания се усвоявали 

умения за боравене със сабя, четели се български книги и вестници, с които се 

запознавали с идеите на Георги Раковски, пеели се бунтовни песни. 

Родолюбието им не оставало само на думи, а било подплатено и с дела – 

няколкократно влизали в открити разпри с гърците и гърчеещите се българи и се 

борили за възвръщането на отнети български църкви. През 1865 г. Петър 

Тананов починал, но вече бил допринесъл много за дълбокото вкореняване на 

идеята за свободна България. В това се убедил и самият Васил Левски, който 

няколко години по-късно започнал обиколките си из българските земи и 

изграждането на мрежа от тайни революционни комитети. 

Христо Петков Ботев–Дряновски /1838-1868/ напуснал родния си край 

едва деветгодишен и станал чирак при чичо си – търговец в град Тулча. Към 

1858 г. решил да стане самостоятелен и отворил собствено дюкянче за 

колониални стоки. Започнал да се занимава и с търговия на добитък – дейност, 
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свързана с много пътуване, което разширило мирогледа му. Но досегът с 

чужбина не отслабил родолюбието му, дори обратното. Позамогнал се, Христо 

Ботев започнал да дарява – включил се със средства в сдружението, което 

закупило първия български товаро-пътнически параход и дало 3 000 гроша на 

писателя Илия Блъсков, за да издаде своята повест „Изгубена Станка”, която се 

превърнала в емблематична творба и дълги години се играела от театрални 

трупи дори в най-отдалечените български селца и махали.   

В Тулча се запознал със Стефан Караджа, станал член на местния 

революционен комитет и бил един от активните участници в организирането на 

Тулченската чета през 1867 г. Това била повратна година за Дряновски, който 

предприел решителна стъпка - за да се посвети изцяло на освободителното 

движение и да проповядва нуждата от всеобщо въстание, той разпродал стоките 

от магазина си и посетил Варна, Шумен, Търговище, Жеравна, Сливен и други 

градове и села. Присъединил се към четата на Панайот Хитов на 22 май 1867 г., 

когато тя се намирала в околностите на с. Жеравна. 

След разпускане на четата в Сърбия, Христо Дряновски постъпил във 

Втората българска легия, а на следващата година се включил в четата на Хаджи 

Димитър и Стефан Караджа, където е бил писар. В нея срещнал и смъртта си – в 

бой с османците край Вишовград. Представа за това що за човек е бил Христо 

Ботев добиваме от записките на Христо Македонски, който пише за него – 

“Дряновски беше доста интелигентен мъж”
51

. 

Любопитно е не само съвпадението на име и фамилия с известния 

български поет и революционер, с когото имат и поразително сходен външен 

вид, но и родството с Васил Левски
52

, с когото седят рамо до рамо на 

знаменитата снимка на Втората българска легия. 
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Дигитална обработка на изображението: www.lostbulgaria.com 

Пенчо Черковски е още един от забележителните възрожденци, родени в 

Дряново. Надарен с особен интелект, допълнен от получено високо образование 

в Англия и Германия. С буен нрав, защитаващ непоколебимо българщината, а в 

същото време „способен и надарен учител“, както го описва Атанас Хитов, 

племенник на войводата Панайот Хитов. Участник във Втората българска легия 

през 1868 г. и голям помощник на руските военни по време на Руско-турската 

война от 1877-1878 г., която завършила с възстановяването на българската 

държава.  

Пенчо Черковски е роден в Дряново през 1847 г. в семейството на 

Димитър и Станка Черковски. Баща му е дюлгерин и зограф, участвал във 

Велчовата завера през 1835 г., а в края на живота си се посветил на създаденото 

през 1869 г. в Дряново читалище „Общий труд”. Има и доста по-малък, с 11 

години, брат – Сава Черковски, който е един от първите завършили Военното 

училище в София, участник в Сръбско-българската война. Пенчо получил 
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началното си образование в родния град, където по това време учителствал 

големият родолюбец и основател на дряновското класно училище Христо 

Максимов. След това любознателният младеж продължил учението си в Свищов, 

Лондон (две години в морско училище), Берлин (висше техническо училище и 

инженерни науки).  

През 1868 г. Черковски отишъл в Белград и се включил във Втората 

българска легия, в която участвал съгражданинът му Христо Ботев–Дряновски и 

Васил Левски. След кратко завръщане в Дряновопоел към Русе. Там бързо се 

сприятелил с бунтовнически настроените българи, особено с Никола и Петрана 

Обретенови – деца на легендарната баба Тонка. Предвид доброто си 

образование, Пенчо станал библиотекар в огнището на революционната дейност 

тук - читалище „Зора” - същото, в което малко по-късно работил и се 

самообразовал Захари Стоянов.  

В периода 1873-1875 г. Черковски започнал и учителската си дейност. 

Назначен бил в Сливен, където работил с хора като Добри Чинтулов и Михаил 

Греков. Амбициозният дряновец веднага се проявил и като новатор – за пръв път 

в българските училища  преподавал експериментална физика и химия и военна 

гимнастика. През 1875 г. избухнало Старозагорското въстание и обстановката в 

Сливен станала тежка, особено за вече прочулия се с непокорността си 

Черковски. Заради това към края на годината той се преместил в Карнобат, 

където станал главен учител и един от най-активните революционни дейци.  

Важен момент от дейността на Пенчо Черковски било съдействието му на 

руските военни. Още преди Априлското въстание той влязъл във връзка с ген. 

Паренсов и предоставял изключително ценни сведения за османските войски в 

различни градове и крепости в страната. По време на Руско-турската война от 

1877-1878 г. той станал част от щаба на Паренсов, занимавайки се с 

разузнавателна дейност
53

. 
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Един от най-активните членове на революционния комитет в Русе бил 

дряновецът Тодор Чунчулов (1852-1896). Години наред той вършил отлично 

работата си на куриер и осъществявал връзката между комитетите в Русе, 

Гюргево, Шумен, Търново, Дряново, Горна Оряховица и др., изразходвал и 

значителни лични средства в името на делото. Освен това той е този, който 

извезал емблематичното знаме на Ботевата чета – от зелен копринен плат, с 

разярен в средата лъв, а от другата страна надпис „Свобода или смърт“
54

. 

Чисто българският характер на селището, будният  дух, а вероятно и 

свободолюбието, характерно за повечето планинци, превърнало много дряновци 

в дейни участници в националноосвободителните борби през втората половина 

на XIX век.   

С годините се натрупали фактори, които бавно, но сигурно променили 

обстановката и в Дряново – отслабващата Османска империя,  по-високото 

образование и подобреното финансово състояние на все по-голяма част от 

българите, по-честото пътуване отвъд границите на империята, активното 

разпространение на идеите за свободна България, успехът на борбата за 

независима българска църква. Така се стигало до основаването на революционен 

комитет и в Дряново, въпреки всичките усилия на местните чорбаджии да 

саботират начинания от такъв характер.  

Основна роля за създаването на комитета има Моно Сеизмонов, по-

известен като Матей Преображенски. Като млад той е бил послушник в 

Дряновския манастир, а през 1869 г. завел там и своя добър приятел Васил 

Левски, осъществяващ първата си обиколка из българските земи. През 1871 г. го 

посетили отново и на 3 май основали дряновския революционен комитет. В него 

се включили Пахомий Стоянов, игумен на манастира, Сава Бургоджиев, Пенчо 

Шишков и др. Дейността му продължила без прекъсване до Априлското 

въстание, като при неговата подготовка бил най-силният период на 

организацията. Редовно провеждали събрания, събирали пари и купували 

оръжие, приготвяли барут и упражнявали стрелбата си. Усилената дейност на 
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дряновските революционери и Старозагорското въстание дали повод на 

османската власт да стане по-бдителна – през октомври 1875 г. в Дряново бил 

пратен постоянен гарнизон от 100 души.  

На заседание на Окръжния революционен комитет през март 1876 г. било 

взето решение за сформиране на десет чети. Дряновската, Търновската и 

Севлиевската имали за задача да се справят с местните гарнизони, да повдигнат 

цялото население в окръга и след това да настъпят към Свищов и Русе, за да 

улеснят преминаването на четите от Румъния и прехвърлянето на оръжие през 

Дунав. Събитията обаче не се развили по план. В навечерието на въстанието 

някои от лидерите на Дряновския комитет  били арестувани, други убити, 

нарушила се комуникацията и настъпила пълна липса на съгласувани действия в 

окръга
55

.  

Все пак Дряново станал един от центровете на Априлското въстание с 

битката при Дряновския манастир между четата, предвождана от поп Харитон и 

Бачо Киро, и османските войски. Тя продължила цели девет дни, въпреки че 

османците били многократно повече. Около 200 въстаници действали 

изключително умело и по време на първите дни не дали почти никакви жертви. 

Трагичен инцидент в четвъртия ден довел до първия сериозен проблем – взривен 

по непредпазливост барут ослепил войводата Харитон Халачев.  

Петър Пармаков, след като е избран за войвода на четата след инцидентa с 

поп Харитон, пише следното възвание: 

“Другари, ние сме затворени в тая света обител, ние сме заобиколени от 

неприятелска войска, от черкези и башибозуци, но има ли от що да се боим? 

Що може да ни плаши? Смъртта ли? Но кой не е умрял? Има ли по-голяма 

радост от тази – да умрем да свободата на отечеството си? Хиляди борци и 

герои в историята с радост и песни са умирали, когато е бил въпроса да 

извоюват свобода и човешки правдини.”  
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Непълноценността на водача, растящата с всеки следващ ден неизвестност 

какво се случва отвъд района на светата обител и непристигаща помощ 

разколебали някои от въстаниците. Освен това османските части непрестанно се 

увеличавали, а на шестия ден от Шумен пристигнал ген. Фазлъ паша и докарал 

два топа. Преди да ги вкарат в употреба, те за втори път предложили на четата да 

се предаде. Отговорът на Бачо Киро и неговите другари бил не просто 

категоричен отказ на предложението, а израз на изключително осъзната позиция: 

„Народът иска своите правдини и е решил да ги спечели, ако ще би със 

смърт. Ние сме се повдигнали не против мирното население. Не, ние искаме от 

правителството да ни признае правата като народ и докато не стане това, 

живи няма да се предадем в мъчителските ви ръце – ние сме решили да мрем и 

ще запазим клетвата си. А вие ще бъдете отговорни пред Европа за вашите 

тиранства.”  

Гюлетата от топовете нанасяли все по-сериозни поражения по оградата и 

сградите в манастира, избухнал и пожар, който не оставил избор на въстаниците 

– те трябвало да напуснат обителта, която отбранявали цели девет дни. 

Разделили се на групи и 47 души успели да се спасят
56

. Така приключила тази 

епична битка, в която българите отстъпвали многократно като брой, но не и като 

сила на духа. Те загубили сражението, но изковали далеч по-значителен успех – 

доказали, че знаят за какво се борят и с действията си предизвикали вниманието 

на редица държави, които започнали да се интересуват от съдбата на смелия 

български народ.  

А след Освобождението Дряновският манастир „Св. Архангел Михаил“ се 

превърнал в един от най-почитаните, защото бил не само духовно, а и 

историческо място, символ на силната воля и стремеж към свобода. В памет на 

загиналите  били издигнати паметник-костница (1897 г.) в двора на манастира, 

скулптурна композиция „Априлци“ и паметник на поп Харитон (1976 г.), а всяка 
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година през месец май възстановка, поход по стъпките на четата, артистична 

програма и митинг-заря се отбелязва годишнината от битката. 

Последвалата война не отминала Дряново. Руската войска напредвала 

бързо и на 7 юли отрядът на ген. Йосиф Гурко вече бил в старата българска 

столица Търново. Това накарало разположените в съседните селища, 

включително Дряново, османски войски и част от мирното турско население да 

се прехвърлят от другата страна на Балкана. Дряновци побързали да се 

възползват от благоприятната ситуация и още преди пристигането на руснаците 

обявили самостоятелност и избрали временна революционна власт. На 8 юли 30-

ти Донски казашки полк, командван от полк. Орлов, вече бил в Дряново – гарант 

за края на близо 500-годишното владичество
57

. Вечерта на същия ден бил избран 

съставът на временната местна власт – десет души влезли в Съвета, а за 

председател бил определен хаджи Сава Хаджииванов (1814-1904) - заможен 

търговец, който многократно се е изявявал като дарител, а по време на 

Априлското въстание спасил града от опожаряване, след като събрал всичкото 

свое злато, убедил и други богати дряновци да направят същото и предал 

ценностите на Фазлъ паша
58

. 

И по време на Руско-турската война Дряново бил в центъра на събитията. 

В града  се разположили солиден брой руски войски, които били в резерв на 

заелите проходите от Шипка до Хаинбоаз. Дряновци били изключително 

полезни с осигуряването на прехраната им, на животински сили, с отличното 

познаване на пътищата в района, а и 167 местни доброволци се влели в 

опълченските редици. След жестоките боеве при Шипка между 9 и 12 август, 

Дряново се превърнал в град-лазарет, където се лекували хиляди войници и 

опълченци. В памет на загиналите от раните си, през 1930 г. е издигнат 

паметникът, където в днешно време ежегодно се отбелязва 3 март – 

националният празник на България
59

.  
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Ранените в боевете обаче не били единствените, за които дряновци 

трябвало да се погрижат по това време - от южните български земи заприиждали 

голям брой бегълци, търсещи спасение от тежката ситуация там
60

. Освен това 

трябвало да се организират градската стража, временните болнични пунктове, 

доставката на оръжие, да се предотврати неправомерното разграбване на 

собствеността на напусналото турско население и пр. Отговорността да се 

справи с тези тежки задачи паднала основно върху лясковчанина Недю Жеков – 

първият околийски управител на Дряново, заемал поста от 1 август 1877 до 30 

юни 1878 г.   

Дългоочакваната свобода станала факт и народът бил на върха на 

вдъхновението. Мнозина възлагали надежди за голям и бърз просперитет, 

щастлив и справедлив живот. Много скоро обаче мечтите срещнали реалността, 

която никак не била лека. Това личи достатъчно красноречиво и от думите на 

дряновския писател Стефан Руневски (1877-1919), който в разказа си „Случайно 

съжителство пише“: 

 

„Тъй: свободна е България, но за кого? Каква полза за сиромашията? И под 

турско сиромаси, и сега пак такива. Но тогава поне имаше какво да дразни 

човека – да се освобождава, да си отмъщава! Знаеш, че от душманин зло ти 

иде, а днес като свещ се стопяваш и не можеш каза: Този ми е съсипникът! 

…Увълчили се хората подир богатства, подир кярове…Охлузили се като 

плъхове, измършавели и постоянни примки един другиму поставят; давят се 

като псета! Остави ги…“  
61

 

 

Ако в началото на османското владичество хора от равнините се заселили в 

осигуряващите по-голяма сигурност планински части, то в годините след 

Освобождението движението било в обратна посока – към плодородните земи в 
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Добруджа и към големите градове, особено Русе, Варна, Велико Търново и 

новата столица София, както и към чужбина. И мнозина дряновци оставили ярка 

следа там, където се преместили. Това било забелязано и от видния писател 

Антон Страшимиров, който през 1922 г. издава книгата „Нашият народ“, в която 

пише: 

„Тъкмо дряновският граждански темперамент е може би оная струя, от 

която се нуждае Русе сега. Защото дряновци са нашите "англичани" или по-

добре нашите "американци", тъй като, ако мизийците са въобще най-

индивидуализираните българи, след тях пък дряновците са най-сурово 

егоистичните. Приказка е в Русе - "Дряновец не се дави и в Дунава!". Бих 

Добавил - "той не се дави и в океана!“ 
62

 

Междувременно хората в Дряново започнали да се насочват към нови 

начини на препитание. Учудващо за мнозина в днешно време, но факт е силното 

развитие на тютюнопроизводството в Дряново в края на XIX и началото на XX 

век. Дори през 1896 г. фабриката на братя Шишкови заела първо място в целия 

Търновски окръг по производство и печалба. 
63

 

Повратен момент бил строежът на Презбалканската железопътна линия 

(1903-1910 г.), който не само осигурил работа на мнозина дряновци в този 

период, а коренно променил посоката на развитие на града. Със заповед № 2135 

от 12 юли 1910 г. участъкът Търново - Плачковци е открит за редовна 

експлоатация със станции Косарка, Дряново, Царева ливада и Плачковци. 

Между станциите Дряново и Царева ливада е открита жп спирка “Св. Архангел” 

на името на Дряновския манастир (сегашната жп спирка “Бачо Киро”).
64

 

Наличието на железопътен транспорт променило из основи търговията, 

комуникациите, спомогнало Дряново да стане предпочитано от туристи място и 

пр.  
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В тази връзка е и създаването в Дряново на първата вагонна фабрика в 

България – „Здравина“. Създадена през 1921 г. като частна коларо-железарска 

работилница от Колю Коларя, Никола Пенчев и Никола Иванов, в началото в нея 

се изработвали само каруци, земеделски сечива и дребни селскостопански 

машини. Но през 1924 г. Дирекцията на железниците възложила на фабриката 

ремонта на товарните вагони и от тогава това се превърнало в основната ѝ 

дейност. Предприятието се разраснало бързо и заело позиция на един от 

водещите работодатели в района. 
65

  

Развивало се и модерно овощарство. През 1914 г. в източната част на Дряново 

бил създаден овощен разсадник, който през 1929 г. се разраснал в Овощарска 

опитна станция – първата в България. Дейността ѝ се изразявала в регистриране 

на всички наши и вносни видове овощни дървета и приспособяването им към 

местните условия и изследване вегетативния период на овошките. 
66

 Освен това 

от 1929 до 1994 г. там се извършвали метеорологични измервания, на които 
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дължим любопитна и ценна информация за най-високите и ниски температури, 

най-дъждовните и най-сухи периоди и пр. 
67

 

През 20-те и 30-те години на XX век Дряново се утвърдил и като място за 

туризъм. Част от причините за това са описани много пъстро и убедително в 

брошурката „Град Дряново като курорт“, издадена през 1937 г. от дряновското 

културно дружество „Роден край“.  

От нея научаваме, че през 1925 г. Дирекцията на народното здраве е превърнала 

Дряновската околийска болница (една от първите в България, открита лично 

от княз Фердинанд I през 1894 г.) в лечебна климатична станция, а през 1930 г. е 

обявила Дряново за курортно място.  

 

Из курорта Дряново. Къща-музей. Снимка от 1929 г. 

 

Доводът за решението е, че „климатът на Дряново е мек и благоприятен за 

слаби, изтощени, преуморени и пр.“ Това до голяма степен се дължи на факта, че 
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градът граничи от три страни с възвишения, които го предпазват от силни 

ветрове - „Бряста”, „Бърдото” и „Манастирските височини”, а наоколо са горите 

„Буката”, „Герова курия”, „Одрин” (засадена по повод българската победа при 

Одрин през 1913 г.) и манастирските гори, които пречистват и освежават 

въздуха.   

В брошурата са посочени и официални данни за смъртността в България в 

периода 1926-1930 г., според които Дряново е с най-ниска смъртност в цялата 

страна – категорично доказателство за здравословния му климат. Чистотата била 

благоприятствана и от добрата инфраструктура – градът се сдобил с канализация 

още преди Освобождението, улиците, площадите и дворовете били постлани с 

плочи или камъни, така че не се вдигал прах, водоснабдяването било добро, с 

вода от изворите наоколо, осветлението ставало с електричество, а отоплението 

и готвенето с дърва, чието изгаряне не замърсявало въздуха, както каменните 

въглища.   

Съобщава се още, че в Дряново имало в изобилие зеленчуци, плодове и всякакъв 

вид храна, така че „може курортистите да се подложат и на плодолечебен 

режим”. Не е пропусната и духовната храна – отделено е внимание на 

читалището, което още тогава било с богата библиотека, а в театралния му салон 

по няколко пъти в седмицата се поставяли театрални представления и се 

прожектирали филми.  

Тази слава на чист и подреден град, лечебният климат, разположението в 

центъра на България логично увеличила значително интереса към Дряновския 

край и към него се запътвали за почивка все повече хора. Благодарение на 

разказа на Сава Русев за трима търновски учители, които посетили курорта 

Дряново, научаваме интересни подробности за това как приблизително е 

протичал един ден на туристите – за хотела на Рачика, разходките около града, 

куруклия-гювеча, който им сервирали за обяд, коняка и пр. 
68

 

В този период е основано и туристическото дружество в Дряново – на 5 

април 1925 г., кръстено на героя от Априлското въстание Бачо Киро. Само 30 

години след началото на организираното туристическо движение в България! 
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Още през първата си година дружеството организирало редица походи, 

повдигнало въпроса за благоустрояването на пещера „Бачо Киро“ (което се 

случило през 1937 г. и я превърнало в първата благоустроена за посещения от 

туристи пещера в България), поставило на гарите в Дряново и Царева ливада 

витрини с туристически снимки и пр.  

През 1931-1932 г. организацията на дряновските туристи успяла да 

осъществи две изключително важни начинания – било уредено курортно бюро, 

което уреждало въпроса с отдаването на къщи под наем за посетителите на 

Дряново и бил построен Туристически дом „Никола Мушанов“. Той обединил 

усилията на целия град, помогнали и заможни дряновци от други градове и 

резултатът бил отличен – красива сграда, проектирана от арх. Никола Кротев, от 

която се разкривала удивителна гледка към Дряново и Стара планина, добре 

оформени и осветлени алеи, чешми, бюфет, дансинг, специална комисия, която 

редовно организирала събития, привличащи голям брой хора.  

 

Туристически дом „Никола Мушанов“ 

 

Добрата работа на дружеството осигурява на Дряново и домакинство на значим 

форум - на 27 октомври 1933 г. министерството на народното просвещение и 
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фонд „Физическо възпитание“ отпускат помощ в размер на 10 000 лв., които да 

се използват за организирането на XXVII Туристически събор в града ни през 

1934 г. 
69

 

Спасяването на Дряново от разрушение по време на Априлското въстание 

направило града изключително ценен образец за възрожденската българска 

архитектура. Обликът му впечатлил дори царица Елеонора, става ясно от 

издадената 

 през 1925 г. книга „Града Дряново и неговата околност“ на местния учител 

Пенчо Робов. Той пише: 

 

"Разкошната растителност и здравословен климат на Дряново и околността 

му привличат ежегодно много посетители. Щом влезете в градеца, на вас 

правят впечатление освен пословичната чистота на улиците му още 

триетажни и двуетажни къщи чисто български стил, на които втория и 

третия от етажите значително наддават над улицата. 

Над първия етаж обикновено е пропълзяла разкошна лоза, а пред зданието - 

засадени разкошни дръвчета с клони нависнали лете с ревниви плодове. 

Покойната царица Елеонора, когато за пръв път е посетила Дряново е 

останала възхитена и е поръчала да се запазят тия ценности на града. По този 

тип къщи е бил построен и българския павилион в Лиежката всемирна 

изложба. 

Непосредствено до грамадното здание на училището почва зигзагообразна 

пътека обрасла встрани с акации, айлантоси, борови дръвчета. На всеки завой 

вие се запирате и любувате на обширната галерия от пейзажи и възхитителни 

изгледи." 

 

Споменатото здание на училището е част от новите постройки, които 

придават още по-впечатляващ в архитектурно отношение вид на Дряново. В края 

на XIX и първата половина на XX век се появяват повлияни от Западна Европа 

къщи и обществени сгради, запазени и до днес. Те впечатляват и с размерите си, 
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и с разнообразните форми и богати орнаменти. Открояват се няколко къщи по 

главната улица, както и две със специфична широка медна обшивка на таваните 

– едната е на наследниците на Станчо Хаджиколев, а другата на братя Шишкови, 

намираща се до моста, построен от майстор Колю Фичето. Голямата разлика в 

облика на града обаче направили обществените сгради – окръжна болница 

„Фердинанд I“, открита лично от княза през 1894 г., училище „Максим 

Райкович“, построено в периода 1896-1898 г., сградата на читалището, изградена 

от 1926 до 1936 г., въпреки световната икономическа криза, споменатият вече 

туристически дом „Никола Мушанов“, осветен през 1932 г., красивата сграда на 

Ловния дом от 1933 г. и др.  

В годините след Освобождението дряновци не скъсали с възрожденския 

дух и отново дарявали средства и труд за строеж и ремонт на храмове, което 

също допринесло за промяната на визията на Дряново. От 1892 до 1898 г. била 

възстановена църквата „Въведение Богородично“, която изгоряла при пожар 

през 1877 г. Също в края на това хилядолетие била построена и възхитителната 

църква „Св. Рождество Христово“ в село Геша. Освен това бил напълно 

възстановен Дряновският манастир „Св. Архангел Михаил“, понесъл жестоки 

загуби по време на Априлското въстание. За да се помни случилото се, по 

манастирския храм умишлено били оставени следи от гюлетата, а на мястото на 

малката църква, Хаджипенчовата, направили забележителен паметник-костница.     

 

            Това е краткият очерк на богатата и изпълнена с превратности история на 

Дряново – от първите сведения за живот по тези земи около 40 000 хил. години 

пр. н.е. до средата на XX век. Годините след това тепърва ще бъдат изследвани 

по-обстойно и безпристрастно. Наследените от този период материални и 

нематериални културни ценности ще бъдат разгледани в следващата глава. 
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Трета глава 

Материално и нематериално културно-историческо 

наследство на община Дряново 

 

Културно-историческото наследство се поделя на два вида – материално и 

нематериално. Материално наследство са паметниците, историческите 

постройки, музейните експонати и пр., а нeматериално – празниците, старите 

занаяти, обреди и обичаи, местни храни и напитки и пр.
70

. Те са извор на гордост 

за местните хора и спомагат за консолидиране на общността в дадено населено 

място (държава, град, село или др.). Освен това в много случаи са сред 

основните аргументи за привличане на туристи, което ги превръща и в 

икономически фактор. Поради тези причини е важно да бъдат добре познати – и 

заради изясняване на миналото ни, и заради удачното им съхраняване и 

интегриране в настоящето и бъдещето.  

 

Материално културно-историческо наследство на община 

Дряново 

Община Дряново има изключително благоприятно местоположение по 

отношение на културно-историческото наследство – намира се в Северен 

централен район, който е на второ място в България по брой недвижими 

културни ценности – 5 480, 277 от които с национално значение. В област 

Габрово, към която принадлежи Дряново, те са 1 179, от които 33 с национално 

значение. Община Дряново граничи с област Велико Търново, където броят им е 

двойно по-голям – 2 382, 140 от които с национално значение
71

.  
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Основен пазител на историческото наследство на Дряново е местният 

Исторически музей. Той е създаден с решение на Комитета за изкуство и 

култура на 23.01.1970 г. Към 29.01.2016 г. в неговия основен фонд се съхраняват 

43 359 движими културни ценности и 10 566 в научно-спомагателния фонд
72

. От 

тях 1 842 са изложени в четирите постоянни експозиции на музея: 

 

 

 

Редно е да се отчете и благоприятната тенденция за бавно, но постоянно 

нарастване на броя посетители в Исторически музей – Дряново в периода 2012-

2015 година: 

 2012 г. – 9 080 

 2013 г. – 9 450 

 2014 г. – 9 520 

 2015 г. – 10 250 

За значимостта на културно-историческото наследство на община 

Дряново свидетелства фактът, че има три дряновски обекта в списъка на 

Български туристически съюз „Сто национални туристически обекта на 
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България“ – Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“, пещера „Бачо Киро“ и 

музей „Колю Фичето“
73

.  

В град Дряново 

Сред материалното културно-историческо наследство в град Дряново 

несъмнено се открояват обектите на майстор Никола Фичев (Колю Фичето). 

Възрожденският майстор-строител е сред най-известните и уважавани българи в 

цялата ни история, което допълнително повишава интереса към трите запазени 

творби в родното му селище – храм „Св. Никола“ (1851 г.), Икономовата къща 

(1859 г.) и каменният мост над р. Дряновска (1861 г.), а също и към експозицията 

на Исторически музей – Дряново „Колю Фичето – живот и творчество“.  
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Храм „Св. Никола“ е сред малкото запазени в оригинал строежи на 

майстор Колю Фичето и един от най-впечатляващите. Построен е в централната 

част на Дряново през 1850-1851 г. върху основите на стара църква с даренията на 

х. Цоню Хаджицачов, х. Пенчо поп Георгиев и х. Геню Грозюв.   

Зданието представлява трикорабна псевдобазилика с камбанария и купол 

(издигнат по-късно, вероятно след Освобождението), които са от дървен 

материал. Новаторско решение в архитектурата е вписването на камбанарията в 

сградата на храма, а не обособяването ѝ като отделна постройка. Тя е 

осмостенна, с големи овални и засводени отвори в стените и шатровиден покрив, 

а камбаната е от 1899 г.  

 

Храм „Св. Никола“ в Дряново (1851 г.) 

 

Фасадите са с богата пластична украса, с характерните фичеви елементи: 

вълнообразен кобиличен фронтон, сложно профилиран корниз, тристепенна 

аркада с вградени полуколонки над главния западен вход, малка сляпа аркада по 
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дължината на стените. Акцентът несъмнено пада върху великолепната фичева 

кобилица над абсидите и живописният открит притвор с вълнообразен корниз от 

южната страна
74

.  

Размерите на църквата, без притвора, са 10.50/21.70 м. Височината на 

свода в средния кораб е 10 м, а куполът с барабана се издига още 8 м нагоре. 

Впечатляваща е дебелината на стените – 95 см. Любопитен факт е, че във 

варовия разтвор са забърквали жълтъци от яйца за по-голяма здравина
75

. 

Във вътрешното пространство на църквата изключително впечатляващи са 

двата балкона, издигнати един над друг – нещо ново за църковната архитектура 

в Търновско, взаимствано от брациговските майстори, с които Фичев е работил в 

предходните години. Те са красиво стенописани с образите на светци, с две 

слънца – мотив, характерен за богатите възрожденски къщи, и растителни 

орнаменти, при които умело са съчетани два нюанса син, кафяв и червен цвят. 

Това е най-ранната запазена до днес стенописна декорация в църква на 

знаменития дряновски майстор.  

Украсени са и капителите на десетте кръгли колони, напомнящи 

коринтски стил. Основният мотив е цвете с пет листчета. Майсторска изработка 

е и иконостасът. Той е завършен от тревненеца Антон Станишев през 1866 г. 

Висок, триделен, с голям ред за царските икони, разделяни от дървени колонки с 

капители. Важно е да се отбележи, че между три и пет от царските икони са дело 

на Станислав Доспевски, един от най-изтъкнатите български възрожденски 

художници и племенник на легендарния Захари Зограф, а една е на Йонко папа 

Витанов
76

. 
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При храма е било едно от килийните училища в Дряново, като още през 

1819 г. в него започнали да преподават надкилийна наука. Не е случайно, че 

точно до „Св. Никола“ през 1896-1898 г. е построена голямата училищна сграда, 

която обединила в едно четирите дряновски училища.  

Храм „Свети Никола” е обявен за паметник на културата с национално 

значение на 23.11.1971 г. През 1999-2000 г. е обновен и в момента е действащ. 

 

Икономовата къща е построена през 1859 г. Само тя и „Къщата с 

маймунката“ във Велико Търново са оцелелите къщи, дело на великия майстор 

Колю Фичето. Била е собственост на свещеника Васил Икономов, отговорник за 

строежа на храм „Св. Никола“, та от там идва названието ѝ. Сградата е с 

подчертано градски характер, на два етажа, с много голяма маза под цялата 

площ. Покривът е двускатен и покрит с каменни плочи /тикли/. Основите и 

стените на мазата са със солидна дебелина – 60 см.  

Икономовата къща – южна фасада 

 

Северната фасада, откъм пътя, е семпло решена, но впечатление правят 

множеството прозорци на втория етаж – десет на брой, разположени симетрично 

в три групи, със засводени рамки. От тази страна, на приземния етаж са били 
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разположени дюкян, малък склад и работилница за рязане на тютюн, а във 

вътрешната част – соба (спалня) и хашево (кухня).  

Най-удивителната част на къщата е южната фасада, към двора, където 

тройно огънат еркер прави зданието истински шедьовър. Само върху него са 

поставени цели осем прозореца, които осигуряват обилно количество светлина в 

изисканата „диванна“. Двете плътни стени на еркера са били изписани с любими 

на Фичев животински образи – от изток орел, а от запад лъв
77

. В днешно време 

Икономовата къща се стопанисва от Исторически музей – Дряново. На първия 

етаж се подреждат временни изложби, а на втория е изключително ценната 

експозиция „Икони и църковна дърворезба от Дряновския край, XVII-XIX век“ 

със 132 експоната.  

Каменният мост над р. Дряновска е единственият мост на майстор Колю 

Фичето, запазен и до днес в оригинал. На 6 септември 1860 г. дряновци пишат 

писмо до Георги Попсимеонов в Търново, който е бил на поста каза векили в 

Търново
78

, сиреч областен представител на българите. Те му съобщават, че 

придошлата река отново е отнесла стария, паянтов мост. Заради това още през 

есента на същата година майстор Никола Фичев отново се завърща в родното си 

селище и се заема с трети строеж в рамките на едно десетилетие. Той проектирал 

моста в два варианта – дървен и каменен. Избран е вторият, за да се реши трайно 

проблемът и да се улесни пътуването в посока Трявна
79

. 

Строителните работи започват на следващата година – 1861. При 

завършването му мостът е с дължина 38.5 метра, а широчината на платното и 

тротоарите е 5 метра. Има четири свода с различни по големина отвори, стъпили 

върху три масивни каменни колони. Най–висок е вторият свод, над който мостът 
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е леко изгърбен. Стълбовете са с водорезни ръбове срещу течението и 

полукръгли арки над тях за пропускане на водата при прииждане на реката.  

 

Настилката на моста е едър калдъръм, а на тротоарите – плочи, които 

излизат пред блоковете на сводовете и парапета, за да образуват корниз и да 

подчертаят извивката на платното. Парапетът също е от каменни плочи, които са 

закотвени с помощта на железни скоби и заливка от сяра
80

. 

В периода 2013-2015 г. пространството около моста е облагородено, което 

спомага за социализацията на Фичевия строеж. Почистено е коритото на реката, 

което значително подобрява видимостта и сигурността, обновени са зелените 

площи в района и детската площадка, поставени са пейки и беседка. През лятото 

на 2014 г. до моста се провежда и първият в историята фестивал в чест на 

Колю Фичето
81

, организиран от младежко сдружение МОГА-Дряново и 

читалище „Дряновска пробуда-2008”. В рамките на събитието художниците от 

„140 Идеи“ изрисуват голямата подпорна стена до реката (дълга 30 м, висока от 

3 до 7 м), изобразявайки Първомайстора и различни елементи от неговите 

строежи. Така Дряново се сдобива с още една забележителност – „Стената на 
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Колю Фичето“, а срещата на старото и новото изкуство привлича сериозен 

интерес и е повод хората да прекарват повече време край един от най-ценните 

исторически обекти в града.  

През септември 2015 г. Дряново отбелязва 215 години от рождението 

майстор Колю Фичето и по този повод върху каменния градеж е излъчен 

триизмерен светлинен спектакъл. Тогава е направено и художествено осветление 

на моста и стената.  

В непосредствена близост до моста се намира една стара чешма, наричана 

Духовниковата. Тя е построена по същото време, в години, когато чешмите са 

били специални места. Те са били сред най-важните обекти в живота на хората – 

както заради осигуряването на питейна вода, така и защото там са ставали 

срещите, обмяната на социална информация, доста от празниците и пр. За 

значимостта им говорят и купищата легенди – за вградени в основите 

съкровища, за лековита сила на водата и пр. Построяването на чешма е било 

сред най-достойните дела, които човек може да извърши. 

Повод за изграждането ѝ е най-неприятната семейна трагедия – смъртта на 

дете. Синът на местен жител починал и той решил да направи чешма в негова 

памет с парите, които били предназначени за образованието на детето. Съвет за 

това получил от пътуващ светогорски монах. Вероятно това бил самият Матей 

Преображенски-Миткалото, който през 1846 г. постъпил като послушник в 

Дряновския манастир, а след години многократно е посещавал Дряново и 

манастира. Заради това и чешмата е станала известна сред хората като 

Духовниковата, дори днес – век и половина по-късно. 

Изключително интересна е декорацията. В камъните е издълбана 

профилирана рамка с форма на заострена арка, стъпила върху пиластри с 

капители – елементи, които са характерни за църковната архитектура. В средата 

на тази рамка има пезул – нишата, където е било поставяно кепчето за пиене на 

вода. Върху камъка под него е била изписана годината на построяване на 

чешмата – 1861-а. Днес не личат никакви цифри. Над тази ниша има корниз, 

който се образува от излизащите напред плочи. Водата е излизала от един чучур, 
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който е бил декоративно извит като тези на чешмата в Соколския манастир, дело 

на майстор Колю Фичето. 

Духовниковата чешма 

 

Чешмата е изградена в каменна подпорна стена, която не е в права линия, 

а с две леки чупки в краищата. Така се оформя площадче пред нея, което преди е 

било постлано с калдъръм, а сега с плочи. Отдясно има каменна пейка, а отляво 

са трите каменни корита, свързани с улеи за преминаване на водата
82

. 

 

Всяко населено място има нужда от своите герои, от своите примери за 

поддражание и обединители на хората. За Дряново, а и за цяла България, такава 

личност несъмнено е Никола Фичев, по-известен като майстор Колю Фичето. 

Той e най-забележителният български майстор-строител от епохата на 

Възраждането. За да почетат своя съгражданин, дряновци са създали и 
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поддържат богата и добре уредена музейна експозиция в негова чест – „Колю 

Фичето – живот и творчество“.  

Откриване на паметник и музей в чест на майстор Колю Фичето 

 

Официалното откриване се е състояло на 20 юли 1969 г. в специално 

построената от арх. Димитър Кръстев за целта сграда – един от малкото случаи в 

България, когато за музей не се използва стара постройка. Избрано е място в 

града с концентрация на запазени възрожденски здания – църквата „Св. Троица“, 

къщите Лафчиева, Перева, Мурджиева, Вапцарова и другите по ул. „Трети 

март“. Близо е била и къщата, където е живял Фичев. Откриването на музея и 

бронзовия паметник в цял ръст, изработен от Борис Гондов, е било събитие от 

национален мащаб, което привлича множество известни хора и преизпълва 

площад „Колю Фичето“.  

Тук работата на Колю Фичето е представена чрез умалени макети на най-

впечатляващите негови строежи, техни планове, архивни и съвременни 



54 
 

фотографии, които разкриват оригиналния и сегашния им вид. Представени са и 

характерни за периода строителни и резбарски инструменти, негови лични, 

както и печатът с надпис „Колю Фичето 1840“, открит от Александър Алексиев 

и дарен на музея
83

. Много интересни са и таблата с цитати на известни 

пътешественици и учени, които са описвали с удивление сътвореното от майстор 

Никола.  

Сред последните допълнения на експозицията са макет на моста в 

Дряново, огромното родословно дърво на Първомайстора, снимки на негови 

роднини и хора, с които е работил, както и витрина с ордени и медали на негово 

име. Показана е и известната на малцина банкнота от 2000 лв. с неговия лик, 

пусната в обръщение през 1994 г. 

През 2010 г., по повод 210 години от рождението на Никола Фичев, е направена 

благотворителна кампания и сградата на музея е основно ремонтирана. Заради 

значимостта си и приноса в съхраняването на културно-историческото 

наследство, музеят е включен под №22а в Стоте национални туристически 

обекта на България
84

. 

Североизточната част на Дряново в предходните векове е била наричана 

Гилей – една от трите махали на града. През 70-те години на XX век тя е обявена 

за Възрожденски архитектурен ансамбъл „Гилей“, тъй като се откроява със 

съсредоточаване на запазени постройки от тази епоха. Включва части от 

днешните улици „Трети март“, „Шипка“ и пл. „Колю Фичето“ – църквата „Св. 

Троица“ и килийното училище към нея, Вапцаровата и Ботевата къщи до нея, 

както, долепените една до друга къщи на Лафчиеви, Переви, Мурджиеви и 

Николови – общо 18 обекта през 1970 г.
85

, но някои от тях вече са загубили 

битката с времето. 
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Застрояването на квартала се случва по едно и също време – през 40-те 

години на XIX век. Много от заселниците са били от близкото село Керека, а 

улицата е била известна като Ковашката, тъй като са доминирали ковашките 

работилници.  

Като разпределение и конструкция къщите спазват балканската традиция 

– с каменно приземие, в което се отварят големите дървени кепенци на 

дюкяните, жилищен етаж с талпено-паянтов градеж, широки стрехи, покриви с 

каменни плочи и високи каменни дувари.    

Своеобразен център на ансамбъл „Гилей“ е църквата „Св. Троица“, най-

старата в града. През 1845 г. влиятелният дряновец Станю Лафчиев издейства 

султански ферман, който разрешава строежа, работата започва на следващата 

година, а през 1847 г. храмът бил осветен от великотърновския митрополит 

Атанасий.  

Майсторите от близкото село Керека издигнали зданието изцяло с камък. 

Църквата е трикорабна, с полукръгла абсида и притвор. Над притвора и част от 

страничните кораби минава галерия. Страничните кораби имат същата ширина 

като средния, но са по-ниски. Отделени са с две редици стройни кръгли колони. 

И трите кораба са с полуцилиндрични тухлени сводове. Средният е по-висок и с 

окачен дървен таван от редуващи се гладки и резбовани полета, сред които 

централно място заема мотивът слънце, което в случая е почти същото като в 

стая №4 на Даскаловата къща в Трявна – изработено от същия майстор – Иван 

Денев Митев, роден в дряновското село Бучуквоци, създал ново, модерно 

течение в резбарското изкуство. 
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 Прозорците са малки, поставени нарядко, с декоративни железни решетки 

и увенчани с тухлени арки. Както повелява традицията, покривът е с каменни 

плочи (тикли). Иконите на иконостаса са изработени през месец май 1849 година 

от Йонко (Йоаники) поп Витанов, знаменит майстор-иконописец от град Трявна, 

и съдружника му Досю Коюв (Теодоси Константинович-Чапкъна)
86

. 

 

Южно от храм „Св. Троица“ е сградата, където е било килийното 

училище. Тя е построена едновременно с църквата, двуетажна е, изградена от 

каменна зидария с дървени сантрачи. В приземието има дюкян и маза, като 

между тях минава широк проход, който извежда от улицата към двора. Входът 

към него е засводен и има каменна рамка, която имитира колони с капители. 

Етажът излиза еркерно към улицата с по 45 см в двата края. На него са 

разположени четири стаи - две класни и две за учителя, а откъм храма има тесен 

чардак. В днешно време се използва за свещеническо жилище
87

. 
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Сред къщите в ансамбъл „Гилей“ най-силно впечатление прави тази на 

богатите търговци и съдружници Лафчиеви и Переви. Построена е от 

дряновския майстор Колю Гайдарджиев през 1847 г. и е сред малкото запазени 

паметници на многоетажната дървена архитектура в България. Удивителен факт 

е, че е издигната без употребата на пирони или железни скоби, въпреки 

внушителните си размери.  

Къщата е двойна – под един покрив са събрани две еднакви по разпределение, 

долепени една до друга къщи. Триетажна е – приземие с дюкян и полувкопана 

маза, етаж на нивото на двора и горен етаж. Приземието е изградено от каменна 

зидария със сантрачи (хоризонтално разположени греди през няколко реда от 

зида), а разположените там два дюкяна се затварят към улицата с дървени 

капаци-хармоники.  

 

Лафчиевата къща през 1929 г. 

Етажът излиза с около 35 см пред приземието върху дървени профилирани 

конзоли. С 15 см пред него е издаден горният етаж, а още веднъж наддават три 

не еднакви по ширина еркери, симетрично разположени на фасадата.  
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От улицата до двора се стига през дълъг тесен проход, който се изкачва по 

наклона на терена отстрани на къщата. Стряхата се носи от дървени квадратни 

колони и преминава по цялата дължина на къщата, образувайки сайвант. Едно 

време тук се е вършела много от работата – на открито, под естествена светлина 

и на свеж въздух. Видим е каменният градеж със сантрачите на първия етаж, а 

вторият е гладко измазан и варосан. Прозорците са с дървени рамки с „вежди“ и 

са разположени в един ред, почти на равни разстояния един от друг. 

Отдясно е входът към половината на Лафчиеви. Врата с дъговидна рамка 

отвежда в някогашния салон, хашево (всекидневното помещение с огнище, 

където се е приготвяла храната), килер и соба (спалното помещение). Между 

собата и килера, закрито зад стенните долапи, е вместено скривалище. 

Стълбището към втория етаж въвежда в салона, от който се влиза в хашевото и 

едната соба, а от тях се влиза в още една соба и гостна соба – общо четири стаи. 

Дървените части са изработени от качествена суровина и украсени с 

дребни резбени мотиви. Забележителна е изработката на тавана в гостната соба – 

в средата, вписана в квадратна рамка, има 24-лъчева звездовидна розета от 

наковани профилирани летви
88

. 

Другата врата под сайванта е за половината, която е била на Переви. Тя е 

била обитавана до доста по-късно и заради това има повече промени. 

Разпределението на помещенията обаче е същото.  

От 1984 г. Лафчиевата къща е дом на етнографската експозиция „Градски 

бит и култура от края на XIX и началото на XX век“ на Исторически музей – 

Дряново. Тя показва характерното за периода устройство на къщата, 

мебелировка, облекло на хората, накити, лични вещи, занаяти и пр. В няколко 

стаи са събрани елементи от българската, османската и тъкмо навлизащата 

тогава европейска култура. През 2008 г. експозицията е разширена в Перевата 

къща, където темата е „Празничен интериор, облекло и накит“
89

. От 2004 г. на 

                                                           
88

 Пак там, с. 44-46. 

 

89
 Уеб сайт на Исторически музей – Дряново: http://muzeidryanovo.com/bg/lafchieva_kushta.php  (последно 

посещение на 26.01.2016). 

http://muzeidryanovo.com/bg/lafchieva_kushta.php


59 
 

приземния етаж е устроено атрактивно фотографическо ателие, където се 

предлагат дрехи и аксесоари като тези от края на XIX и началото на XX век. 

Така посетителите имат възможност да се запознаят по интересен начин с 

модата от периода и да си направят снимки за спомен.  

Другият Възрожденски архитектурен ансамбъл в Дряново е „Старата 

улица“ (улица „Пенчо Черковски“). Той се намира в западната част на града и е 

застроен в периода 1845-1870 г. Къщите са предимно от градски тип, а 

практикуваните в тях занаяти са били свързани с градския бит – обущарство, 

шивачество, в някои от дюкяните е имало и бакалии. И тук горните етажи 

излизат напред върху профилирани конзоли и са раздвижени с еркери. В много 

от случаите къщите се допират една до друга и очертават линията на улицата без 

наличието на каменни дувари.  

Ансамбълът включва 15 обекта, някои от които не са запазени до днес. 

Сред по-внушителните строежи, които все още могат бъдат разгледани са 

Хаджидимитровата къща, Ромуновата, двете на Тананови и Афазовата
90

.  

Ромуновата къща е построена около 1870 г. от дряновския майстор Тодор 

Ромунов за лични нужди. Отличително при нея е, че вече се забелязват някои 

разлики спрямо класическите възрожденски къщи, като например липсата на 

голям чардак
91

. Това е една от сградите в Дряново, в които през 1877 г. са били 

лекувани руски войници и български опълченци. 

Проект за реставрация и адаптация на къщата е направен през 1973 г., а 

работата приключва през 1985 г. Тогава там е настанен Общинският съвет за 

култура, като в дюкяна са се правили рецитали и литературни четения с 

участието на видни личности като Матей Шопкин, Георги Константинов, Иван 

Гранитски и др. В днешно време в къщата се помещава Туристическото 

дружество „Бачо Киро“. 
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Хаджидимитровата къща е била на изключително влиятелния и богат 

дряновски търговец хаджи Димитър Хаджиганчев
92

. Построена е през 1870 г. от 

майстор Карастоян, ученик на Колю Фичето. Влиянието на Първомайстора 

обяснява големите сходства в архитектурата на тази и Икономовата къща, 

особено при оформлението на южната фасада, която също е стилно раздвижена 

със силно издаване на средната част
93

. 

Двете къщи в горния край на улицата са били собственост на Тананови - 

един от бележитите родове в Дряново, сред тях е имало изявени революционери, 

а след Освобождението военни, лекари, учители, майстори-обущари (Станчо и 

Манчо Тананови спечелили сребърен медал на първото изложение в Пловдив 

през 1892 г., а през 1903 били наградени с бронз на изложение в Лиеж, Белгия), 

журналисти и писатели, както и един кмет на Дряново (от 1923 до 1926 г). 

Афазовата къща е построена през 1850 г. за богатия търговец Генчо 

Афазов. Тя впечатлява със солидни размери и изящно оформление дори на 

детайлите. На приземния етаж са разположени два дюкяна и цели седем 

жилищни стаи. Вторият етаж е удивителен и с двете си фасади, които умело се 

справят с голямата дължина на къщата. Тази към улицата е оформена с три 

еркера, носени от множество богато профилирани конзоли и десет прозореца с 

„вежди“. От другата страна голям чардак заема цялото дворно лице на къщата, 

като дори колонките от него са с декоративно обработени бази и капители
94

.  

Възрожденски архитектурен ансамбъл „Старата улица“ осъществява 

връзката между моста на Колю Фичето и район в централната част на града, 

където на малка територия са съсредоточени голям брой значими културно-

исторически обекти – часовниковата кула, Икономовата къща, паметник на 

Васил Левски, релефната карта на България, старата сграда на училището и 

паметниците на Максим Райкович и Рачо Стоянов.  
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Часовниковата кула е специално място за Дряново - и заради 

впечатляващата си архитектура, и заради дълголетната си история, и заради 

камбанния ѝ звън на всеки кръгъл и половин час, който дирижира темпото на 

града.  

Оригиналната часовникова кула в Дряново е построена още през 1778 г.,  

което я прави най-ранната спрямо околните Габрово, Севлиево и Трявна. 

Издигането ѝ е свързано с динамичното развитие на занаятите в града по това 

време и тя се превръща в символ на неговия икономическия просперитет
95

. 

Кулата не само е задавала началото и края на работния ден, но е била и мястото, 

където дряновци да се събирали ежегодно в средата на месец октомври, за да 

отбележат празника на града.  

167 години след построяването на ѝ, през 1945 г., тя била съборена – 

според официалната версия заради тежко състояние, според спомените на 

мнозина местни – защото не се харесвала на новата власт. Дряновци обаче я 

възстановили през 1984 г. по проект на арх. Илия Лефтеров (същият 

възстановил и построения от майстор Колю Фичето конак във Велико Търново, 

днес музей „Възраждане и Учредително събрание“). Спазена е оригиналната 

архитектура, използван е старият часовников механизъм, който бил ремонтиран 

и настроен от майстор Илия Ковачев от Габрово, само мястото е различно – 

малко по на север, на по-високо място, точно до шедьовъра на майстор Колю 

Фичето – Икономовата къща.  

Кулата се извисява на около 25 метра височина и се състои от три части. 

Основната е каменна, четиристенна, с единадесет отвора за проникване на 

светлина във вътрешността. Следва корниз с каменни плочи, над който зданието 

става осмостенно. В тази част са разположени циферблатите – на северната и 

южната страна. Няма данни за първия часовников механизъм, но и до днес 

отлично работи този от 1883 г., изработен от тревненските майстори Генчо 

Колев и Христо Василев, чиито имена и годината са изписани върху него и 

могат да се видят и днес. Той се задвижва от петтонна тежест.  
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Най-отгоре е разположена камбаната, отлята от известните майстори на 

часовникови камбани – Къню и Генчо Сахатчийски от Габрово, чийто звън 

оглася Дряново 180 пъти всяко денонощие – по веднъж на всеки половин час, а 

на кръгъл час – толкова пъти, колкото е часът.  

Както камбанният звън е събуждал града, така през 60-те и 70-те години 

на XIX век Васил Иванов Кунчев (Васил Левски) е събуждал народа да пожелае 

и постигне свободата си от османското владичество. При обиколките си из 

българските земи, той минава и през Дряново. И през 1869, и през 1871 г. е бил 

придружаван от Матей Преображенски, като при второто посещение е основа 

местният революционен комитет.  

Заради този принос на Апостола към Дряново и цялостната му 

родолюбива дейност дряновци издигат в негова чест бюст-паметник. Той е сред 

новите забележителности в Дряново, официално открит на 13 май 2006 г. в 

присъствието на Президента на Република България, по повод 130 г. от 

Априлската епопея в Дряновския манастир.  

Скулптор на паметника е Росица Мишева, а архитект Атанас Атанасов. Общата 

му височина е 3.18 м, като самият бюст е 90 см. Два пъти годишно дряновци се 

събират при него - веднъж за годишнината от рождението му и веднъж за 

годишнината от обесването му.  

Обиколка на България, но само с един поглед може да се направи при 

удивителната релефна карта на България. Тя е най-прецизната по рода си в 

цялата страна и една от най-старите – изработена е през 1962 г. Направена е по 

идея на учителката по география Бонка Тихова, като значим принос имат и 

доброволно участвалите ученици. Изработена е от цимент в мащаб 1:100 000, а 

размерите ѝ са 4.30 на 6.90 м. Снабдена е и с водопроводна мрежа, благодарение 

на която по-големите реки са извирали, водата е течала по коритата им и се е 

вливала в съответния водосборен басейн – изключително впечатляващ момент. 

По-подробно за процеса на изграждането споделя самата Бонка Тихова
96

: 
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„Най-напред започнахме с изливането на циментовата площадка, където се 

трудиха майстори строители. Очертанията на картата бяха определени 

точно с летви 2х3х2 см, които да отговарят на тези деления, а след това 

отляхме хоризонталите, като кофражът беше от стиропор. Изрязването на 

хоризонталите от стиропор ставаше с помощта на реотан, като тук 

помагаха ученици, които се бяха лишили доброволно от лятната си ваканция и 

се сменяха на групи.“ 

Тук се провеждат открити уроци по география – на чист въздух, по 

нестандартен начин, който завинаги оставя спомен у децата. Картата е сред най-

търсените забележителности в Дряново и туристите развълнувано тестват 

познанията си по география на България. 

Едно време е имало три махали в Дряново и между тях е съществувало 

известно съревнование – и за църква, и за читалище, и за училище. През 70-те 

години на XIX век обаче се обединяват около идеята за единно училище и 

постепенно се формира Дряновското централно училище. Това е бил и съветът 

на видния ни съгражданин и много деен възрожденец Максим Райков (1801-

1874), който в едно писмо заръчва: 

„Мили мои съотечественици! 

Отхвърлете сега настрана всичките интриги и приемете благословеното от 

Бога съгласие и старайте се сега да стигнете другите…” 

Негова е и основната заслуга градът да се сдобие с нова сграда за 

обединеното училище - в завещанието си архимандритът отрежда 500 

австрийски жълтици да бъдат дадени за дряновското школо (250 за девическото, 

250 за мъжкото) и така става най-крупният негов дарител. 
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Дряновци вземат решение дарените средства да бъдат инвестирани в 

строежа на новата сграда, така че Общината тегли заем, за да покрие цялата 

нужна сума и през 1896 г. строителният предприемач Ганчо Шишков започва 

изграждането ѝ. Масивното здание е на два етажа и има 16 стаи, избени 

помещения и театрален салон, като през 1898 г. вече е готово
97

.  

След повече от век служба като училище, през 2010 г. сградата става дом 

на едно от читалищата в града. С всяка изминала година се превръща и във все 

по-ценен културно-исторически паметник, впечатляващ и с богата история, и с 

великолепна архитектура.  

България участва в четири големи войни през XX век (Балканската, 

Междусъюзническата, Първата световна и Втората световна) и това намира 

израз в създадените след това паметници. В Дряново дълго време е била 

обсъждана идеята за издигане на Паметник на загиналите във войните 

дряновци. За целта е направена дарителска кампания, като любопитното е, че 

първи в книгата с дарения са записани няколко дечица, които са изработвали и 

продавали различни дребни сувенири, за да допринесат и те за 

благотворителното дело. То е увенчано с успех през 1945 г., малко след края на 

последната голяма война
98

.  
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Автор на скулптурата е проф. Любомир Далчев, един от най-

забележителните български скулптори през XX век и брат на поета Атанас 

Далчев, добър приятел с дряновския писател Атанас Смирнов. Представлява 

каменна арка, висока около 8 метра. От едната страна е изградена от големи 

варовикови блокове и в тях са изваяни фигурите на майка с две деца, очакващи 

бащата да се прибере от фронта. Заради това паметникът е известен като „Майка 

България“, подобно на търновския. Може би децата символизират останалите 

извън пределите на държавата български територии. На задната страна на 

паметника е оформен лавров венец, над който има надпис „Слава на героите“.  

При Паметника на загиналите във войните дряновци ежегодно се отбелязват 

годишнините от Съединението и Независимостта на България.  

 

През 70-те години на XX век общинските власти в Дряново вземат 

решение да маркират два от входовете на града със скулптури, които и да 

подобрят естетически средата, и да насърчат опознаването на местната история.  
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На влизане откъм Велико Търново е издигнат четириметров паметник в 

чест на знаменитите дряновски строители. Варовиковият монумент изобразява 

двама мъже в цял ръст – единият е майстор Колю Фичето, а другият 

символизира по-младите майстори. Дело е на авторски колектив, включващ 

Георги Дойнов, Кънчо Цанев, Митьо Солаков и арх. С. Добрев
99

.  

Непосредствено до паметника има голям варовиков блок, в който майсторски са 

оформени името и гербът на града. До него е и уникалната чешма „Ракетата“, 

направена по повод посещението на астронавта Юрий Гагарин в България през 

1961 г.  

На входа откъм Трявна е поставена скулптура, изобразяваща полугола 

жена, която с горда осанка язди кон.  

 

Интересна легенда, свързана с паметника, ми разказа Дияна Спасова: 

„Горда българка от Дряново отказала да влезе в харема на знатен турчин. За 

да я унижи, той я накарал да премине през целия град гола, яхнала кон. Вместо 

                                                           
99

 Паметник на дряновските строители - http://destinationdryanovo.com/package/pametnik-na-stroitelite-ot-

dryanovo/ (последно посещение на 29.01.2016). 

http://destinationdryanovo.com/package/pametnik-na-stroitelite-ot-dryanovo/
http://destinationdryanovo.com/package/pametnik-na-stroitelite-ot-dryanovo/


67 
 

да бъде посрамена обаче, дряновци се преклонили пред нейния силен дух, 

съхранили спомена за това как една обикновена девойка се опълчила на 

поробителите и направили този паметник в нейна чест.“ 

Автор на „Конницата“ е Любен Димитров, професор по декоративно-

монументална скулптура в Националната художествена академия и автор на 

Паметника на незнайния воин в София
100

.  

Обичайно паметниците се изработват от нежива материя – камък, метал и 

пр., разпознават се лесно и често са съпроводени с табели с допълнителна 

информация. В Дряново има един коренно различен случай, здраво вкоренен в 

земята. Става дума за Одринската гора. Дряновци я засадили, за да отбележат 

големия подвиг на българската войска, която на 26 март 1913 г. превзела 

Одринската крепост
101

, смятана преди това за непревземаема. Тя се намира в 

югозападния край на града, в местност Припека. Едно от любимите места за 

разходки на дряновци и гостите на града, съчетаващо по нестандартен начин 

история и природа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В селата и Дряновския манастир 
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Безспорно най-известният обект, свързан с културно-историческото 

наследство на Дряново, е Дряновският манастир „Св. Архангел Михаил“. 

Той е основан през 1206 г. във връзка с тържественото пренасяне в столицата 

Търново на мощите на св. Михаил Воин от Потука (това вероятно е старото 

име на Батак) от цар Калоян (1197-1207 г.)  През XIV век се превръща в един от 

центровете на исихазма, но при настъпването на османците към Търново през 

1393 г. е разрушен – за първи път от общо четири. Но подобно на феникс, 

манастирът възкръсва отново и отново, възстановяван от коравите балканджии и 

известни майстори от Дряновския край. Така се стига до времето на 

Възраждането (XVIII-XIX век), когато „Св. Архангел Михаил“ се превръща в 

един от най-значимите центрове на българщината – с огромна библиотека, 

голямо килийно училище и изключително дейни монаси, които са съхранявали 

родните традиции.  

 

Манастирът преживява голям подем при игумен Рафаил в средата на XIX 

век, когато са построени новият храм и жилищните постройки до реката. 

Наследникът му Пахомий Стоянов продължава делото, като участва много дейно 

и в борбата за освобождение. Тук е бил основан революционен комитет, няколко 

пъти са идвали Васил Левски и Матей Преображенски, в специални хамбари се 

съхранявали оръжие и големи запаси храна. При подготовката на Априлското 
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въстание е определено, че Дряновският манастир е едно от местата, където може 

да се търси убежище, тъй като там са складирани много голямо количество 

храна и боеприпаси – барут, пушки, куршуми, револвери, саби. Това прави 

четата на поп Харитон и Бачо Киро, която на 29 април 1876 г. влиза в обителта и 

провежда една от най-големите битки по време на въстанието –  геройски се 

сражава цели девет дни срещу няколко хиляди османски войници. Битката била 

загубена, манастирът почти напълно разрушен, но това само закалило още 

повече българския дух и доказал готовността на народа за свобода.  

Още на 3 април 1877 г. игуменът Пахомий тържествено осветил частично 

възстановения манастир. Той вече имал не само много голяма духовна, но и 

историческа стойност – мнозина българи започнали да идват тук, за да почетат 

мястото, превърнало се в символ на готовността на българския народ да се бори 

за свободата си. В тяхна памет след Освобождението са издигнати паметник-

костница в манастирския двор, скулптурна композиция „Априлци“ и паметник 

на поп Харитон, а ежегодно в средата на месец май се отбелязва годишнината от 

битката. С разпореждане на Министерски съвет от 1971 г. манастирът и 

обкръжаващата го среда са обявени за недвижима културна ценност от 

национално значение
102

. 

Изключително ценна за съхраняването и опознаването на културно-

историческото наследство на района на Дряновския манастир е експозицията 

„Археология и Възраждане“ на Историческия музей-Дряново. Тя представлява 

своеобразна разходка във времето още от палеолита, през времето на траки, 

римляни, византийци и предците ни от Второто Българско царство, представени 

чрез находките от археологическите проучвания на крепостите и пещерите в 

околността. Частта за Възраждането запознава с Дряновския манастир като 

водещо духовно, културно, просветно и революционно средище по това време, 

като значително внимание е отделено на Априлската епопея.  

Само на 300 метра от Дряновския манастир се намира пещера „Бачо 

Киро“ – една от най-посещаваните в България, обявена за културна ценност от 
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 Регистър на Национален институт за недвижимо културно наследство - 
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национално значение през 1967 г. в бр. 74 на Държавен вестник
103

. Нейното 

образуване е започнало преди около 1,8 млн. години във варовиковия скален 

венец Боруна между каньоните на река Дряновска и нейния приток река Андъка. 

Някога местността е била дъно на море, като и днес в пещерата могат да се видят 

вкаменелости от раци и др.
104

  

За първи път проучвания в пещерата са направени през 1890 г. от чеха 

Степан Юринич (тогава учител в Априловската гимназия в Габрово, по-късно 

професор в Софийския университет), а през 1895 г. е посетена и от 

легендарните братя Шкорпил. През 1937 г. палеонтологът Рафаил Попов прави 

сондажи до входа и 200 метра навътре, а на следваща година работи тук заедно с 

англо-американската експедиция на проф. Дороти Гарод, която преди това прави 

проучвания в Палестина и идва, за да установи връзките с останките от 

палеолита по нашите земи. 

 

 

Първите системни археологически проучвания в пещерата са направени 

между 1971 и 1975 г. от полско-български екип, ръководен от Янош Козловски, 
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 Регистър на Национален институт за недвижимо културно наследство - 

http://ninkn.bg/Pages.aspx?subid=19&id=3 (последно посещение на 31.01.2016). 
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Болеслав Гинтер и Н. Джамбазов. Направена е по-точна датировка, открити са 

кремъчни и костни оръдия, накити и останки от човек
105

. 

През 2015 г. археологическите проучвания в близост до входа на „Бачо Киро“ и 

в съседната пещера „Андъка“са подновени, като работата ще продължи три 

години.  

Тук са открити едни от най-старите следи от хомо сапиенс в Европа, 

датирани в преходните години между средния и късния палеолит. Този етап от 

историята става известен като „Бачокириен“ или култура „Бачо Киро“
106

. 

През 1937 г. дряновските туристи я благоустрояват за посетители, което я 

прави първата такава в България. От тогава до днес редовно е отворена за 

посещения. През 1962 г. е обявена за природна забележителност, а през 2002 г. 

пътеките и осветлението на обновени. 

Общата ѝ дължина е 3 500 метра, а за туристите са обособени къс и дълъг 

маршрут. Късият маршрут е дълъг 350 метра и включва Преддверието, 

Чистилището, Дъждовната зала и Концертната зала. В последната има много 

монети по стените и земята, тъй като има поверие, че трябва да се премине през 

Чистилището и след това да се направи опита за закрепване на монета – ако 

залепне, значи даденият човек се е отървал от греховете си, но ако падне, значи 

трябва да мине отново през него. 

Дългият маршрут е с дължина 900 метра и включва удивителни форми – 

Медузите, Мечата пързалка, Трона, Картофената пътека, Пещерния орел, 

Тестото, Фонтана, Пещерното ухо, Самотния сталактон и др. В най-отдалечената 

зала – Приемната, се намира огромен сталактон с височина около 8 метра и 

обиколка 1.5 метра. 

 

Върху скалите източно и северно от Дряновския манастир, които са част 

от плато Стражата, и днес могат да се видят останки от крепостите Стринава и 

Боруна. Римляните разчитали на тези две съоръжения за отбрана на проходите 

през Стара планина, а по време на Второто българско царство те били важна 
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 Гуадели, А. Костни артефакти …, с. 92. 
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 Пак там, с. 99. 
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част от фортификационната система на столицата Търново, поради което били 

укрепени през 1186-1190 г., както пишат византийските хронисти Георги 

Акрополит и Никита Хониат. 
107

 

 Историята на Стринава започва още от времето на траките, които строят 

най-ранните укрепления по склоновете на Стара планина. Присъствието им в 

района е засвидетелствано от археологическите проучвания, при които са 

открити тракийски тип керамика и фибули от V-IV век пр. н.е.
108

. Крепостта 

впечатлява с внушителните си размери, в нея са разкрити две големи стопански 

помещения, основите на две кули и еднокорабна църква, а многото находки от 

там свидетелстват, че е била голяма и с важно значение
109

.  

Боруна заема площ от 2,5–3 декара, има форма на неправилен триъгълник 

и преди е била достъпна само от юг. Има останки от кула-водохранилище от VI 

век с размери 9 на 8,60 метра и няколко помещения в близост, вероятно 

казармени и стопански. В нея са разкрити десет гроба от XIII-XIV век. 

Макар днес да е съхранено малко от тези две крепости на място, находки 

от проведените археологически проучвания от проф. Атанас Милчев през 1967-

1971 г.
110

 се пазят от Исторически музей-Дряново и могат да бъдат разгледани в 

експозицията „Археология и Възраждане” – над 500 монети, накити, керамика, 

оръжия, битови предмети и други
111

. Сред експонатите впечатление прави 

нумизматичният материал, който включва бронзови монети от I век пр. н.е. – IV 

век, медни монети от времето на императорите Теодосий, Аркадий и Хонорий 

(379-423 г.), медна монета на император Юстиниан (526-565 г.).  

За желаещите да се разходят край руините на двете крепости са създадени 

две екопътеки, които не са с високо ниво на трудност и обиколката по всяка от 

тях отнема около 60-90 минути. До Стринава се стига по екопътека „Виа 

Ферата“, а до Боруна по „Дряновска екопътека“. 
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Още в края на XIX век Карел Шкорпил споменава за римска пътна 

станция, разположена до село Гостилица на римския път от Нове (дн. Свищов) 

през Никополис ад Иструм (дн. с. Никюп, Търновско) към Августа Траяна (дн. 

Стара Загора). От откритите епиграфски паметници става ясно, че името на 

въпросната пътна станция е Дискодуратере и е основана от жителите на Августа 

Траяна по времето на император Марк Аврелий (161-180 г.), когато управител на 

провинцията е бил Аселий Емилиан, т.е. в годините между 176 и 180. 

Постепенно мястото се разраства, започва да служи не само за отдих и смяна на 

конете, но и като средище за търговци и занаятчии. Регистрирани са 

производствен център за ювелирни изделия и стъкларска работилница
112

.  

През 251 г. тържището е разрушено от готите, но след това е възстановено и 

достига своя разцвет през IV  и V век. Това се доказва както от останките от 

големи постройки от този период, така и от големите находки на монети - към 

тези години са отнесени повече от половината от общо 375 монети, които са 

открити при археологическите проучвания, ръководени от Богдан Султов през 

1958-1961 г.
113

 Дискодуратере просъществувало до нашествията на славяните в 

средата на V век. Животът тук бил възобновен едва през Второто българско 

царство, когато се образувало средновековно селище недалеч от столицата 

Търново. 

Крепостта не е консервирана и социализирана, но през 2011 г. са подновени 

проучванията. Осъществяват се от екип от Нов български университет, 

ръководен от доц. д-р Илиян Боянов. На място в днешно време могат да се видят 

няколко колони с надписи, добре запазена част от едната крепостна стена, част 

от североизточната кула и основите на някои помещения.  

През 1885 г. България отбелязва подобаващо 1000 години от смъртта на 

св. Методий. По случай видната годишнина се активизират и хората в 
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дряновското село Керека. По идея на местното читалище опитни майстори от 

селото изработили паметна плоча
114

, в която издълбали следния надпис: 

В памет юбилея 

на 6 Април 1885 г. 

по случай тесящелетието 

от смъртта на св. Кирила и Методия. 

Първоначално паметникът бил поставен в центъра на църковния двор, а до входа 

му били засадени два преплетени салкъма (акации), които символизирали 

светите братя. Много години по-късно, в началото на XXI век, паметната плоча е 

преместена в двора на училището
115

.  

Храм „Св. Димитър” в село Длъгня е построен през 1842 г., което 

означава, че е по-стар и от трите църкви в град Дряново. През 1867 г. до него е 

построена масивна двуетажна сграда за килийно училище и така селото се 

оформя като възрожденски център за околните села и махали с църква, училище, 

а по-късно и читалище. Доста по-късно, 1936 г., е издигната и камбанарията. 

През 2002 г. хората от селото се организират, успяват да съберат 

необходимите средства и извършват наложителния ремонт на свещеното място. 

От тогава църквата е много старателно обгрижвана, отбелязва подобаващо 

големите празници, приема посетители от близките градове Дряново и Велико 

Търново, но и от далечни страни като Япония, например. Местните се гордеят, 

че често за служби в църквата идва търновският митрополит
116

. 
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Храмовият празник е на 26 октомври, Димитровден, като за него всяка 

година се събират много хора и превръщат деня в най-значимото събитие в 

Длъгня за цялата година. Тук център на обществения живот все още е църквата.  

 

 

 

 

Нематериално културно-историческо наследство на община 

Дряново 

Макар през епохата на Възраждането Дряново да се превръща в селище с 

много добре развити занаяти, в днешно време те са почти напълно изчезнали. 

Едва няколко души се занимават с дърворезба и ковачество, но ги упражняват 



76 
 

по-скоро като хоби. Положителното е, че в няколко населени места, съседни на 

Дряново, старите занаяти са съхранени и добре разработени като туристически 

забележителности – Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ в Габрово (на 

29 км от Дряново), Трявна (16 км), Самоводската чаршия във Велико Търново 

(24 км).  

Съхранените и новозараждащи се празници, обреди и обичаи ще 

разгледам чрез представяне на провеждащите се ежегодно събития. Те са от 

съществено значение, защото събитийният туризъм е сред най-бързо 

развиващите се сектори в целия туристически отрасъл и е ефективен инструмент 

както за привличане на нови посетители, така и на предишни, които биха 

избрали отново дадената дестинация заради провеждането на събитие
117

.  

 

Богоявление 

Първото значимо събитие, което се отбелязва в Дряново е на 6 януари – 

Богоявление. Започва се с литургия в храм „Въведение Богородично“, която 

продължава около два часа, след това стотици души се събират при каменния 

мост над р. Дряновска, построен от майстор Колю Фичето. От него свещеникът 

хвърля дървен кръст, а най-смелите влизат в мразовитите води на реката и се 

надпреварват да го извадят. Вярва се, че това богоявленско изкъпване е за 

здраве
118

. Същото се случва и в Дряновския манастир.   

 

 

Ялова понуда 

Уникален местен обичай, който се провежда в село Гостилица на 15 

февруари. Посветен е на раждаемостта и е насочен към бездетните булки, които 

биват водени на празника от своите свекърви. На този ден жените вдигат и носят 

мъжете, а най-възрастната жена извършва ритуала „опушване“ с билката 

                                                           
117

 Стоева, Д. Културните събития като предпоставка за развитие на културен туризъм. – В: сборник 

„Културният туризъм: бъдещето на България“. Варна, 2010, с. 148-149. 
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 Вж. Димкова, Г. Календарни обреди и обичаи в селата около град Дряново. – В: сб. Дряново и 

Дряновският край, Кинга I, 1983, с. 55-56. 
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богородиче, като целта е да се прогонят злите сили. Вече покойната баба Пена 

споделя, когато е на 102 години: 

„Мине, то тугиз немъши ток къту сиги, чи къту съ ръзтуря уроту, кой куго 

нъдигнал нимож ръзбра! Чи съ случи някоя ялова булкъ дъ зъвъди.  

От билката ли, от що ли…?“ 

Думите са на специфичния гостиловски диалект, който е само един от изразите 

на самобитността на хората в Гостилица
119

.  

 

Годишнини от рождението и смъртта на Васил Левски 

От издигането на бюст-паметник на Васил Левски в Дряново през 2006 г., 

дряновци се събират по два пъти на година при него – на 19 февруари за 

годишнината от неговата смърт, а на 18 юли за отбелязване на годишнината от 

рождението му. Ученици рецитират стихотворения, пресъздават разпита на 

Апостола пред съда, градският хор пее възрожденски песни, а накрая граждани и 

институции поднасят венци и цветя на паметника.  

 

Баба Марта 

Традицията за разменяне на мартеници в Дряново е на особена почит. 

Подготовката за Баба Марта започва през февруари, когато в училищата и 

читалищата започва изработване на мартеници, рисуване на картички и картини 

по темата. През 2015 г. за първи път е осъществена инициативата на младежко 

сдружение МОГА-Дряново „Подари мартеничка на непознат“, която добавя нова 

стойност на празника – млади доброволци изработват и подаряват на случайни 

минувачи в Дряново и Дряновския манастир над 300 мартеници, насърчавайки 

съхраняването на традицията и по-благоприятно отношение към непознати 

хора
120

.  

Национален празник на България  
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 Бояджиев, Т. Дряновският говор. – В: сб. Дряново и Дряновският край, Кинга I, 1983, с. 33-43. 
120

 Над 300 мартеници изработиха и подариха млади доброволци от Дряново - 

http://destinationdryanovo.com/nad-300-martenitsi-izrabotiha-i-podariha-mladexi-ot-dryanovo/  
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На 3 март българският флаг се вее от много тераси и прозорци в Дряново, 

а денят започва с панихида за загиналите в Освободителната война от 1877-1878 

г. руски войници и български опълченци. Тя се провежда в храм „Св. Троица“, а 

след това честването продължава при намиращата се наблизо Братска могила 

(Руски паметник) – с народни песни и танци, патриотични стихотворения, 

исторически преглед на събитията и поднасяне на венци и цветя. 

Цветница  

Един от големите пролетни празници, някога празнуван в Дряново по 

всички традиционни завети, в днешно време се отбелязва само с празнични 

концерти от самодейците към читалищата в града. И все пак си заслужава – 

лъчезарни деца, закичили цветя в косите, танцуват български народни танци и 

допринасят градската среда да бъде наситена с културни прояви.  

Великден 

Освен за празниците на Дряново през октомври, Великден е другият 

повод, който кара мнозина дряновци да се завърнат в родния край за няколко 

дни. Това е и от малкото дни през годината, в които и трите църкви в града са 

отворени, както и храмът в Дряновския манастир. Вечерта стотици души отиват 

в някоя от тях, обикалят три пъти около зданието и отнасят вкъщи свещта си, 

опитвайки да я предпазят от изгасване. След полунощ започва размяната на 

великденски яйца и борбите с тях.  

През последните години село Царева ливада се откроява с организирането 

на забележителни концерти по случай Великден. Стотици души изпълват 

Централния парк на селото и извиват огромно, несекващо в продължение на 

часове хоро, съпровождано от изпълненията на живо на именити изпълнители 

като Валя Балканска и Николина Чакърдъкова.  

 

Тържества на Дряновския манастир 

Едно от основните събития в календара на Дряново са тържествата на 

Дряновския манастир през месец май, с които се отбелязва годишнината от 
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знаменитата битка между четата на поп Харитон и Бачо Киро срещу османските 

войски. От 1935 г. се провежда поход по стъпките на четата. През последните 

няколко години Национално дружество „Традиция“ прави възстановка на 

битката. След това се поднасят венци и цветя при паметника-костница, има 

артистична програма, а вечерта приключва с митинг-заря. 

 

 

Ден на българската просвета, култура и писменост 

24 май е наистина празнична дата в Дряново – учители и бъдещи, 

настоящи и бивши ученици изпълват пл. „Колю Фичето“ и в стройни редици 

тръгват на шествие по главната улица. Духовата музика оглася града, по 

прозорци, балкони и тротоари излизат мнозина жители, а празничната програма 

завършва с концерт в Културния дом.  

„Киномагия“ 

„Киномагия“ е малък, неформален фестивал за българско игрално, 

документално и анимационно кино. Организира се от 2013 г. в село Ганчовец по 

инициатива на режисьора Кирил Станков и със съдействието на „София филм 

фест“. Провежда се в средата на месец юли, като вечерните прожекции се 

осъществяват в двора на читалището, под открито небе. Съчетанието на 

природа, интересни филми и непринудена обстановка успява да привлече 

интереса не само на хора от околните селища, а от цялата страна.   

 

„Колю Фичето фест“ 
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Сред най-новите събития в културния календар на Дряново е фестивалът в 

чест на майстор Колю Фичето, организиран от младежко сдружение МОГА-

Дряново и читалище „Дряновска пробуда-2008“. Неговата цел е да запознава по-

младите поколения както с личността, така и с ценностите на великия 

възрожденски строител, а и да затвърди имиджа на Дряново като „Градът на 

Колю Фичето“. В края на юли редица образователни и занимателни прояви 

срещат децата с творчеството на Първомайстора, самите те биват насърчавани 

по вълнуващи начини да проявяват сръчност, любознателност, отговорност и пр. 

 Мотото на фестивала е „Да оставим нещо след себе си“ и е свързано с 

инициативи за подобряване на средата – през 2014 г. е създадена „Стената на 

Колю Фичето“ и е обновена детската площадка в най-големия жилищен квартал 

в града, а през 2015 г. е почистен дворът на Икономовата къща и са обновени 

малък парк и пейките до паметника на Фичев
121

.  

 

„Ракия-магия“ 

Фестивал на домашната ракия „Ракия-магия“ се провежда в село Ганчовец 

от 2008 г. В началото на месец септември към малкото предбалканско село се 

стичат по 500-600 души, около 10% от които се включват в конкурса за най-

добра домашно приготвена ракия. Организират се и много музикални концерти, 

различни игри, работилници и др.
122

 

Има условия за къмпингуване в двора на читалището, което привлича 

много почитатели на нощуването на палатки. Входът е безплатен, но има кутия 

за дарения, които се използват за ремонт на читалищната сграда.  

 

 

Годишнини от Съединението и Независимостта на България 

През септември дряновци и гостите на града два пъти имат повод да се 

съберат при паметника „Майка България“ – там се отбелязват годишнините от 

две изключително ярки събития в българската история – Съединението (1885) и 
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 http://mogadryanovo.org/category/колю-фичето-фест/ (последно посещение на 02.02.2016). 
122

 http://rakia-magia.com/ (последно посещение на 02.02.2016). 
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обявяването на Независимостта (1908). Програмата е идентична – народни песни 

и танци, рецитиране на стихотворения и поднасяне на венци и цветя. 

 

Празник на град Дряново 

Празникът на град Дряново в средата на месец октомври е най-значимото 

събитие в общината през цялата година. Неговата история е близо осемвековна и 

е свързана с пренасянето на мощите на св. Петка в столицата Търново през 1238 

г. Процесията пренощувала в Дряново, мнозина хора от околните села дошли да 

се поклонят на светицата, на мястото бил основан манастир и се превърнало в 

традиция народът да се събира на това място за честването на храмовия празник 

– 14 октомври
123

.  

В днешно време празникът включва света литургия за св. Петка, 

традиционния панаир, лекоатлетически крос „Колю Фичето“ и редица културни 

прояви – музикални концерти, изложби, литературни четения и пр.  

 

Описаните в тази глава обекти и събития са доказателство, че община 

Дряново има ценно материално и нематериално културно-историческо 

наследство, което заслужава внимание. Дряновският манастир „Св. Архангел 

Михаил“, пещерата „Бачо Киро“ и строежите на майстор Колю Фичето, както и 

музейната експозиция в негова чест са ценности с национално значение, а 

фестивалите в Ганчовец са добър пример за създаване на традиции и как да бъде 

вдъхнат живот на едно малко село. Това са и ресурси за развитие на културен 

туризъм, приходите от който би следвало да бъдат използвани за опазване и по-

добро експониране на наличните и разкриване на нови културно-исторически 

ценности в община Дряново. 
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 Димитров, Л. Красиво като в Дряновския балкан. Габрово, 2012, с. 40. 
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Заключение 
 

Настоящата дипломна работа постигна целта си и осъществи 

изчерпателно описание на най-значимите културно-исторически ценности в 

община Дряново, като не само проучи тяхната история, но запозна и с 

актуалното им състояние.  

Изпълнени са поставените в началото задачи. Проучени и анализирани са 

десетки източници на информация, направени са консултации с музейни 

работници, краеведи и са извършени лични теренни изследвания, за да бъдат 

набавени несъществуващи преди това данни.  

В първата глава е изяснено значението и произхода на понятията, 

използвани в основната част на труда. Направен е кратък исторически преглед 

на дейностите по опазване на културното наследство в България, нормативната 

уредба през годините и съвременните тенденции в световен мащаб. 

Във втора глава е извършено проследяване на историческото развитие на 

териториите от днешната община Дряново от палеолита до средата на XX век. 

Така се дава яснота при какви условия и чрез какви процеси са се появили и 

развили културно-историческите ценности в изследвания район.  

В трета глава е реализирана основната задача на дипломната работа – 

направен е подробен исторически преглед на най-значимите културно-

исторически паметници в община Дряново и актуални описания на ежегодните 

събития.  

Резултатите от изследването ще получат практическо приложение в 

проекта „Дестинация Дряново“ (www.destinationdryanovo.com). Те ще 

допринесат за по-качественото и изчерпателно описание на културно-

историческите ценности на територията на община Дряново. Това ще породи 

още по-сериозен интерес към тях от страна на пътешестващите хора, научните 

работници и медиите, което ще се отрази благоприятно на имиджа на Дряново и 

очакваме да доведе до икономически ползи за местните хора. Също така ще 

спомогне за съхраняване на наследството, запазвайки паметта за него в 

дигитален формат – т.нар. от ЮНЕСКО дигитално наследство.  

http://www.destinationdryanovo.com/
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Доброто локално решение на проблема с онлайн представянето на 

материални и нематериални ценности има потенциала да вдъхнови създаването 

на други подобни на „Дестинация Дряново“ проекти в страната. Такова развитие 

би означавало ефектът от настоящата дипломна разработка да достигне далеч 

отвъд рамките на Университета и община Дряново. 

Този дипломантски труд съвсем не е досадно задължение в края на 

висшето образование. Той е голяма стъпка по приятния път на себеразвитието и 

общественозначимите начинания, посоката за който ми бе дадена по време на 

образованието ми във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 

Методий“. Заради това съм изключително благодарен на всички преподаватели, 

помогнали ми да осъзная в каква сфера искам да работя и как да го правя 

качествено.  
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