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Abstract 
The article presents the church „Sv. Dimitar” in s. 
Patalenitsa, region Pazardjik, for implement into a 
practice at alternative tourism in the Bulgaria. The 
aim of the work is to identify the circle at factors 
that have indirection fluence for intensification at 
forms on a tourism practice. In this mean, the 
work joins to a modern reflection for advance at 
alternative tourism in the small village at 
Bulgaria. 
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Село Паталеница се намира в западната част 
на Пазарджишка област, в подножието на 
Родопите. В с. Паталеница традиционно живее 
българско население. През ХVІІІ в. се заселват 
преселници от Македония, от Западна 
България и други места. Поминъкът на 
населението е свързан с животновъдство, 
лозарство и зърнени култури. Наред с това, 
населението е съхранявало и при 
утвърждавало традиционните си празненства, 
като Йордановден, Тодоровден и Гергьовден, 
както и е съграждило и запазило християнския 
храм - параклис „Св. Георги”, църквата „Св. 
Богородица”, църквата „Успение на Пресвета 
Богородица”, Баткунския манастир „Св. Св. 
Петър и Павел” и църквата „Св. Димитър”. В 
района на село Паталеница се намира 
светилището на Асклепий и Баткунската 
крепост. Създадените и съхранени 
антропогенни обекти предопределят и целта 
на работата – анализиране и популяризиране 
на обектите в село Паталеница и преди всичко 

църквата „Св. Димитър” за използването й 
като ориентир в практиката на културния 
туризъм. 
Църквата „Св. Димитър” в с. Паталеница е 
значим средновековен паметник на културата 
в България. Съществуват различни мнения за 
времето на създаване на църквата, но въз 
основа на разкритите стенописи се прави 
сравнение с паметници на културата от 
Гърция, Македония, Италия, което дава 
основание да се утвърди, че църквата е 
изградена през ХІІ век. През 1956 г. тя е 
обявена за архитектурен паметник на 
културата, а петнадесет години по–късно и 
национален художествен паметник на 
културата. 
Създадени са разнообразни легенди и 
предания за преоткриването на църквата през 
ХIХ в. и как тя се е „куртулисала”, опазена от 
чуждо верските нашествия през вековете. 
Дълго време тя е представлявала малък хълм, 
защото е била засипана с пръст. 
Разчиствянията за пълното разкриване на 
църквата „Св. Димитър” са продължили 
двадесет и две години. Полагането на основите 
на църквата се свързват с българския владетел 
Иванко, който строил и крепостите по 
склоновете на Родопите. Предполага се, че 
храмът е построен за да обслужва Баткунската 
крепост и селищата около нея. Стефан 
Захариев пише, че на мястото на църквата „Св. 
Димитър” е имало още по-стара църква 
наречена „Св. Панталеймон”, която дава името 
и на село Паталеница. Името на светеца 
Димитър, на който е посветена църквата се 
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свързва с открития надпис на една от стените 
й. 
С направените проучвания е установено, че 
светинята е строена и достроявана през 
различни исторически епохи: - през първия 
период, който е ХI – ХII в. се изгражда 
основната й част, а през втория период - 
реализиран през ХIХ в., църквата е 
преустроена, с което се променя основно 
първоначалният й вид. На западната фасада на 
църквата „Св. Димитър” е премахната стената 
и е изграден притвор, уголемени са също и 
прозоречните отвори. 
Стените на църквата са с различна дебелина, 
защото е зидана с грубо дялани камъни. 
Основите на трите стари фасади на храма са 
изградени с тухли, което дава основание да се 
определи, че църквата е построена върху 
древено езически римски храм, който от своя 
страна е изграден върху тракийско светилище. 
Доминираща особеност в архитектурният стил 
на църквата е кръстокуполната й форма, която 
е характерна в изграждането на храмовете на 
Балканския полуостров, от периода периода 
ХI –ХIІ в. Материалите за изграждането са 
предимно от грубо дялани камъни за стените и 
тухли за сводовете. Осемстенният купол на 
църквата се носи на четири колони, които са 
съединени с арки. 
В средната част на източната фасада е 
абсидата, която достига до покрива на 
църквата. До височината на прозорците тя е 
петстенна, а над тях очертанията на стените се 
заоблят. 
Източната част на църквата има запазени 
оригинална мазилка и фрески, датирани от ХI 
– ХII в. През ХIХ в. върху част от фасадата са 
релефно издълбани библейски сюжети. 
В първоначалния си вид, вътрешната част на 
храма „Св. Димитър” е била изцяло покрита 
със стенописи, но много малка част от тях са 
оцелели до наши дни. Могат да се видят части 
от около седемдесет сцени, изографисани в 
храма, но по-голяма част от тях е почти 
невъзможно да бъдат сюжетно 
идентифицирани. Причината за това е, че през 
шейсетте години на ХIХ век, когато църквата е 
реставрирана е нанесен нов слой мазилка, но 
преди това повърхностния слой на храма е 
изстърган. Наред с това, през 1911 г 
новоизмазаните стени са изписани с блажна 
боя. 
През 60-те години на ХХ в. са разкрити 
пластове от първата мазилка и фрагменти от 
първите фрески. Свалянето им се осъществява 
в периода 1971- 1975 г. от група реставратори, 

които оценяват фрагментите, като образци 
имащи голяма художествена стойност. 
Първото подробно проучване на стенописите е 
извършено през 1975 г. от изкуствоведа проф. 
Атанас Божков. Той съпоставя стенописите на 
Паталенската църква с тези на Боянската и ги 
определя, като имащи изключително висока 
стойност. Според проф. Божков {Божков, 
1975}живописта в църквата „Св. Димитър” 
сюжетно и стилно е свързана със стенописите 
в църквата „Св. София” в Охрид, която е 
строена по същото време. 
Добре запазен и впечатляващ е стенописът, 
разположен на южната стена на храма. На него 
е изобразен човешки образ, който държи пред 
гърдите си кръст и е наметнат с богато 
украсена туника. Непосредствено под него е 
изографисан жизнения образ на „Св. Георги”. 
Слабо различими са контурите на коня. 
Върху свода над олтара е съхранен стенопис с 
поредица от образи. Те са част от 
композицията „Възнесение Христово”. 
Елемент от композицията е „Възкресението на 
Лазар”, в който доминира образът на 
коленичилата му сестра. 
Повечето от стенописите, които са в ниската 
част на храма са заличени. Вероятно това е 
резултат от възстановяването на църквата 
презХIХ в. 
Две от основните колони на храма са 
изографисани. На единия от тях е представена 
„Св. Богородица”, а на другия са слабо 
различими чертите на „Св. Димитър”. 
Техниката и сюжетните елементи е 
продължение на изографисването, което е 
използвано във Византия VIII – IХ в. 
От началото на новото столетие храмът 
„Св. Димитър” е периодично домакин на 
различни културни прояви. В него са 
заснемани театрални постановки. Тук е 
организирана и първата в страната детска 
Шекспирова театрална школа „Петровден”. 
Съвременният облик на храма е завършен през 
2007 г., когато са направени частични 
ремонтни и консервационни работи. 
Днес в храма се извършват религиозни 
богослужения. Той е отворен и за 
туристически посещения, макар да е все още 
слабо популярен. Неговото използване е 
предимно от алтернативната туристическа 
практика, защото Индексът му използване има 
стойност 0,66. Тази стойност е зависима от 
определящите го показатели: - първия 
показател е 0,4, което е величината за 
религиозен обект; - втория показател – 0,3, 
защото отсъства уникална символика; - 
третият показател е 0,2, определящ величината 
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на активно опознаващите туристи; - четвъртия 
показател е 0,12, позволяващ целогодишното 
му използване и петият показател е със 
стойност 0,6, защото е възможен достъп по 
асфатиран път. Коригиращият коефициент е 
0,3, защото в радиус от 10 кв. км има до 100 
легла за настаняване на туристите. 
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