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Малобройни са паметниците на култу-
рата от XV – XVII в., които са останали до 
наши дни в Пловдив. Сред тях са „Джумая 
джамия“, „Имарет джамия“, „Чифте баня“, 
банята „Орта мезар“. Баня „Тракия“ също е от 
този период, но нейната съдба е различна – тя 
е разрушена в средата на 80-те години. Досе-
га историята ѝ не е била обект на самостоя-
телно изследване. В настоящия текст са пред-
ставени някои нови сведения за историята на 
банята. За целта са използвани документи от 
Дирекция „Културно-историческо наслед-
ство“ – Пловдив, изследвания на историците 
Григор Бойков, Махиел Кийл, Владимир Бал-
чев, на архитектите – Петър Дикиджиев, Ва-

силина Дикиджиева и Васил Пеев, статии от 
местния периодичен печат. 

На баня „Тракия“ не е обърнато голямо 
внимание от изследователите. Възможна при-
чина за това е неголямото ѝ обществено зна-
чение, но също така и оставането ѝ в сянката 
на намиращата се на 400 метра „Чифте баня“.

Най-ранното споменаване на банята е 
от Евлия Челеби през ХVІІ в., под името „Къ-
заскер хамам“ (Гаджанов 1909: 689). Григор 
Бойков, цитирайки в своята дисертация непу-
бликувания архив на Махиел Кийл, стига до 
заключението, че банята и намиращата се в 
близост джамия „Хаджи Хасан“ са построе-
ни между 1488 и 1505/1506 г., по времето на 
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административната и учебна дейност на Ха-
джи Хасан, кадъаскер, при управлението на 
султан Баязид II (1481 – 1512) (Boykov 2013: 
113). Махиел Кийл изследва банята и джа-

мията през 1967 г., която към този момент е 
изоставена, а четири години по-късно, през 
1971 г. е съборена от властите (Boykov 2013: 
112) (Обр. 1, Обр. 2). 

Обр. 1. План на Пловдив, изготвен от капитан Илински, 1878 г.  
1. Баня „Тракия“. 2. Джамия „Хаджи Хасан“

Банята и джамията се намират в източна-
та част на стария османски град. Според Васил 
Пеев джамията е построена през 1679 г. (Пеев 
1941: 219), но всъщност през тази година ѝ е 
правен основен ремонт. Изследователят на ис-
торията на Пловдив Владимир Балчев, също 
отбелязва, че банята е построе на от Хаджи Ха-
сан (Балчев 2016). Архитект Петър Дикиджиев 
е на същото мнение, че тя e построена през XV 

в. (ДА – Пловдив, ф. 2251, оп. 3, а.е. 145, л. 1). 
Маргарита Харбова разглежда архитектурната 
история на банята (Харбова 1991: 134 – 135, 
144). Тя най-вероят но е строена по примера на 
баня „Тахтакале“, която се е намирала на около 
петдесетина метра североизточно от „Мурадие 
джамия“ („Джумая джамия“) и служи за хиги-
енните нужди при изпълнение на предписани-
ята на каноните на исляма (Бойков 2012: 54). 
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Обр. 2. Фрагмент от гравюра  
на Питер Коек ван Аелст от 1533 г.  

На преден план, под крепостните стени,  
се виждат някои от постройките, издигнати 

от кадъаскер Хаджи Хасан

Името си „Тракия“ банята носи най-веро-
ятно от 1924 г., когато е ремонтирана и наново 
открита. Тогава неин собственик е бил Хачик 
Мерджиян. Той отпускал безплатно къпане на 
сираците от двете сиропиталища в града (В. 
„Борба“, бр. 1006, 19.08.1924 г., 1). Хамамът 
работил всеки ден, като от 8 сутринта до 18:00 
часа бил достъпен само за жени, а от 18:00 
часа до 24:00 и от 4 сутринта до 8 сутринта – 
за мъже. Неделният ден бил отреден само за 
мъже (В. „Борба“, бр. 2367, 21.03.1929 г., 2). 

В градските спомени хамамът е известен 
като „Циганската баня“. Посетителите  били от 
малцинствените групи от махалите „Аджисан 
махала“, „Тенеке махала“ и „Бърсак махала“. 
Еснафският свят не ходил там (В. „Марица“, 
21 февруари 2004 г., 6). Банята може би става 
известна с това си име в по-ново време. Васил 
Пеев я споменава като „Ченгене хамам“ („Ци-
ганската баня“) през 1941 г., като посочва, че 
е много занемарена по това време (Пеев 1941: 

222). Според ново изследване махалата „Ад-
жисан“ във времето между Освобождението и 
края на XIX в. е смесена и не е с преоблада-
ващо циганско или мюсюлманско население. 
Преди Освобождението в нея живеят право-
славни българи, арменци, гърци и мюсюлмани 
(Сукарев 2020: 70). По-вероятно е хамамът да 
е получил прозвището си „Циганската баня“ 
през XX в., когато „Аджисан махала“ вече е 
с преобладаващо малцинствено население 
(Обр. 3, Обр. 4).

Банята, въпреки малките си размери, се 
отличавала с уникална тектоничност на купол-
ните покрития и с изкусния си градеж. Външ-
ната архитектура на сградата в късния вид не 
била впечатляваща, но направените проучва-
ния доказват, че първообразът е имал сложно 
раздвижени очертания и богато офор мление 
на куполите – в последствие покрити под мно-
гобройни напластявания, бетонови замазки и 
др. (ДА – Пловдив, ф. 2251, оп. 3, а.е. 145, л. 1).

Решението за бутането е взето в края на 
60-те години на XX в. с прокарването на нов 
градоустройствен план в I-ва градска част. 
Според този план банята не се запазва и това 
е причината тя да не бъде електрифицирана 
през 1974 г. (ДА – Пловдив, ф. 158к, оп. 5, а.е. 
101, л. 223). Въпреки това, през 1981 г. е обя-
вена за паметник на културата (ДА – Плов див, 
ф. 2251, оп. 3, а.е. 144, л. 1). Поводът за разру-
шаването ѝ е прокарването на трасето на буле-
вард „Шести септември“.

През 1985 година БКП решава тър-
жествено да отбележи 100-годишнината от 
Съединението. Само в рамките на 9 месеца е 
преместен „Четвъртък пазарa“ и  е оформено 
пространството на площад „Съединение“ с па-
метника. Булевардът е трасиран, изградени са 
двата подлеза, жилищните сгради между тях 
са укрепени и в долните им части са прове-
дени пешеходни пасажи (Сукарев 2015: 256). 
Булевард „Шести септември“ включва улици-
те „Бранислав Велешки“, „Любен Каравелов“, 
„Христо Г. Данов“ и „Перущица“. 
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Обр. 3. Баня „Тракия“ около 1950 – 1951 г.

Обр. 4. Баня „Тракия“ около 1950 – 1951 г.
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Други паметници, съборени през 1984 – 
1985 г. във връзка с промените по случай го-
дишнината от Съединението, намиращи се в 
западната част на стария османски град, са къ-
щите на Елиезер Калев и Хаджи Мушон Гарти 
(ДА – Пловдив, ф. 2593, оп. 1, а.е. 70, л. 1). Ба-
нята „Орта мезар“, която се намира в района, 
не е засегната, но през 2016 г. силно пострада 
при пожар. 

В становището от Дирекция „Култур-
но-историческо наследство“ като пречка за 
събарянето на баня „Тракия“ е посочена ви-
соката инвестиционна стойност на памет-
ника – това е една скъпа сграда, в отлично 
техническо състояние. Самото ѝ събаряне 
представлявало техническа трудност. 

Малките размери на банята позволявали 
при едно по-гъвкаво и интелигентно проек-
тантско решение на кръстовището тя да бъде 
запазена. Най-естествено би било тя да бъде 
оставена като остров в разделителната ивица 
на „Бранислав Велешки“. Били предложени 
три варианта за нейното запазване от архи-
тект Петър Дикиджиев по този вариант с кръ-
гово движение (ДА – Пловдив, ф. 2251, оп. 3, 
а.е. 145, л. 3, 4, 5). В становището се говори и 
за това, че не трябва инфраструктурните про-
екти да са за сметка на културното наследство 
(ДА – Пловдив, ф. 2251, оп. 3, а.е. 145, л. 2). 

Архитект Василина Дикиджиева пише 
статия, с която информира обществеността 
за намерението сградата да бъде съборена. 
В статията тя се надява банята да бъде рес-
таврирана, а не разрушена, като предлага раз-
ширението на уличните платна да стане за 
сметка на намиращата се до банята обширна 
тревна площ с няколко борчета, както и чрез 
отстраняване на пристройките от по-ново 
време около паметника, които не представля-
ват никаква културна ценност. Също така, ако 
тя не се използвала като баня, да се превърне 
в търговска площ, детска сладкарница или ат-
ракционна зона (В. „Народна култура“, бр. 2, 
13 януари, 1984 г., 2). По сведения на култур-

ни дейци от това време са правени подписки 
за опазване на банята, но без успех.

Баня „Тракия“ е пример и за това как 
тогавашната власт разрушава паметници на 
културата за сметка на нови инфраструктур-
ни проекти. По същото време са разрушени и 
сградите в квартал „Орта мезар“ и той става 
кръстовище на два големи булеварда („Шес-
ти септември“ и „Руски“). Без съмнение тази 
баня е могла да бъде запазена по проектите на 
архитект Петър Дикиджиев и днес тя да слу-
жи като обект за посещение с културно-исто-
рическо значение. 
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