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Честване на религиозния 

празник „СВЕТА ЗОНА“ 

    Едва ли са много хората, които знаят, 

че в Мелник, най-малкият град на 

България, скътан в една от южните шепи 

на Пирин планина и в неговите 

околности, някога е имало 83 църкви и 

манастири. Затова с право често е 

наричан и „Градът на Бога”. 

        За неговия  чар безспорно допринасят 

и така наречените мелове-уникални 

пясъчни природни образувания, които 

привличат туристи от цял свят. 

        НЧ „Емануил Васкидович - 1886”, гр. 

Мелник участва като партньор в 

изпълнението на  проекта CULSTAGE, 

чиято цел е да се покажат възможностите 

за културен и религиозен туризъм в 

трансграничния регион на гръцката 

община Пагайо и българската община 

Сандански, за да се запознаят повече хора 

със сравнително по-малко познати, но 

вълнуващи и колоритни събития и 

туристически забележителности от двете 

страни на границата. 

 

С нетърпение очаквахме най-важното 

събитие -литийното шествие, което се 

провежда всяка година в навечерието на 

празника „Света Зона”. То започва от 

храма „Свети Йоан Предтеча”, по-

популярен сред жителите на Мелник като 

„Свети Яне”. 

        „Света Зона”, пише в своето нучно 

изследване Вихра Баева от Българската 

академия на науките, е побългарен 

вариант на гръцкото название „свети 

пояс” и се отнася до Честния пояс на 

Пресвета Богородица. Поясът е една от 

одеждите на Божията майка, запазена след 

Успението й и почитана от християните 

заради извършеното от нея чудесно 

излекуване на императрица Зоя. 

Празникът в чест на реликвата е известен 

като “Полагане честния пояс на Пресвета 

Богородица” и се отбелязва от църквата на 

31 август. В продължение на векове 

център на култа е Ватопедският манастир 

на Атон, където се пази част от пояса, 

която продължава да върши чудеса. 

       Единствено в Мелник съществува 

този специфичен местен култ. Това се 

дължи според легендата при битката за 

Сяр, цар Калоян разбива византийската 

армия и пленява „Пояса на Пресвета 

Богородица“. Минавайки през Мелник, 

той го оставя в Манастира Св. Богородица 

– Спелеотиса, откъде по-късно той е 

предаден във Ватопед. Централно място в 

този култ заема иконата „Света Зона”, 

смятана за чудотворна. Оригиналното й 

название е „Преставление на Пресвета 

Богородица”. Тя е сравнително нова, 

вероятно от началото на 20 век,  но при 

нейната реставрация е открит по-стар 

живописен слой. 

 

         Всъщност названието „Света Зона” 

се отнася, както за параклиса, така и за 

празника, и за чудотворната икона. В 

течение на дългата си история манастирът 

„Света Богородица Спилеотиса” бил 

многократно разрушаван и възстановяван, 

а когато гръцкото население напуска 

Мелник е напълно изоставен. Едва през 

40-те години на 20 век върху останките му 
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е построен и сега действащият параклис-

култово средище и с право източник на 

гордост за жителите на града. 

         

31 август е и светският празник на 

Мелник. Тържествата, посветени на 

„Света Зона” включваха и още едно 

събитие-съпътстваща го изложба в 

читалище „Емануил Васкидович - 1886“, 

открита от митрополит Серафим и кмета 

на гр. Сандански Атанас Стоянов. Те, 

както и множество жители и гости на 

Мелник, разгледаха с интерес изложените 

ценни църковни книги и снимки. 

 

Този съвместен международен проект, 

озаглавен „Сцена за трансгранична 

култура” с акроним „CULSTAGE”  

доказва по безспорен начин, че каквито и 

да са били историческите различия между 

българи и гърци през вековете винаги е 

съществувало нещо по-важно - духовната 

и религиозна близост между двата народа. 

 

    Партньори по проекта, финансиран по 

програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ  V-А 

„Гърция-България 2014-2020” са:   

       Община Пагайо – водещ партньор от 

Република Гърция, EPEKSA-научно 

сдружение за социално равенство и 

развитие,  град Кавала, Солунският 

университет “Аристотел”- член на 

университетското обединение „Утрехтска 

мрежа”, Народно чителище „Емануил 

Васкидович-1886”- град Мелник, Народно 

читалище „Отец Паисий-1919”, град 

Сандански, Роженски манастир „Свето 

Рождество Богородично“. 
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Съдържанието на документа е единствено отговорност на НЧ „Емануил Васкидович - 
1886”, гр. Мелник и не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, 

участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 


