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Регионална библиотека “Христо Смирненски”-
Хасково



Многообразен духовен живот

Отдихът и забавите са неделима част от духовния живот на хасков-

лии. Преди Освобождението повод за срещи са традиционните

махленски седенки, годежи и сватби на младите семейства, големите

християнски празници, обществените събития и празници и, разбира

се, веселията и игрите по време на традиционния хасковски панаир.

От голямо значение са междусемейните гостувания на близки и 

познати в едно или друго семейство, добрата връзка с комшиите, 

улеснена чрез изградените на всяка ограда комшулуци.

В следосвобожденско време социалните контакти се осъществяват и 

по време на разходките на хасковлии в новата Градска градина, 

намираща се в същинската част на „Гьол махлеси“, покрай левия бряг

на реката и в близост до двете най-големи хасковски църкви

„Успение на Пресвета Богородица“ и „Св. Архангели Михаил и 

Гавриил“.

Речник

комшия – съсед

комшулук–
съседство, 
врата между 
дворове

Старо Хасково, общ изглед, 1901 г.
Дигитална библиотека Хасково

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80


Градската градина

В края на XX век градската управа на Хасково приема идеята за създа-
ване на градска градина. Така през 1892 година за нейното изгражда-
не са определени 41 дка. Проектирането и изпълнението е възложе-
но на  известния пипиниер Марин Пенчев. Първите паркови алеи, 
разнообразие от дървесни видове и храсти, цветя и цветни фигури, са 
негово дело. През 1910 година синът на Пенчев, наследил професия-
та от баща си, поема грижата за Градската градина. Засажда първите 
иглолистни дървета – бял и черен бор, а също и непознатите за 
Хасково ела и тис.

Градската градина, 1905 г.
Дигитална библиотека Хасково

Речник

дка – декар;
мерна 
единица за 
повърхност

Пипиниерство-
производство 
на посадъчен 
материал

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80


Хасковлии ревностно пазят новоизградената си градска
градина от посегателства и безредие. Не добре обезо-
пасената ограда дава възможност на недобросъвестни
граждани да пускат на паша животните си, безделници
чупят клони, късат цветя. Обезпокоените граждани
сигнализират за безредиците на общинските власти.

Друг проблем е и поливането на залесените площи. До 
края на 20-те години то се извършва чрез кладенец, но 
е необходима  модерна моторна поливна система с 
тръби. Реконструкцията на градината става факт през
1936 година с прокарването на нови водопроводни
тръби.

Красивата градска градина става притегателен център
за гражданите. Тя е място за срещи, а в празничните
дни свири откестър, извиват се народни хора.

Не липсват продавачи на семки, леблебия и други
лакомства.

„По своята уредба, стои на завидна висота. 
Там хасковлии намират отдих през 
горещите летни дни. Там въздухът е 
винаги пресен, а растителността зелена и 
свежа“
Хасковска поща, № 1081, 22 юли 1929, с. 2.

Знаете ли, че…

Идеята за засаждане на 
емблематичните тополи 
по поротежението на  
бреговете на реката и 
улиците е на пипиниера
Пенчев - син  

Снимки от 
Дигитална 

библиотека 
Хасково



Фигура, 
изработена от 

живи цветя. 
Снимката е от 

Градската градина, 
направена през

1934 г.

Още снимки на Градската градина 
може да разгледате в Дигитална 
библиотека Хасково    
https://catalog.library-haskovo.org/

В миналото цветни 
фигури на часовни, 
пеперуда, колесница, 
птици и други, радват
посетителите на 
Градската градина.



Парк „Ямача“

В миналото местността „Ямача“ не е така популярна възможност за 
разходка сред  хасковската общественост. Този факт не остава 
незабелязан и на страниците на вестник „Хасковска поща“ през 1927 
година е поместена статия, която обръща внимание на редицата 
възможности и предимства за почивка и отдих сред местността.  В 
друга статия на същия вестник „Ямача“ е определен като „Дробът на 
Хасково“.

Многобройните тютюноработници, изложени на мръсен въздух,  и 
честите болести сред населението са повод за стремеж към 
подобряване качеството на живот на гражданите.

Общината и туристическото дружество полагат големи усилия да 
облагородят терена и по този начин да привлекат обществеността.

Общината отпуска 10 дка около параклиса „Св. Спас“ на 
туристическото дружество за залесяване и изграждане на постройка 
за хижа. 

Интересен факт е, че до края на 20-те години на XX век  
местната преса изписва името на местността  „Емача“.

Поглед от Ямача към центъра на града
Дигитална библиотека Хасково

Знаете ли , че …..

Общината
отправя апел

към гражданите
да се включат 
доброволно в 

залесяването на 
местността



Разходка на „Стъргалото“
С нарастването на града се оформя централна 
градска част. В нея са съсредоточени търговски 
обекти, хотели, занаятчийски дюкяни и 
бакалници. В неделни и празнични дни главната 
улица се превръща в място за разходка, което 
хасковлии наричат „Стъргалото“. В самото 
начало придвижването по главната улица е 
хаотично и трудно. Това налага поставянето на 
стражари, които да следят движението да става 
само отдясно. Гражданите оценят установения 
ред на придвижване и започват да го спазват.
Главната улица е и място за изяви на любопитни 
изяви и зрелища, изпълнени от местни артисти и 
въжеиграчи.

Знаете ли, че…

„Стъргалото“ става 
предмет на 
психологическо 
изследване от Михаил 
Петров през 1943 г.  

Стъргалото
Граматиков, Георги. По дирите на 
старо Хасково. –Хасково, 2019, с. 402

„След залез слънце, в неделя и по празници по
„Главната“ се оформяха двупосочни колони от
разхождащи се, повечето двойки. Колоните бяха
четири на уличното платно и по две по тротоарите.
Имаха си строг ред, йерархия, социален статус.“

Тодор Коларов, журналист



Истински отдих и лечение хасковските граждани намират в лечебните води на 
Хасковските минерални бани. Близостта на курорта до града го прави 
популярен и по-достъпен. Първите години хората идват с магарета, катъри и 
коне, файтони,  а по-заможните и с автомобили. Курортът е разположен в  
живописните поли на Родопите и наред с целебните извори предлага много 
възможности за разходка. Нарасналият поток от курортисти налага и по-добра 
пътна връзка. Занемареното шосе през летните месеци потъва в прах, а 
дъждовно време се превръща в лепкава кал. 

Хасковски минерални бани
Дигитална библиотека Хасково

Курортът Хасковски минерални бани

Хасковски минерални бани е курорт-
но селище, намиращо се на 19 км
западно от гр. Хасково. Разположено
е в полите на Югоизточните Родопи,
известно с лековитата си минерална
вода.



За упоменаване на курорта хасковлии не 
използват пълното му име, а  само „на Баните“. 
За престоя „на Баните“ се готви цялото 
семейство, набавят се удобни дрехи, хавлии, 
приготвя се покъщнина за продължително 
време, защото в първите години курортните 
бази предлагат почти празни помещения на 
своите гости. По-известни в онова време са 
хотел „Орелът“, „Чирпанските стаи“, „Еврейските 
стаи“, „Инвалидните стаи“.

Състоянието на хотелите и условията в тях, 
намират място в пресата. Повдигат се въпроси, 
свързани с чистотата и хотелското обслужване.

В последващите години курортът се развива, 
подобряват се материалната база и услугите.   

Индустриалецът Стойчо Марчев с приятели 
на път за Минерални бани
Граматиков, Георги. По дирите на старо 
Хасково. – Хасково, 2019, с. 444



Кратък тест 

1. Как се казва проектантът на Градската градина?                   5. Каква роля са изпълнявали стражарите?
а) Стойчо Марчев                                                                                    а) да развеселяват
б) Иван Георгиев                                                                                     б) да внасят ред
в) Марин Пенчев                                                                                     в) никаква

2. Какво е необходимо на модернизирането на градината?    6. На колко километра се намират „Баните“?
а) поливна система                                                                                 а) 30 км
б) нов персонал                                                                                       б) 50 км
в) такса вход                                                                                              в) 19 км

3. „Емача“ е другото име на :                                                              7. С какво е известно курортното селище?   
а) Кенана а) условия за ски
б) Градската градина                                                                              б) минерални извори
в)  Ямача в) музеи

4. На какво хасковлии са казвали „Стъргалото“?                          8. Как са пътували  хасковлии  до „Баните“?        
а) Главната улица                                                                                    а) с трамвай
б) Свинския площад                                                                         б) автобус
в) Градския парк                                                                                в) файтони, конски каруци, автомобили

Верни отговори

1.в;2.а; 3.в;4.а;5.б;6.в;7.б;8.в


