
СОФИЙСКО 
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„Св. Архангел Гавраил”,  
стенопис, Боянска църква, ХI в.
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КЛИСУРСКИ  
„СВ. ПЕТКА“

ДИВОТИНСКИ  
„СВ. ТРОИЦА“

СУХОДОЛСКИ  
„СВ. ТРОИЦА“

ШИЯКОВСКИ  
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“

БАЛШЕНСКИ „СВ. ТЕОДОР 
СТРАТИЛАТ“

КЪТИНСКИ  
„СВ. 40 МЪЧЕНИЦИ“

ИЛИЕНСКИ „СВ. ИЛИЯ“

ОРЛАНДОВСКИ  
„СВ. ТРИ СВЕТИТЕЛИ“



СОФИЙСКО СВЕТОГОРИЕ – север
Софийското поле е условно разделено на две: тук са показани манастирите в северната му част, а в края на 
брошурата – в южната. С червен цвят са отбелязани манастирите, които представяме.
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КУРИЛСКИ  
„СВ. ЙОАН  
РИЛСКИ“

ПОДГУМЕРСКИ  
„СВ. ДИМИТЪР“

КРЕМИКОВСКИ 
„СВ. ГЕОРГИ“

СЕСЛАВСКИ  
„СВ. НИКОЛАЙ“

БУХОВСКИ  
„СВ. МАРИЯ  

МАГДАЛИНА“

БУХОВСКИ  
„СВ. АРХАНГЕЛ  

МИХАИЛ“

ЕЛЕШНИШКИ  
„СВ. БОГОРОДИЦА“

ГОРНОБОГРОВСКИ 
„СВ. ГЕОРГИ“

ЧЕЛОПЕЧЕНСКИ  
„СВ. БОГОРОДИЦА“

ЧЕПИНСКИ  
„СВ. ТРИ СВЕТИТЕЛИ“

ОБРАДОВСКИ  
„СВ. МИНА“

ОРЛАНДОВСКИ  
„СВ. ТРИ СВЕТИТЕЛИ“ СОФИЯ
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СОФИЙСКОТО СВЕТОГОРИЕ
нимб от святост около града 
на Божията премъдрост 

СОФИЙСКОТО СВЕТОГОРИЕ обхваща съв-

купността от около 40 манастира в и око-

ло София – като истински пръстен от свя-

тост, който сияе като нимб около града, 

носещ името на Божията премъдрост. 

Те са създадени в различни епохи – от IV в. 

до наши дни. Намират се в различно състоя-

ние на съхраненост – от напълно разрушени 

до пълноценно действащи. Общото между 

тях е манастирското им призвание и това, 

че понастоящем попадат в гравитацион-

ното поле на нашия днешен столичен град. 

Това са софийските манастири.
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Историческото разрастване на София 

след като става столица на нова България  

(1879 г.), а също и развитието на съвременни-

те транспортни и комуникационни средства 

постепенно са включили в притегателното 

поле на големия град и такива сравнително 

далечни манастири като Пасарелския, Кока-

лянския, Дивотинския, Елешнишкия.

Притегателното поле е взаимно. Така, как-

то обитателите на манастирите търсят 

духовно ръководство, книжнина, утвари 

и пр. в столичния град, така и столичани 

търсят досег с православието, духовен 

съвет и отдих от светския дух именно в 

градските и крайградските свети обители.

Манастирите са създадени в повечето слу-

чаи за монашеско молитвено усамотение 

сред природата и векове наред са имали 

това битие. Днес градът почти навсякъде 

е стигнал до манастирските порти. Често 

миряни поддържат и обживяват обителите 

или ги въздигат от руините, преди още да 

има монаси. Видимо софиянци се нуждаят 

от този свещен пръстен около техния град, 

потребен им не само като история, архео-

логия, естетика, природна среда, култура 

или художество, а именно като общност от 

живи манастири, кладенци на духовността, 

където свещеното предание на православие-

то да се актуализира за всички нас.

Защото същността на обителите не е в са-

мите сгради, древните камъни, стенописи-

те, ръкописите или иконостасите. Важен 

е Духът. Същността са човеците, отдали 

живота си на Светия Дух, личностите, съз-

дали, развили и съхранили Софийското све-

тогорие, които са му дали и продължават 

да му дават смисъл. Още Матей Граматик 

през ХVI в., когато възхвалява град София 

и неговите жители, възкликва: „Когато 

слушаш за жителите, да не помислиш за 

Манастирски двери, Драгалевски манастир
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земните. Не, но за небесните жители, кои-

то някога са ни били съграждани, а сега са 

съжители на ангелите”. Манастирите са 

преди всичко човешка вяра, молитва, под-

виг, пример, живо присъствие, свидетел-

ство чрез живот. 

В поменика на нетленните камъни, изграж-

дали през вековете сградата на Софийско-

то светогорие, са включени имената на св. 

Константин Велики, св. Атанасий Велики, 

Протоген Сердикийски, Осий Кордубски, св. 

Йоан Рилски, св. крал Стефан Милутин, бо-

ляринът Радивой, св. Тома Иконописеца, св. 

Пимен Зографски, св. Серафим (Соболев), 

схиигумения Мария Магдалина (Дохторова), 

Левкийският епископ Партений, отец Дра-

гомир от Бистрица, майка Доминика от Ло-

зен и мн. др. 

Развитието на Софийското светогорие 

преминава през няколко големи периода. 

Стенописи, фрагменти, Елешнишки манастир, ХVII в.
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Още в IV в. антична Сердика се утвърждава 

като важен християнски център. Тук през 

343 г. се провежда знаменитият Сердикий-

ски събор, на който присъстват стотици 

епископи от всички краища на Римската им-

перия. В събора участва ключовата фигура 

на св. Атанасий Велики – човекът, който 

от родината на монашеството Египет до-

нася в Европа написаното от самия него жи-

тие на „бащата на монасите“ св. Антоний 

Велики. Тази вдъхновяваща книга е съвърше-

ният образец на отшелнически подвиг, кой-

то мнозина ще последват. 

Останки от раннохристиянски манастири в 

околностите на Сердика са намерени в кв. Ло-

зенец на юг, кв. Иваняне на запад, кв. Бухово 

на североизток. Така още в IV-VI в. около града 

вече се е изграждал пръстен от манастири. 

С нашествието на езически племена и народи 

през VII-VIII в. (авари, славяни, прабългари) тези 

обители западат. 

Вторият период на разцвет е през Среднове-

ковието. През Х в. в Средец са пренесени мо-

щите на св. Йоан Рилски, като в чертите 

на града се оформя манастир, посветен на 

Рилския светец. Смята се, че още приживе 

великият отшелник се е подвизавал в плани-

ните около Средец, но неговото посмъртно 

и прославено пребиваване в града продължава 

около три века. При създаването на Второ-

то българско царство мощите на светеца 

са отнесени в новата столица Търново, но 

впоследствие българските царе проявяват 

голяма активност в строителството и 

подпомагането на софийските обители.

Това особено важи за ХIV в. и най-вече за Йоан 

Александър и Йоан Шишман. По това време 

се оформя т.нар. Витошка (Софийска) Мала 

Света гора – общност от 14 манастира, 

сред които главен е бил Драгалевският. 

Падането на България под властта на осман-

ските турци в края на ХIV в. забавя това раз-

05



витие, но не прекъсва духовните традиции 

в София и Софийско. Образци от ранните 

векове на османското владичество са Кре-

миковският манастир „Св. Георги“ (1493 г.), 

Илиенският „Св. Илия“ (1550 г.) и др.

В края на ХVI и началото на ХVII в. настъпва 

небивал разцвет на храмовото строител-

ство в България – едно истинско и дълбо-

ко Възраждане на българския дух, което се 

свързва с дейността на св. Пимен Зограф-

ски.Роден в София около 1540 г., той получа-

ва образование в родния си град при св. Тома 

Иконописеца, след което прекарва десети-

летия като монах в Зографския манастир 

на Атон и впоследствие се връща в родния 

си край. Неговата мисионерска дейност 

води до въздигането на 15 манастира. Обик-

новено с негово пряко участие се свързват 

Курилският и Сеславският манастир, но от 

същото време има въздигане и на обите-

лите в Драгалевци, Кремиковци и др. През 

тези векове София е столичен град – седа-

лище на бейлербея, управляващ балкански-

те владения на Османската империя. Редом 

с това тя е и важен духовен център, къде-

Детайл от иконостаса на Елешнишки манастир, ХVIII в.
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то просияват светци-мъченици и където се 

създава книжовна школа.  

ХVIII в. е време на стагнация, а последните 

му десетилетия са свързани с период на 

анархия в Османската империя (т. нар. кър-

джалийски времена), когато много градове, 

села и манастири са ограбени, разорени, а в 

някои случаи и опожарени от върлуващите 

кърджалийски банди. 

През ХIХ в. обаче Софийското светогорие 

преживява период на относителен подем. 

Въздигнати и изписани са манастирите в 

Лозен („Св. Спас“), Илиенци, Кладница и др.

След Освобождението на България София е 

провъзгласена  за столица (1879 г.)  и в гра-

да преобладава светският дух. Успоредно 

с това се развиват някои от софийските 

манастири. При митрополит Стефан Ку-

рилският манастир става ставропигиален 

и разгръща книгоиздателска дейност. 

През комунистическия период монашес-

твото общо взето запада, но на някои мес-
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та манастирите се въздигат (Клисурски, 

Княжевски, Бистришки и др.). Това забеле-

жително явление – във времена на гонения 

и повсеместна атеистична пропаганда – се 

дължи на няколко изключителни личности.

Св. Серафим въздига обителта в Княжево, 

където впоследствие се подвизава негови-

ят ученик – видният богослов архимандрит 

Серафим (Алексиев). Схиигумения Мария, в 

края на един живот, пълен с подвизи и чуде-

са, въздига Клисурския манастир край Бан-

кя. А отец Драгомир става главен двигател 

при построяването на цели два манастира 

в Бистрица.

След 1989 г. и особено през последното де-

сетилетие се забелязва бавна, но трайна 

тенденция към въздигане на Софийското 
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светогорие. Тя е особено видима в Дивоти-

но, Клисура, Лозен и пр., където се създават 

перспективни монашески братства и сес-

тринства. 

Усилват се двустранните връзки между 

обителите и града. Монасите организи-

рат летни лагери за деца, неделни учили-

ща. А миряните – както местните органи 

на властта, така и граждански сдружения, 

фондации и частни лица – разработват ини-

циативи за подобряване на инфраструкту-

рата (пътища, екопътеки, табели), а също 

така и на информационната среда (инфор-

мационни табла, карти, брошури и пр.). Спо-

магането за развитието на Софийското 

светогорие е стратегическо направление в 

работата на Столична община.

Флорален фриз, Горнобански манастир
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KРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР „СВ. ГЕОРГИ“ 
се намира сред борова гора в полите на Ста-
ра планина, на 2 км по хубав асфалтов път 
северно от кв. Кремиковци. Предположение-
то, че е основан в края на Второто българ-
ско царство (ХII–ХIV в.) засега няма потвърж-
дение. От ктиторския надпис знаем, че в  
1493 г. манастирската църква е въздигната 
и изписана със средства на местния болярин 
Радивой. От същия период са оцелели до днес 
Кремиковското евангелие (1497 г.) и икона на 
Христос Вседържител, която понастоящем 
се съхранява в криптата на храма на „Св. 
Александър Невски“. В обителта са се пазели 

 „Св. Архангел Михаил”, стенопис, ХV в.
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мощи на св. Георги Нови Софийски (+1515 г.), 
имало е богата библиотека с ценни ръкописи. 

В края на ХIХ в. тук се заселват монахини от 
Македония, а в началото на ХХ в. се постро-
ява нов, по-голям куполен храм, посветен на 
Покров Богородичен.   

Старата църква е отлично реставрирана, а 
понастоящем се възстановяват и жилищ-
ните сгради. Провеждат се летни лагери за 
деца.

Най-забележителното в обителта днес са 
стенописите от 1493 г. в старата църква – 
представителен образец на поствизантий-
ското изкуство. Те показват, че един век 
след падането на България под османско иго 
в София е запазена не само българската ари-
стокрация, но и високата духовна и иконог-
рафска просветеност.

Стенописите в Кремиковския манастир са 
истински учебник по православна иконогра-
фия.

1Кремиковски „Св. Георги“

„Св. св. Константин и Елена”, стенопис, ХV в.
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KТИТОРСКАТА КОМПОЗИЦИЯ в притвора 
на храма е един от бисерите на среднове-
ковното българско изкуство. Дори у най-
добрите византийски образци не намираме 
по-съвършено и богословски безупречно 
изображение, изразяващо същността на 
ктиторството. Дарителят Радивой под-
нася построения от него храм на софий-
ския митрополит Калевит, който, при за-
стъпничеството на св. Георги, приподнася 
храма на Христа. Ръцете на ктитора, на 
съпругата му, на владиката, на св. Георги и 
на благославящия Христос сякаш описват 
мелодия, молитвено съзвучие, предадено 
с ненадмината изтънченост чрез изяще-
ството на жеста и рисунъка. В сцената 
са включени и покойните две деца на Ра-
дивой. Така художникът събира в единен 
смисъл земното и небесното, живите и 
мъртвите, скръбта, вярата и надеждата. 
Образът на Радивоица – излъчващ достойн-
ство, целомъдрие и вътрешна красота – е 
един от най-прекрасните женски портре-
ти в поствизантийското изкуство.  

 „Радивоица”, детайл, ХV в.
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1Кремиковски „Св. Георги“Ктиторска композиция, стенописи от северната страна на притвора, ХV в.

13



14



MАНАСТИРЪТ „СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ“ 
в полите на Стара планина близо до с. Сеславци 
е едно от скритите съкровища на Софийското 
светогорие. Въпреки своите прекрасни стено-
писи и важна историческа стойност, той все 
още е слабо известен, нереставриран и труд-
нодостъпен. Но след като в селото осигурим 
ключа, поемаме по автомобилния път или по 
каменистите пътеки, които местните хора с 
всеотдайност показват. Влизаме в старинния 
храм и попадаме в обятията на светостта. 

2Сеславски „Св. Николай“„Възнесение Христово”, стенопис от свода, ХVII в.

Направената реставрация на стенописите  
представя ярките цветове и майсторството 
на св. Пимен Зографски, роден в София. Докос-
ва ви свят на благоговение, божествен ред, 
мъдра вяра, мирна надежда, тиха любов. 

Въздигнат в началото на ХVII в., изписан от от 
учениците и от самия св. Пимен Зографски“ 
през 1616 г., манастирският храм представя 
вдъхновяващ стенописен ансамбъл, чрез кой-
то възкръсва не само могъщият дух на този 
светец, но и цял невидим и неоценен век на 
благочестие и християнски добродетели. Тук, 
в притвора, срещаме и най-ранното изобра-
жение на поредица от български светци: Йоан 
Рилски, Прохор Пчински, Йоаким Сарандапорски 
и Гавриил Лесновски – свидетелство за родо-
любива християнска проповед. 

Обителта е обновена през ХIХ в., но в среда-
та на ХХ в. тя се обезлюдява и запада. Жи-
лищните крила постепенно се срутват и до 
нас е достигнал само храмът – главната скъ-
поценност на манастира, който все още чака 
своето ново въздигане.
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CВ. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ

Малко знаем за този тайнствен 
монах, който цял живот изкусно 
избягвал светската слава, но чи-
ето дело ознаменува истинско 
духовно Възраждане у нас в края 
на ХVI и началото на ХVII в. 

Роден в София, където учи при 
св. Тома Иконописец, впослед-

ствие монах в Зографския светогорски манастир, 
велик просветител, храмостроител, иконописец, 
книжовник, лечител – той въздигнал по български-
те земи 300 църкви и 15 манастира: от Видинско 
до Атон и от Силистренско до Преспа и Епир. 

Несъмнено той е един от най-великите български 
мисионери през последното хилядолетие, а в ка-
чеството му на иконописец е обявен (1942 г.) за 
светец покровител на българските художници. 
През 1618 г. в Сеславския манастир св. Пимен пре-
писва ръкопис, в който е запазена единствената 
подписана и датирана негова приписка с безценни 
данни за дейността му.

„Христос Пантократор”,  
стенопис от свода на църквата, ХVII в.
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2Сеславски „Св. Николай“
„Христос – ангел на Великия съвет”,  
стенопис от свода на църквата, ХVII в.
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MАНАСТИРЪТ „СВ. БОГОРОДИЦА“ се намира 
в подножието на вр. Мургаш, сред хубава ста-
ропланинска гора, на около 4 км от с. Елешница 
по асфалтов път. Данни за него са запазени от  
ХVI в., а в началото на ХVII в. манастирът е част 
от духовното възраждане на Софийското све-
тогорие по времето на св. Пимен Зографски. 
Тогава църквата е изписана от местни худож-
ници със стенописи, голяма част от които са 
оцелели до наши дни. 

Запазен е иконостасът с икони от края на ХVIII и 
началото на ХIХ в. През последните години хра-
мът беше сполучливо реставриран. 
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3Елешнишки „Св. Богородица“Стенописи, ХVII в.

 „Св. Богородица”, икона, ХIХ в.

„Христос Вседържител, икона, ХIХ в.
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MАНАСТИРЪТ „СВ. ГЕОР-
ГИ“ се намира на 16 км из-
точно от София, на отбив-
ка от магистралата при с. 
Горни Богров. 

За старата история на мяс-
тото съществуват смът-
ни предания. Църквичката е 
строена от местните хора 
след Освобождението. 

Главната забележителност на това малко 
манастирче е странният двуметров обро-
чен камък, който се намира в олтара на храма, 
и за който се твърди, че чудодейно „расте“. 
Според местно предание камъкът бил доне-
сен тук от Йерусалим от кръстоносците и 
като доказателство се посочват издълбани-
те върху него „йерусалимски“ кръстове.  

4Горнобогровски „Св. Георги“Оброчен камък в олтара на храма
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5Обрадовски „Св. Мина“Интериор на новия храм „Св. Николай”

OБРАДОВСКИЯТ МАНА-
СТИР „СВ. МИНА“ се на-
мира в Софийското поле 
и е лесно достъпен по 
асфалтов път на около 
2 км североизточно от 
с. Обрадовци (кв. Бенков-
ски). 

Починът за негово-
то построяване е от  
1927 г., а строител- 

ството протича от 1942 до 1945 г.  
След 1989 г. манастирът придобива голяма 
популярност – главно заради чудотворната 
икона на св. Мина. 

Започва период на мащабно строителство. 
Израства цял комплекс от сгради и паракли-
си, включително и нов куполен храм, посве-
тен на св. Николай, изписан красиво във ви-
зантийски стил.  

 „Св. Мина”, чудотворна икона
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„Неделя на св. Мироносци”, стенопис, ХVI в.

ИЛИЕНСКИ МАНАСТИР „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ се 
намира в кв. Илиенци, който е взел името си от 
обителта. До нас е достигнал само главният 
манастирски храм, в чийто градеж се виждат 
останки от римско време. Усилията, необходи-
ми, за да осигурим ключа за църквата, напълно 
се оправдават, когато прекрачим нейния праг. 
Стенописите в притвора („Страшният съд“ 
от 1550 г.) и в наоса на храма представят об-
стойна иконографска програма с изключително  
разгърнат Христов цикъл. Те са единствените 
творби, съхранени от времето на св. Тома Ико-
нописец, когато през първата половина на ХVI в. 
София просиява като важно православно духов-
но, книжовно и иконописно средище.
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6„Възкресение Христово”, стенопис, ХVI в. Илиенски „Св. Илия“

СВ. ТОМА ИКОНОПИСЕЦ

Малкото, което знаем за този светец, черпим 
от житието на неговия ученик св. Пимен Зо-
графски. Св. Тома е бил атонски монах и е пре-
подавал в духовно училище, подготвящо све-
щеници за „цяла България“. Прозвището му 
„иконописец“ можем да свържем с данните, кои-
то имаме за няколко храма в София и Софийско, 
изписани към средата на ХVI в. От тях до нас са 
достигнали единствено стенописите в Илиен-
ския манастир, които свидетелстват за широ-
ки богословски познания и богата иконографска 
култура.
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KЛИСУРСКИЯТ МАНАСТИР „СВ. ПЕТКА“ се на-
мира на няколко километра по асфалтов път 
северозападно от Банкя, на високо място с 
прекрасна гледка към Софийското поле и Ви-
тоша. Обителта най-вероятно възниква през 
османския период като скромно обиталище на 
неизвестни монаси. Въздигането на манасти-
ра започва в 1954 г. със заселването на схиигу-
мения Мария (Дохторова) – един от скритите 
духовни бисери на Софийското светогорие. 
Построява се нова църквица. През 90-те годи-
ни на ХХ в. започва съвременното разрастване 
и благоустрояване на обителта, която през 
последните няколко години преживява нов ду-
ховен възход.   

Общ изглед на манастира
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7Клисурски „Св. Петка“

CХИИГУМЕНИЯ МАРИЯ  
(ДОХТОРОВА)

Тя е родена в Русия, която 
напуска след революция-
та и след десетилетия на 
странствания и страда-
ния (Гърция, Италия, Фран-
ция, Югославия, Албания) 
през 1954 г. идва в Бълга-

рия. Избира да се засели заедно с придружава-
щите я сестри в порутената обител край с. 
Клисура, която въздига и където остава до 
кончината си през 1978.

Макар и малко известна, това е една от ве-
ликите духовни личности, живели в България 
през втората половина на ХХ в. Все още не е 
канонизирана за светица, но животът ù, пъ-
лен с духовни подвизи и чудеса, привлича към 
манастира все повече поклонници. 
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8Дивотински „Св. Троица“

MАНАСТИРЪТ „СВ. ТРОИЦА“ 
се намира на 4 км (част от кои-
то – по черен път) югозападно 
от Банкя (кв. Михайлово). Раз-
положен е в усамотено мяс-
то на брега на рекичка, сред 
гористите склонове на Люлин 
планина. Местните легенди за 
средновековната му история са 

непотвърдени и проучвания не са правени. Мана-
стирският храм е от османския период, вероятно 
от ХVI–ХVII в. Обновен е в началото на ХХ в. Запа-
зен е иконостасът с икони от началото на ХIХ в.  
Днес храмът има богата нова стенописна украса – 
част от цялостна реконструкция на Дивотинския 
манастир. На входа на обителта ви посреща и ново-
построен параклис „Св. 70 апостоли“. Манастирът 
е действащ мъжки, добре поддържан и с пълноценен 
духовен и литургичен живот.  Светото  място е и 
удивително красиво – още една причина да се радва 
на хиляди християни, които го посещават.

Общ изглед на манастира
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9Горнобански „Св. св. Кирил и Методий“

ГОРНОБАНСКИЯТ МАНАСТИР „СВ. СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ“ се намира на няколко киломе-
тра западно от кв. Горна Баня – в гориста 
местност на източните склонове на Люлин 
планина. 

Манастирът е основан в средата на XIII век. 
През времето на анархията в Османската 
империя тук биват пренесени от София мо-
щите на св. крал Стефан Милутин, които 
се пазят в обителта между 1797 и 1804 г. 
Въпреки че след това мощите са върнати в 
града, обителта трайно се свързва с името 
на светеца. 

Манастирският храм е обновен и осветен 
през 1876 г. с посвещение на светите братя 
Кирил и Методий и изписан от художника- 
наивист Костадин Геров през 1877 г. Постра-
дал от пожар в 1972 г., който унищожил ма-
настирските сгради, храмът е възстановен, 
макар и не в първоначалния си вид (без купол). 

Стенопис от фасадата на храма, ХIХ в.
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БОЯНСКАТА ЦЪРКВА (МАНАСТИР) „СВ. СВ. НИКОЛА И ПАНТЕ-
ЛЕЙМОН“ се намира в полите на Витоша, в кв. Бояна, на 8 км 
от центъра на София, сред очарователен малък парк. Всеп-
ризнат шедьовър на средновековното изкуство и емблема на 
българската култура, храмът е обявен от ЮНЕСКО за част 
от световното културно наследство през 1979 г. 

Първоначалната църквичка от Х–ХI в. е посветена на св. Ни-
кола, а през ХIII в. към нея е добавена двуетажна пристройка 
с малък храм на св. Пантелеймон.

Преустройството е дело на софийския феодал севасто-
кратор Калоян, ктитор на изписването през 1259 г. Тъкмо 
тези стенописи прославят Боянската църква – години пре-
ди раждането на Ренесанса в Европа те представят галерия 
от християнски образи, създадени с невероятен психологи-
зъм и реализъм.  

„Севастократор Калоян и жена му Десислава”, 
стенопис в притвора, ХIII в.
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10Боянски „Св. св. Никола и Пантелеймон“„Преполовение”, стенопис, ХIII в.
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10Боянски „Св. св. Никола и Пантелеймон“

Допълнително стенописване има през ХIV в. и 
през ХV–ХVII в., а в средата на ХIХ в. е пристро-
ен нов притвор.

През османския период комплексът е действал 
и като манастир, основание да го включваме в 
общността на Софийското светогорие. 

Тук са намерени ценни средновековни ръкописи 
– Боянското евангелие от ХII–ХIII в., Поменик 
от ХVI–ХVII в. и др. Днес храмът действа като 
музей с особен режим на посещение.

Славата на Боянската църква се дължи най-ве-
че на стенописите от 1259 г. – най-предста-
вителният, цялостно запазен ансамбъл от 
Второто българско царство (ХII–ХIV в.). В при-
твора ни посрещат емблематичните със своя-
та психологическа изразителност и индивиду-
алност портрети на севастократор Калоян и 

„Разпятие”, стенопис, ХIII в.
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10Боянски „Св. св. Никола и Пантелеймон“

жена му Десислава, на цар Константин Асен 
Тих и царица Ирина. В скромния по размери наос 
попадаме във вселената на Христовия цикъл: 
незабравимите изображения на Преображение, 
Разпятие, Възкресение, неземният Вседържи-
тел, ненагледният Христос Евергет... 

Изключителни качества имат и съхранените 
на места образи от ХI в., допълващи стено-
писния ансамбъл, заради който Бояна блести 
като рядък бисер в короната на Софийското 
светогорие.   

За Боянската църква са изписани хиляди стра-
ници, но словата са безсилни да пресъздадат 
неповторимото пряко внушение и лично из-
живяване на свещеното иконописание – от-
въд думите, отвъд изкуството, отвъд вре-
мето. 

„Възкресение Христово”, стенопис, ХIII в.
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11Драгалевски „Св. Богородица Витошка“Стенописи в олтарната апсида, ХV в.
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ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР „СВЕТА БОГОРОДИЦА 
ВИТОШКА“

Този знаменит манастир се намира сред краси-
ва природа, на северния склон на Витоша, на 2 км 
(по хубав път) от кв. Драгалевци. Основан е към 
средата на ХIV в. от цар Йоан Александър, а при-
вилегиите му са потвърдени във Витошката 
златопечатна  грамота на цар Иван Шишман. 
Имащ царско покровителство, манастирът се 
е смятал за главен в Софийската света гора. 
Запустял след завладяването на страната от 
турците, той е въздигнат през 1476 г. от со-
фийския болярин Радослав Мавър, изобразен със 
семейството си на ктиторски портрет в съх-
ранената до днес стара църквица.

Обителта става средище на значима книжов-
на и просветителска дейност. Тук е дейст-
вало килийно училище. През ХV–ХVII в. тук се 
преписват и украсяват богослужебни книги, 
понастоящем разпръснати в националните 
сбирки и по атонските манастири.

Храмът се обновява и доизписва през ХVII, ХVIII 
и ХIХ в., което свидетелства за непрекъсна-
та монашеска традиция. През ХVII и XVIII в. 
църквата „Св. Богородица“ е украсена с нови 
стенописи.   Иконостасът е дело на майстори 
от Софийско от края на XVIII в., а повечето 
съхранени в храма икони са от ХIХ в., дело на 
местни и самоковски иконописци. 

През 70-те години на ХIХ в., при игуменство-
то на обзетия от светски дух йеромонах Ге-
надий, тук кипи революционна дейност с учас-
тието на Васил Левски.

През ХХ в. от северната страна на старата 
църквица е построена нова, като двете са 
поставени под общ покрив. Това оригинално и 
разумно решение е съхранило старата църква.  
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11Драгалевски „Св. Богородица Витошка“Стенопис от свода на старата църква, ХV в.
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Нейните стенописи от ХV в. са дело на мест-
ни иконописци. Те са най-старият запазен 
поствизантийски манастирски стенописен 
ансамбъл в Софийското светогорие. От се-
верната външна страна на старата църква, 
която е южна вътрешна стена на новата, са 
запазени стенописи от ХVII в.

Прекрасната витошка природа и удобният 
достъп от София превръщат Драгалевския 
манастир още в края на ХIХ в. в любимо място 
за излет за софийския елит. Днешните жи-
лищни крила са строени през  ХХ в., а прилежа-
щата от юг патриаршеска резиденция сякаш 
е отглас от някогашния привилегирован ста-
тут на обителта. 

Драгалевският манастир е действащ девиче-
ски, а през съботно-неделните дни стотици 
християни избират манастира за извършване 
на тайнството Свето кръщение за техните 
деца. 

Стенопис в наоса на старата църква, ХV в.
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12Бистришки „Св. Петка“

БИСТРИШКИЯТ МАНАСТИР „СВ. ПЕТКА“ се 
намира на източните склонове на Витоша, в 
покрайнините на с. Бистрица и е лесно дос-
тъпен пеша или с автомобил. И тук старата 
история на мястото е забулена в предания 
и иманярски легенди. През ХIХ в. тук се по-
строява малка църквица, зидана с речни камъ-
ни и кал. През 1951 г. тя е съборена и на нейно 
място със средства на бистричани и под ръ-
ководството на отец Драгомир през 1952 г.  
се построява и украсява нов храм „Св. пророк 
Илия“ (осветен през 1956 г.). Отецът изпис-
ва иконите за иконостаса, прави ктиторски 
портрети, дърворезби и пр. През 2008 г. хра-
мът е изписан наново.

OТЕЦ ДРАГОМИР  
ОТ БИСТРИЦА

Бистришкият свещеник 
Драгомир Янков Котев е 
една от най-забележител-
ните личности на Софий-
ското светогорие през  
ХХ в. От ръкополагането 
си през 1934 г. до смъртта 

си през 2000 г. повече от шест десетиле-
тия той служи като енорийски свещеник в 
Бистрица и успява – през годините, когато 
строителството на нови храмове е невъз-
можно – да построи заедно със своите енориа-
ши два нови манастира. 

Написва и издава (1981 г.) книга за Бистрица. 
Рисува икони. Има трима сина, които стават 
свещеници. Двата бистришки манастира наг-
ледно доказват, че истинската личност се 
осъществява въпреки трудностите на вре-
мето.
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13Бистришки „Св. св. Йоаким и Анна“

БИСТРИШКИЯТ МАНАСТИР „СВ. СВ. ЙОА-
КИМ И АННА“ се намира на около 2 км (по 
пешеходна пътека или по черен път) юго-
източно от с. Бистрица – в местност,  
засадена с вековни дъбове: единствените 
в цялата околност. 

Смътно предание говори за някогашен 
манастир. През 1925 г. тук са намерени 
останки от стара сграда, а от 1947 до 
1949 г. по инициатива на отец Драгомир 
Котев е построен нов манастир с храм 
„Св. св. Йоаким и Анна“. При строежа е 
открито подземие с късноантична гроб-
ница от IV–V в., входът към която днес е 
под притвора на храма. До манастира има 
извор с лековита вода (аязмо). 

Част от иконите в църквата са дело на 
отец Драгомир.

Олтарни двери, детайл
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14Лозенски „Св. Спас“

ЛОЗЕНСКИЯТ МАНАСТИР „СВ. СПАС“ е разпо-
ложен високо в горите на Лозенската планина 
и е достъпен (макар и трудно) с автомобил. 
Главната църква е посветена на празника Въз-
несение Господне. 

Данни за обителта има от ХVII в., когато тя е 
била значимо просветно и книжовно средище. 
След период на западане манастирът е възстано-
вен през ХIХ в. Църквата е изградена през 1821 г.  
и изписана през 1847 г. В периода 1868–1869 г. е 
преустроена с издигане на три нови кубета и е 
изписана от самоковския художник-патриот Ни-
кола Образописов, който обръща особено внима-
ние на включването на български светци.

Стенописи, ХIХ в.

38



15Лозенски „Св. св. Петър и Павел“

Интериор и екстериор на храма

CОФИЙСКОТО СЕЛО ЛОЗЕН е  
обградено с толкова много и 
така добре поддържани паракли-
си, че те бяха наречени „Лозен-
ската мала света гора“. Един 
такъв храм-параклис през по-
следното десетилетие на ХХ в. 

пред очите ни прерасна в манастир. Съществува преда-
ние, че на това място някога е имало старинна обител, 
за което свидетелстват няколко останки от колони и 
стари дялани камъни. През 90-те години тук беше съз-
даден малък женски манастир, който постепенно започ-
на да се развива. 

През 2008 г. беше осветена новата църква в осъвременен 
византийски стил.

Обителта се намира съвсем близо до магистрала „Тра-
кия“, веднага след изхода за с. Равно поле и поради лесна-
та си достъпност привлича много посетители – особено 
на големите празници, когато тук по традиция се прави 
великолепна украса с цветя. През последните няколко 
години монахините развиха самобитно ръчно производ-
ство на художествено украсени свещи и восъчни яйца.

Всяка восъчна свещ е уникална
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16Германски „Св. Йоан Рилски“

ГЕРМАНСКИЯТ МАНАСТИР „СВ. ЙОАН РИЛСКИ“ се 
намира на горист склон на  Лозенската планина, на 
5 км по асфалтов път от с. Герман. Основаване-
то му легендарно се свързва с дейността на него-
вия патрон през Х в. Обителта се споменава през  
1469 г. във връзка с пренасяне на мощите на св. 
Йоан Рилски. Продължава да действа и през след-
ващите векове. Пострадал от кърджалийски на-
бези в края на ХVIII в., манастирът е обновен през  
1818 г., когато тук е построена малка църква. 
Днешният просторен храм е съграден през 1885 г.  
Добре запазен е иконостасът от ХIХ в. с икони 
от самоковския иконописец Иван Доспевски и 
др. От северната страна на храма се извисяват 
вековни секвои, посадени от цар Фердинанд. Тук 
Елин Пелин пише своя цикъл разкази „Под мана-
стирската лоза“.                                         

От 1928 г. манастирът е предоставен за владе-
ние на българския светогорски манастир „Св. Ге-
орги Зограф“, който понастоящем го управлява 
чрез свой представител. Спазва се светогорски-
ят монашески устав. Иконостас, фрагмент, ХIХ в.

40



17Кладнишки „Св. Николай“

Стенописи, ХIХ в.

KЛАДНИШКИЯТ МАНАСТИР 
„СВ. НИКОЛАЙ“ се намира на 
30 км от София и на 1 км по 
асфалтов път високо над с. 
Кладница, сред иглолистна 
гора, на западните склонове 
на Витоша. Над днешната 

обител има останки от средновековна крепост, 
която преданието свързва със старата история 
на манастира.   

Сегашната църква е въздигната през 1841–1845 г.  
по идея на местния радетел Спас Бурнов от с. 
Мърчаево, който десетина години преди това 
имал съновидение, че трябва да възстанови оби-
телта. Запазен е иконостасът от ХIХ в. с икони 
от самоковския иконописец Никола Образописов 
и др. Стенописите са правени през 1883 г. от са-
моковеца Костадин Геров (Антикаря) – в ярък на-
ивистичен стил. 

Стенопис от свода, ХIХ в.
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40-те софийски свети обители

KОЛКО СА МАНАСТИРИТЕ НА СОФИЙСКОТО СВЕТОГОРИЕ? 

Приблизителният им брой е 40, но окончателно число не 
може да има, защото и в наши дни се откриват археологи-
чески останки от древни обители, въздигат се нови... 

Тук представихме накратко 17 от манастирите. Останали-
те са или по-труднодостъпни, или занемарени, или недовъз-
дигнати. Но всеки от тях има своето духовно призвание, 
свои светини, своя красота, своя история, свое бъдеще.

Десетилетията на светска занемареност през ХХ в. са 
нанесли своите поражения, но през последните десетина 
години се забелязват първите стъпки на ново възраждане, 
в което всички ние можем да се включим.

И всеки, който тръгва по пътя към тези свети места, 
вече в съзнанието си се включва в това възраждане. Защо-
то не камъните и тухлите изграждат нимба от святост 
около града на Божията Премъдрост, а човеците – започ-
вайки от любовта към историята, природата и изкуство-
то, и достигайки до молитвата, духовното извисяване и 
монашеския подвиг.  

Ето днешния списък на манастирите от Софийското  
светогорие:
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40-те софийски свети обители  „Св. Никола”, стенопис, Боянска църква, ХI в.

 Балшенски „Св. Теодор Стратилат“

 Бистришки „Св. Петка“

 Бистришки „Св. св. Йоаким и Анна“

 Боянски „Св. св. Никола и Пантелеймон“

 Буховски „Св. архангел Михаил“

 Буховски „Св. Мария Магдалина“

 Владайски „Св. Петка“

 Германски „Св. Йоан Рилски“

 Горнобански „Св. св. Кирил и Методий“

 Горнобогровски „Св. Георги“

 Дивотински „Св. Троица“

 Долнобогровски „Св. св. Петър и Павел“

 Драгалевски „Св. Богородица Витошка “

 Дървенишки „Св. Илия“

 Елешнишки „Св. Богородица“

 Илиенски „Св. Илия“

 Клисурски „Св. Петка“

 Кладнишки „Св. Николай“

 Княжевски „Св. апостол Лука“

 Кокалянски „Св. архангел Михаил“

 Кътински „Св. 40 мъченици“

 Курилски „Св. Йоан Рилски“

 Лозенски „Св. Троица“ (археология)

 Лозенски „Св. Спас“

 Лозенски „Св. Димитър“

 Лозенски „Св. св. Петър и Павел“

 Казиченски „Рождество Богородично“

 Кремиковски „Св. Георги“

 Мърчаевски „Св. Троица“

 Обрадовски „Св. Мина“

 Орландовски „Св. Три Светители“

 Панчаревски „Св. Николай Летни“

 Пасарелски „Св. св. Петър и Павел“

 Подгумерски „Св. Димитър“

 Равнополски „Св. 40 мъченици“

 Сеславски „Св. Николай“

 Суходолски „Св. Троица“

 Челопеченски „Св. Богородица“

 Чепински „Св. Три Светители“

 Шияковски „Св. архангел Михаил“

43



СОФИЙСКО СВЕТОГОРИЕ – юг
С червен цвят са отбелязани манастирите, които представяме.

12

17

11

109

КЛАДНИШКИ  
„СВ. НИКОЛАЙ“

МЪРЧАЕВСКИ  
„СВ. ТРОИЦА“

ВЛАДАЙСКИ  
„СВ. ПЕТКА“

ГОРНОБАНСКИ  
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

КНЯЖЕВСКИ  
„СВ. АПОСТОЛ 

ЛУКА“

БОЯНСКИ  
„СВ. СВ. НИКОЛА И  

ПАНТЕЛЕЙМОН“

ДРАГАЛЕВСКИ  
„СВ. БОГОРОДИЦА  

ВИТОШКА “

БИСТРИШКИ  
„СВ. ПЕТКА“
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БИСТРИШКИ „СВ. СВ. 
ЙОАКИМ И АННА“

СОФИЯ

ПАСАРЕЛСКИ  
„СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“

КОКАЛЯНСКИ  
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“

ПАНЧАРЕВСКИ  
„СВ. НИКОЛАЙ ЛЕТНИ“ ГЕРМАНСКИ  

„СВ. ЙОАН РИЛ-
СКИ“

ДЪРВЕНИШКИ 
„СВ. ИЛИЯ“

КАЗИЧЕНСКИ  
„РОЖДЕСТВО  

БОГОРОДИЧНО“

ДОЛНОБОГРОВСКИ 
„СВ. СВ. ПЕТЪР И 

ПАВЕЛ“

РАВНОПОЛСКИ  
„СВ. 40 МЪЧЕНИЦИ“

ЛОЗЕНСКИ  
„СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“

ЛОЗЕНСКИ  
„СВ. ДИМИТЪР“

ЛОЗЕНСКИ „СВ. СПАС“



1-ва корица: Ктиторска композиция, стенопис от Кремиковски манастир, ХV в. 
4-та корица: Дърворезба от Кладнишки манастир, ХIХ в.

www.info-sofia.bg 
www.visitsofia.bg

СТОЛИЧНА ОБЩИНА,  
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ”
ул. „Оборище“ 44, 1505 София,  
тел.: 02 943 47 28, факс: 02 943 47 68,  
e-mail: opto@info-sofia.bg

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ
бул. „Цар Освободител“ 22 (В подлеза пред  
СУ „Св. Климент Охридски”), София,  
тел.: 02 491 83 44, 491 83 45,  
e-mail: tourist@info-sofia.bg,  
Fb: InformationCentreSofia
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