
 

 

ЦЪРКОВНИ ХРАМОВЕ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 

 

 

Християнската религия е неразривно свързана с живота на българите, още от 

покръстването до наши дни. Това, което е валидно за ролята на църквата като религиозно 

явление от национален мащаб, важи и за Златаришкия край. 

    Освен религиозно чувство на местното население, в храма ги довежда и жаждата 

да влязат в допир с нещо по-възвишено, към което те имат духовна нагласа. Тук се 

срещат със старинните църковни песнопения, с музиката и поезията, а чрез стенописите 

и иконите - с изобразителното изкуство. 

ПРАВОСЛАВНИ ЦЪРКОВНИ ХРАМОВЕ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 

Еленска духовна околия 

Църква „Св. Николай Мирликийски-Чудотворец” в гр. Златарица 

Църква „Св. Йоан Кръстител“ в с. Дединци 

 

Горнооряховска духовна околия 

Църква „Св. Архангел Михаил” в село Горско Ново село;  

Църква „Въведение Богородично” в село Сливовица  

Църква „Въведение Богородично” в село Родина 

 

Църква “Св. Николай Мирликийски - Чудотворец” в град Златарица е 

архитектурен паметник на културата /ДВ бр.35 от 1981 год./. В първоначалният си вид 

църквата е построена и осветена през 1634 година върху основата на разрушен параклис, 

където и сега личат останките от старата сграда. В края на ХІХ век църквата е разрушена, 

но през 1884 г. – 1885г. на мястото на съществуващият едноименен храм е построена 

новата църква от майстор Уста Георги Колев – ученик на Колю Фичето  и е осветена на 

17 март 1885 год. Камбанарията е построена през 1871 г. Строена е с труда и средствата 

на местното население. Тя е уникална със своите стенописи, икони и архитектурен стил. 

Архитектурната конструкция е трикорабна, едноапсидна, с два купола. Тя е една от 

малкото църкви в България, където има изобразен портрета на Александър ІІ, Царя 

Освободител. На 8-ми и на 9 май –Свети Никола Летний, златарчани отбелязват 

празника на църквата и града с голям курбан, служби и музикални програми.  

 

Църква „Св. Йоан Кръстител“ в с. Дединци e построена през 1848 година, като 

към нея е построена и църковна килия, в която е било преместено училището. Тази килия 

се е ползвала до 1877-1878 година. От архив и по сведения на Кръстю Николов Пенчев -

местен учител „… В село Дединци е идвал Васил Левски и е образувал революционен 

комитет, като заседанието се е състояло в близост да бащината му къща в една ковашка 

работилница. За председател е бил избран Лазар Иванов-Войводата, но скоро след това 

Левски бил заловен, а Лазар-Войвода бил убит през Освободителната война като 



участник. По време на войната селото било напълно опожарено. Но през 1879 година 

селяните възстановяват опустошената и изгорена църка и дори до нея построили 

притвор, който служи за училище до 1905 година.“Сега църквата е полусъборена и в нея 

не се извършват църковни служби. 

 

Църква „Св. Архангел Михаил” в село Горско Ново село е построена през 

1879 година, от Уста Георги Колев – Майстора, най-добрия ученик на Колю Фичето.  

Осветена и благословена от Търновския владика на 21-ви ноември. Църквата  е 

еднокорабна, едноапсидна, а притворът е с една килия. Уста Георги Колев е роден 1843 

г. в колиби Добревци, днес квартал на град Трявна, а през 1870 година цялата фамилия 

се преселва в село Горско Ново село. Майсторът през целият си живот е построил 1300 

къщи, 3 моста, 14 училища, 4 камбанарии, 34 църкви , 4 джамии, изработва иконостаси. 

Пръв свещеник е бил Михаил Петров, преселник от село Юмрукая. Ръкоположен на 12 

декември 1872 година. Цели 48 години той е бил духовен пастор на Горско Ново село. 

На много по-късен етап през 1943 година е достроявана камбанарията.  Повече от 140 

години, в тази църква са извършени хиляди църковни служби и ритуали, опела на 

покойници, помени, кръщенета на бебета, венчавки и други. 

 

 

Църква „Въведение Пресветая Богородица” в село Сливовица е построена 

през 1892 година от Уста Георги Колев – Майстора. Той изработва и иконостаса. 

Църквата е действаща и в нея се извършват църковни служби и ритуали, опела на 

покойници, помени. 

  

 

Църква „Въведение Богородично” в село Родина е построена през 1887 година 

от Уста Георги Колев – Майстора. Лично той изработва иконостаса и мебелите в 

обзавеждането на църквата. В близкото минало в нея са се извършвали църковни служби 

само на по-големи християнски празници, а към момента не функционира. 

 

 

 


