
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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България е страна с много силна християнска традиция. 

Почти всяко селище има християнски храм. 

Християни по българските земи е имало и преди основаването 

на българската държава през VII в. Мнозинството обаче от 

поданиците на Първото българско царство са почитали 

езическите богове на славяните, траките и прабългарите. 

В средата на IX в. на българския престол се възкачва княз 

Борис I, който осъзнава необходимостта от приемането 

на християнската вяра и налагането й като основна и 

единствена религия в страната. Причините за това са 

няколко, но най-вече това са разногласията между различните 

религиозни общности в страната и възприемането на 

България като варварска държава, което я държи в изолация и 

е причина за враждебност към нея от страна на останалите 

средновековни държави.

обща информация
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След приемането на православното християнство в 

страната започва мащабно строителство на храмове, 

базилики и манастири. През следващите векове България се 

утвърждава като държава със силна християнска традиция, 

а по време на петвековното османско владичество 

християнската религия и манастирите са силите, 

които поддържат духа на хората и тяхното българско 

самосъзнание.

Днес в страната има близо 100 манастира. Някои от тях не са 

действащи, но други почти без прекъсване са осъществявали 

своята дейност повече от 1000 години. 

Разходката из българските свети обители е пътуване във 

времето и докосване до историята на страната, която е 

белязана от много светли и трудни моменти.
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Рилският манастир е 
най-големият в България. 
Основан е през Х в. и цяло 
хилядолетие той съхранява 
и опазва християнските 
ценности. Намира се в 
сърцето на Рила планина. 
В сегашния си вид Рилската 
света обител е от XIX в., 

като само новата част на 
източното манастирско 
крило е от XX в. Най-
старата сграда в светата 
обител е Хрельовата кула, 
построена през XIV в. (1335 г.).
Тя е била крепостта на 
манастира, както и жилище 
за монасите в размирни

рилски манастир
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времена.
В манастира има и музей, 
в който можете да се 
запознаете с неговата 
история. Рилската 
света обител заради 
изключителната си 
архитектура и културното 
си богатство е включена 
в Списъка на световното 
културно наследство на 
ЮНЕСКО.
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Роженският манастир 
„Рождество Богородично” 
се намира на 5 км източно 
от град Мелник. Той е най-
големият православен 

манастир в Пиринския край. 
Няма точни сведения кога е 
основан, но се знае, че през 
XVII в. е претърпял пагубен 
пожар. 

роженски манастир
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Век след това светата 
обител е възстановена 
и продължава своята 
просветителска и духовна 
дейност. 
Днес манастирът е 
сравнително добре запазен 
и се посещава от много 
туристи. Манастирският 
празник е на 8 септември. Тук 
се пази и една чудотворна 
икона на Божията майка, за 
която се разказват легенди.
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Бачковският манастир 
„Успение Богородично” се 
намира на южния край на 
родопското село Бачково, на 
10 км южно от Асеновград. 
Манастирът е основан през 
1083 г. от грузинеца Григорий 
Бакуриани и дълго време е 
бил грузински. Смята се, че 
след падането на България 
под oсманско владичество 
(края на XIV в.) в Бачковския 

манастир е бил заточен 
последният български 
патриарх – Eвтимий.
Любимо място за 
поклонници и посетители 
е дворът на светата 
обител, където виреят 
интересни растителни 
видове. Манастирът е 
мъжки, действащ и предлага 
настаняване. Храмовият му 
празник е на 15 август.

бачковски манастир
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Манастирът „Св. Атанасий” 
се намира до чирпанското 
село Златна ливада. Смята 
се, че това е най-старият 
манастир в Европа и че е 
основан лично от свети 
Атанасий архиепископ 
Александрийски през 344 г. 
През многовековната си 
история „Св. Атанасий” е 
построяван и разрушаван 

няколко пъти. През 80-те 
години на ХХ в. е построена 
нова голяма сграда на 
манастира.
“Св. Атанасий” е действащ 
девически манастир, има 
три храмови празника 
- 18 февруари, 2 май и 14 
октомври. 
В светата обител се предлага 
 и настаняване.

чирпански манастир “св. атанасий“
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Патриаршеският 
манастир „Св. Троица” 
е разположен на 6 км 
северно от Велико Търново. 
Смята се, че манастирът 
е основан през XIV в., но 

има и теории, според 
които началото му било 
поставено още в XI в.
Църквата на манастира е 
изградена през 1847 г. от 
майстор Колю Фичето - 

патриаршески манастир “св. троица“
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един от най-прочутите 
възрожденски майстори 
строители. Известният 
български художник и 
иконописец, представител 
на Самоковската 
художествена школа - 
Захари Зограф, нарисувал 
големите икони в храма.
В момента манастирът  
е девически.  
Храмовият празник е 
подвижен и се чества на 
Петдесетница.
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Скалният манастир „Св. 
Димитрий Басарбовски” е 
разположен в долината на 
река Русенски Лом, близо до 
село Басарбово и на 10 км от 
град Русе. 

Това е единственият 
действащ скален манастир 
в България.
Светата обител е основана 
през Второто българско 
царство (1185 – 1393 г.), но 

басарбовски манастир
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не е ясно точно в коя година. 
Носи името на местния 
светец св. Димитър от село 
Басарбово, който има най-
голям принос за развитието 
на манастира. За кратко 
през XIX в. светата обител 
опустява, но духовната 
дейност тук се възобновява 
през 30-те години на ХХ в. 
Храмовият празник е на  
26 октомври.
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Драгалевският манастир 
„Св. Богородица Витошка” 
се намира в планината 
Витоша, над софийския 
квартал Драгалевци. Той 
е основан от цар Иван 
Александър (управлявал 
1331 – 1371 г.) около 1341 г. и 
оцелява след завладяването 
от османците през 1382 г. 

Драгалевският манастир 
е част от манастирския 
комплекс Софийската 
Света гора. Манастирският 
комплекс се състои от църква, 
жилищни сгради и стопански 
постройки. През XVII в. тук 
е имало и килийно училище. 
Храмов празник светата 
обител чества на 15 август.

драгалевски манастир
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Друг манастир от 
Софийската Света 
гора е Осеновлашкият. 
Християнското му име е 
„Св. Богородица”, но сред 
поклонниците е най-
известен като манастир 
„Седемте престола”. Намира 
се в Стара планина, на 
15 км от гара Елисейна. 

Според легендата е основан 
през XI в. Разрушаван 
и възстановяван е 
неколкократно. Църквата в 
днешния си вид е съградена 
и възстановена през 1815 г. 
Името на светата обител 
идва от седемте престола 
(параклиса) в храма. 
Уникален паметник на 

осеновлашки манастир
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културата е дървеният 
полилей „Хоро”, съставен от 
15 отделни части и подарен 
от жителите на с. Лесков 
дол.
Манастирът е действащ 
и предлага настаняване. 
Храмовият празник на 
манастира е на 8 септември.
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Земенският манастир „Св. 
Йоан Богослов” е разположен 
на 1,5 км от град Земен и на 
70 км югозападно от град 
София.
Манастирът е основан по 
време на Първото българско 
царство (VII-XI в.).
В църквата на светата 

обител са запазени части 
от стенописи, които 
датират около ХІІ в.
Заради ценните си 
стенописи манастирът 
е обявен за паметник 
на културата. Днес не е 
действащ, а е превърнат  
в музей.

земенски манастир
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Соколският манастир 
„Успение Богородично” се 
намира в местността 
Соколова пещера, на 15 км 
югоизточно от Габрово и 
на 4 км от Архитектурно-
етнографския комплекс 

„Етъра”.
Светата обител е 
основана през 1833 г.
В годините преди 
Освобождението от 
османско владичество 
(1878 г.) тук е имало 

соколски манастир
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килийно училище, а 
убежище зад стените 
на манастира са 
намирали редица борци за 
национално освобождение.
Днес е действащ девически 
манастир с прекрасен 
двор и великолепна чешма, 
съградена от прочутия 
възрожденски майстор 
строител Колю Фичето.
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Капиновският манастир 

„Св. Николай Чудотворец” се 

намира на 14 км от Велико 

Търново и на около 5 км от 

село Велчево. Смята се, че 

е основан през XIII в., като 

през вековете след това е 

многократно опожаряван и 

възстановяван. През ХІХ в. 

Капиновският манастир е 

капиновски манастир
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важно религиозно средище, 

в него е открито и килийно 

училище. Монасите от 

светата обител вземат 

активно участие и в 

борбите за освобождение 

от османско владичество.

Днес е действащ  мъжки 

манастир. Храмовият 

си празник чества на 6 

декември. Манастирът 

предлага настаняване.
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Плаковският манастир  
„Св. пророк Илия” се намира 
на около 2 км от Капиновския 
манастир и на около 20 км  
от Велико Търново. 
Основан е по време на 
управлението на цар Иван 
Асен ІІ (1218 – 1241 г.). 
На днешното си място 

светата обител съществува 
от ХІІІ в. Предполага се, че 
манастирската църква е била 
построена от възрожденския 
майстор строител Колю 
Фичето около 1845 г.
Храмовият празник на 
Плаковския манастир е на  
20 юли. 

плаковски манастир
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