
Църкви 

 

„Св. Димитър”- с. Охрид 

 

 
Православният храм “Св. Димитър” е  построен  през 1867 год. и е със 

застроена площ 90 м². Изграден е изцяло от дялан камък. Целият храм e 
изографисан от прочутите Самоковски зографи. 

Храмът притежава културно-историческа стойност. Той е признат за 
паметник на културата от Националния институт за паметници на културата с 

писмо № 8046/04.03.2003 г.  

 

 
Забележителна е историята на храмовата камбана, която е изработена в 
Грузия за гр. Охрид - Македония през 1886 г., но след пристигането на 
пристанище Лом става грешка и камбаната е изпратена в село Охрид.  

След изясняване на недоразумението камбаната остава в селото и до днес, 
където оглася с чудния си звън цялата околност.  

 
 

 



Храм „Св. Възнесение Господне”- с. Замфирово 

 
Храмът „Св. Възнесение Господне” в с. Замфирово е построен през 1863-64 г. 
по инициатива на родолюбивите гушанчени Трайко Пелов и Куздо  Куманов. 
Майстор на храма е бил майстор Янко и синът му Сандо от гр. Копривщица. 
Завършен е през 1865 г. и официално осветен от неизвестен гръцки владика. 

Храмът има форма на кораб, заема площ от 120 кв. м. Стените са изградени от 
камък и са дебели около 80 см. Към храма било построено първото килийно 

училище в селото. Първоначално черквата е била еднокорабна , с летвен 
измазан свод, безкуполна. През 1942 г. наосът е бил иззидан с повече от един 

метър, така че пространството е получило по-добри пропорции. По това 
време е пристроена и западната част, съдържаща притвор, канцеларии и 

камбанария. 

 
Стените са били изписани с декоративни фризове от растителни орнаменти 
върху син фон. Царските двери са ажурно и богато резбовани.  В църквата 

има икони на Св. Арх. Михаил, Св. Параскева, Богородица с младенеца, Исус 
Христос Вседържател и др. През 2006 г. храмът е ремонтиран изцяло по 

програма „Красива България” и тържествено осветен от Видинския 
митрополит Дометиан. Храмът е обявен за архитектурен паметник на 

културата с решение №2585/05.07.1979 г. 
 
 
 



„Св. Никола” – с. Мокреш 

 

 
Църквата „Св. Никола” е разположена в подножието на местността „Жира”, 

до р. Душилница. Църквата е осветена и открита на 23 май 1856 г. от 
Видинския митрополит Паисий. 

Църквата предстявлява здрава и внушителна постройка. Застроената площ е 
140 кв.м., с дебели каменни стени. Формата е корабообразна. Посветена е на 
Св. Николай Архиепископ Мирликийски Чудотворец. В църквата се влиза 

през две врати- северна и западна. През  северната врата се влиза в средната 
част на храма, наречена мъжка църква, а през западната врата- в така 

наречената женска църква. Старият иконостас е запазен и представлява ценна 
творба на резбарското изкуство. 

В село Мокреш е роден и живял поп Пунчо, който в 1796 г. преписва 
историята на Паисий Хилендарски. Вероятно е завършил Мокрешкото 
килийно училище, в което по- късно  бил учител. С пасторска ревност, 

достойна за славата му, той служил на народа и църквата. Днес знаем само 
една книга на поп Пунчо, писана през 1796 г. Предпо лага се, че има и други 

ръкописи, но унищожени с времето. 
Църквата „Св. Никола” в село Мокреш е обявена за паметник на културата и е 

гордост на жителите на село Мокреш. 
 
 

 

 

 

 

 



 “Рождество на Пресвета Богородица”- гр. Берковица 

 

 
Църквата е съвременник на българското Възраждане, средище на мъжко и 
девическо училище, духовен извор на берковчани. Тя е преизградена през 

1843 г.  Иконостасът е изработен от самоковски 
дърворезбар. Иконите изписва Димитър Зограф. Те могат да се причислят към 

най-доброто у нас, създадено  през Възраждането. 
 

 
Камбанарията е изградена през 1897 г . Камбаните в нея са две, изработени 

през 1845 г. в град  Будапеща и по-късно са подарени на църквата от 
дюлгерския еснаф. 

 
 

 

 



„Свети Николай Чудотворец”- с. Септемвийци 

Според запазени спомени църквата „Свети Николай Чудотворец”, с. 
Септемврийци, общ. Вълчедръм е строена в средата на 18 век. През този 

период селото е напуснато заради кърджалийски набези и църквата е 
изоставена. След завръщането си на старото местоживеене, жителите подали 
молба за поправяне на храма. Този документ е запазен в автентичен вид на 

турски език и се намира в Исторически музей - гр. Лом. Поправката на храма 
е извършена през 1843 г. Старата църква е точно копие на старата църква във 

Видин, разположена в двора до владическата черква. През 1937 г. със 
съдействието на Видинската митрополия е изготвен план за строеж на нова 
църква , която в груб вид е издигната до 1940 г. След започване на Втората 
световна война строежът е спрян. Средните кубета на църквата са покрити 

през 1964 г. Поради идеологически причини е работено само през нощта. От 
2000 г. по инициатива на църковното настоятелство и Кметство - с. 

Септемврийци са извършени частични ремонти, а в момента се работи по 
мащабен проект за цялостно строително завършване на храма. 

 

,, Света Параскева”- с. Смоляновци 

 

 
Църквата е построена през 1863 година. През 1864 г. е осветена от 

митрополит Доротей и наречена ,, Света Параскева’’.  
 

 
Отначало не е имало камбана . За празник или смъртен случай са биели 

клепало, закачено на дърво, но след издигане на камбанарията през 1890 г. 
църковният настоятел дядо Симеон Беловарски докарва от Берковица, срещу 

събрани пари и бакър от населението, мелодичната днешна камбана. 



 
 

„Света Параскева”- с. Медковец 

 

 
През 1836 г. медковските старейшини възстановяват разрушената от турците 
манастирска черква „Света Параскева” – малка сграда, направена от плетени 

стени, дървени колони и покрита с т. нар. стари „турски керемиди”.   
 

 
След султанския Хатихумаюн от 1856 г. се правят постъпки за построяването 

на по-голяма сграда и на 30 август 1859 г. султан Абдул Меджит издава 
тугра, с която разрешава строежа й. Основната заслуга за това е на княз Иван 
Кулин – той организира мирните демонстрации на хората, когато през 1860 г. 

висшият турски чиновник Мехмед паша посещава този край. Той е  в 
основата на прошението до правителството за строеж на нова сграда. 

 



 
Медковската черква е народно творение – средствата са събрани чрез дарения 

от жителите на селото, а в храма са вплетени творческите идеи на 
българските строители, иконописци и резбари.Черквата е обявена за 

национален паметник на културата . Тя е голяма трикорабна псевдобазилика, 
с три кубета. 

 

 
Градена е от ломен камък с хоросанова спойка. Една от характерните 

особености на външната архитектура е особената форма на апсидата, която не 
е полукръгла или заоблена, а тристепенна. Арките и сводовете са укрепени с 
дървени и метални греди. Подът е дъсчен. Иконостасът е рисуван, с резба по 

царските двери и венчилката. Иконите са рисувани през 1868 г. от Христо 
Енчев от Копривщица. Освещаването на черквата става на 14 октомври 1868г.  

 
 
 
 
 
 
 



”Успение Пресвета Богородица”- с. Черни връх 

 

 
През 1867 година по инициатива на поп Никола, хората се събират и с общи 

усилия построяват църквата „Успение Пресветая Богородица”, която 
съществува и до днес. 

 
 
 

 
Непосредствено след поп Никола за свещеник в Черни връх постъпва поп 

Филип Димитров. По негова инициатива е направена голяма камбана, която 
днес не съществува, защото е открадната. 

 
 

“Св. Никола”- с. Горна Вереница 

Средновековната църква "Св. Никола" в с. Горна Вереница се намира в 
южната висока част на селото, разположена е на възвишение от Широка 

планина, така че от нея се открива просторна гледка на север. 
В архитектурно отношение средновековната църква представлява 

еднокорабна, едноапсидна постройка, вкопана с три стъпала в земята и вход 
от запад. Има три малки прозорци (мазгали), два на южната и един на 

северната стена. Църквата има полуцилиндрично засводяване и е покрита с 
каменни плочи.  През 1848 г. бил пристроен пронаос ( предверие).  

Цялата вътрешност е изписана със стенописи. В конхата на апсидата е 
обичайната за провинциалните храмове "Богородица Ширшая Небес" - 

образът на Богородица с малкия Исус на ръце. Над нея авторът е изписал 
Светата Троица. В долната част на апсидата са изобразени шест фигури на 
църковни отци, сред които присъстват св. Григорий Богослов, св. Василий 

Велики, св. Йоан Златоуст и св. Атанасий. Зенита на свода е разделен на три 
части, като във всяка една от тях е поместено по едно превъплъщение на 

Христос. Особен интерес от украсата на храма представляват двата ктиторски 



портрета. Единият е разположен на южната стена и изобразява мъж и жена с 
трите им деца. Родителите държат в ръцете си модел на сграда 

(новопостроената тогава нартика на църквата). Изписани са много 
реалистично с типичните за времето си дрехи и прически (мъжът е с обеца и 

перчем зад врата). Върху фона над главите им се чете следния надпис: 
"Кти'торъ Андреа Ли'линь Мицарковъ, и жени его Пр'ва, и ча'да ему Петрь 

Марiа Тодора". Другият портрет е изписан в дебелината на южния прозорец, 
където са представени изображенията на двама свещеници в цял ръст. И 

двамата са облечени с църковни одежди, като над първия пише: "Въ 
се....настоятел Никола iерей", а над втория: "Попъ Боца стари". 

В заключение може да се каже, че стенописната украса на храма, макар и да 
няма художествените достижения на средновековната живопис, е 

систематична, подредена и отчетлива. Напълно е била съобразена с 
мирогледа на тогавашния богомолец. Иконостасните икони, които днес 

липсват (не са в храма), са били изписани от образописеца Христо от 
Копривщица между 1891 и 1897 г.  

 

„Свето Възнесение Господне“- с. Гаганица 

 

 
Църквата „Свето Възнесение Господне“ се намира в долната част на село 

Гаганица, в близост до реката. Старинният храм е преустройван и 
доизграждан на няколко пъти- през  1823 г. и през 1868 г.  Народната памет 

пази спомена, че тук е лобното място на въстаниците от  въстанието на Манчо 
Пунин  през 1836 г.  

Днес старината се намира в повече от окаяно състояние- забравена и 
занемарена, оставена да се руши. 

Самата църква представлява, еднокорабна, едноапсидна постройка, с 
полуцилиндрично засводяване. Размерите ѝса 15,60 х 6 м, дебелина на 

стените 0,75 м, има по един вход на западната и южната стена. На 4,50 м от 
западната стена има изградена дървена преграда, за да се получи притвор. 

Градежът е каменен, но не особено здрав. Иконостасът е направен при 
възстановяването на храма през 1868 г. Според проф. А. Василиев(посетил 

църквата преди 1950 г.), в горната си част иконостасът „бил хубава резбарска 



работа“, където бил запазен надпис“ „Место лобное, обновленiе тембло на 
храм, вознесение 1868  марть изрукн писец Даниль Щипли георги 
аврамович“. Била е запазена и старата долна част на иконостаса с 

изображения на „Шестоднева“ - сътворение на Земята, слънцето и др.; 
сътворение на Адам и Ева, завещание Адамово и прелъщение змийно. В 
църквата е имало и доста стари икони от XVIII в. с хубава, майсторска 
изработка. Това доказва, че църквата е уникален исторически културен 

паметник. През XIX век при църквата е имало метох-  до или(в него) е било 
първото училище в с. Гаганица. Този метох е бил на Рилския манастир. По 

време на Османското владичество църквата е била единствена и на 
храмовия  празник „Свети Спас” тук идвали на черкуване много хора от 

съседните села. 
 
 

„Св.Никола”- с. Долна Вереница 

 
 

Църквата "Св. Никола" в с. Долна Вереница, област Монтана е паметник на 
културата от национално значение. Сградата е строена на няколко етапа. Най -

ранната част /XVI век/ е представлявала малка вкопана каменна църква - 
еднокорабна, с цилиндрично засводявана и без външна украса. Вътрешността 
обаче има някои интересни особености -заострените профили на апсидата и 
на нишите, разположени на северната и южна стена. Според специалистите 

тези готически елементи проникват в местната православна архитектура чрез 
старите католически храмове в Чипровци, Железна и Копиловци. В началото 

на XIX век западната стена е разрушена, а наосът - удължен и разширен. 
Тогава е оформен и притворът на църквата. Стените на източната, най-ранна 

част на църквата са покрити със стенописи. Наред с образите на Исус 
Христос, Богородица, пророци, светци и евангелски сцени има житиен цикъл 

и представително изображение на патрона на църквата -Св. Никола, 
покровител на мореплаватели, рибари, търговци, пътници. Непосредствено до 
него са изписани в цял ръст двама дарители, които държат в ръцете си модела 
на църквата. В олтарната част има сцени с интересно иконографско решение 

и монументални изображения на светци с различни символи на вярата. За 
едно от изображенията се предполага, че е на славянския просветител Св. 
Кирил Философ. Сцените и фигурите са рамкирани с декоративни полета 

съобразени с особеностите на вътрешната архитектура. След удължаването на 
църквата, през първата половина на XIX век е изписана западната фасада, по-

късно включена в притвора. Наред с обичайната за това място сцена на 
"Страшния съд", тук са изобразени и "Посичането на пророк Илия", 

"Убиването на Антихриста" и др. Предполага се, че стенописът е дело на 
тревненски зографи. 

 



„Св. Никола”- гр. Чипровци 

 

 
Средновековната църква „Св.Никола” е археологически паметник с местно 
значение. От нея са останали основите до нивото на терена и апсидата се 

издига на около два метра височина. Днес тези останки са част от 
архитектурния комплекс „Шарена чешма”. Зидана е от дялан камък и 

хоросан. Постройката е дълга 24 и широка 6,40 м. По своя план спада към 
простите еднокорабни църкви. Представлява удължен правоъгълник с 

полукръгла апсида. Църквата е имала две отделения – вероятно мъжко и 
женско. Основите на околовръстен зид, отдалечен от тялото на църквата на 

два до три метра в южна посока, говорят за някакъв допълнителен строеж до 
нея. По местни предания това междинно пространство е било покрито. 

Вероятно е служело за обредни нужди : при панахиди, след причастие, при 
празници и др., когато се слагат общи трапези. Такива специални навеси се 

срещат и при други църкви от този край /с. Горни Лом, с. Копиловци, с. 
Върбово/. 

 
 

"Св. Възнесение Господне" - гр. Чипровци 

 
Средновековната църква „Свето Възнесение Христово“ се намира на 

възвишение над центъра на Чипровци, между Чипровската и Мартиновската 
река. 

Църквата „Св. Възнесение“ е твърде особена по своя план и представлява по-
голям интерес от църквите из този край, строени по това време. Тя е 

еднокорабна, едноапсидна с две несиметрични една спрямо друга конхи. 
Църквата без притвора е дълга 14 м и широка 5,80 м, дебелината на стените е 



различна. Изградена е от обикновени и дялани камъни, споени с хоросан. 
Прави впечатление разликата на някои детайли, които я правят по - особена: 
арките на вътрешните ниши са островърхи, апсидата отвътре не е сферично 

засводена. Всичко това навежда на мисълта, че в архитектурата на тази 
църква има доста готически заемки, механически пренесени от близката 

католическа църква „Санта Мария“. 
 

 
Вътрешността на храма е изписана със стенописи от по-късен период, 

навярно когато е бил добавен притвора. Те са дело на Данаил Щиплията, 
както и олтарните икони, изографисани през 1869 г. Запазени са икони и от 

други майстори- иконата на Св. Богородица е от габровеца Георги Тихолов и 
е нарисувана през 1847 г.  

За съществуването на църквата през 1834 г. се съди по надписа върху един 
каменен свещник. 

На пасищата и на  двата плевника са вградени каменни плочи с надписи от 
различни години, като най-старият е издълбан върху един пясъчник на 

апсидата, където се чете надпис в две части: “В лето з.р.п.е.(1677 г.) Неделко 
Николовь синь..“ и „Петрь Михаиловь митрополить софиски владiка Даниль 

1677“. 
Църквата „Св. Възнесение Христово“ е един красив пример за 

приемствеността на българския дух и култура през различните епохи. Като 
цяло паметникът е добре реставриран и поддържан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Св. Николай Чудотворец”- гр. Берковица 

 

 
Храмът е изграден от майстор Георги Джонгар през 1871 г. По-късно сградата 

е преживяла два строителни периода, дело на различни строителни школи, 
които са обогатили архитектурните форми. 

 

 
Иконостасът е раздвижен, огънат в централната част към апсидата, а 

мотивите са решени плоско и схематично. Иконостасът е дело на Димитър 
Фандъков. 

 
 

„Свети Николай Чудотворец”- с. Лехчево 

 



Църковният храм „Свети Николай Чудотворец” се намира в най -голямото 
населено място в община Бойчиновци, село Лехчево. 

Строителството на църквата „Св. Николай Чудотворец” е за почнало преди 
Освобождението от турско робство от поп Дамян Минов Моисеев,   но е 

спряно поради липса на „Султански берат”. Продължено е от населението 
през 1879 г. по времето на поп Иван, син на поп Дамян   и е завършено през 

1882 г. Средства за построяване то на черквата били събрани от населението и 
от църковните имоти. С годините черковното имущество коренно се 

обновило. Църковната сграда била обновена, измазана, съоръжена с нов 
иконостас. През 1929 г. била построена нова камбанария с часовник.  

 

 
През периода 1925-1941 г.   Лехчево е обслужвано от трима свещеника, а 

именно Александър Попов, Борис Гръмодолски и Алекси Петров Илиев. Най-
продължително е попувал Александър Попов. През негово време е построена 

камбанарията на черквата. По негова инициатива на камбанарията бил 
монтиран часовник, който с камбанни удари отмервал времето.  

В периода 1901-1915 г. поп Александър Попов прави последния ремонт на 
сградата и много от  иконописите.  

И до днес редовно се провеждат празнични литургии и  се изпълняват 
църковни обреди. 

 
 

Храм”Свети Георги”- гр. Вършец 

 

 
Строителството на църквата започва на 23.04.1903 г. и завършва в 1906 г. 

Автор на проекта е арх. Киро Маричков, а изпълнители са майсторите-



строители Яне Христов от село Негован (Плевенско) и Щерю Димитров от 
село Бял камък (Леринско). Църквата е трикорабна, куполна, с подчертан 
латински кръст с издължено западно рамо в план и по-къса напречна ос. 

Олтарът е с една апсида. Над притвора са издигнати две кули камбанарии. От 
запад тялото на църквата е обхванато от П-образен екзонартекс с калоти. Към 
наоса има странични входове от север и юг. Фасадите са облицовани с пояси 

от камък и тухла, които придават на сградата романтично-сецесионен 
характер. Иконостасът е дървен, но без дърворезба, изработен от 

Диониси  Петров. Царските икони са рисувани от проф. Стефан Иванов и 
Петър Иванов. В църквата има икони, изписани от протойерей Михаил 

Петров. 
 
 

„Св. Параскева”- гр. Вълчедръм 

 
Крепост на православието във Вълчедръм е внушителната църква-храм  „Св. 

Параскева”, която е прочута със своя уникален иконостас. Църквата 
представлява умалено копие на Александър Невски в София. 

Първата църква във гр. Вълчедръм, носеща името „Света Параскева”, датира 
от 1856 г. Останки от нея се намират до бившата Автогара. Основите на 

съвременния храм „Света Параскева” са положени през 1927 г. През 1931 г. 
старата църква е разрушена и материалите от нея са използвани за нов 
строеж. През 1936 г. новата църква е завършена, а богослужения в нея 
започват да се провеждат от 1937 г. Построяването й се ръководело от 

свещениците Никола Петров и Панайот Мавров. 
 

 
Иконостасът е дело на дърворезбаря от гр. Широка лъка – Петър Кушлев. 

Самият иконостас е декориран с растителни елементи и изработен от липа. 
Бакърената покривка на кубетата и олтара са поставени от майстор Димитър 



Шапкалийски, а мозайките – Ангел Иванов. 
Камбаната датира от 1881 г. и е д арена от Николай Савойски. Олтарната част 

е дело на художниците Димитър Апостолов и Илия Павлов от София, а 
планът за построяването на самата църква е дело на архитект Т. Торнев от 
София. В самата църква се пазят икони от времето на Втората българска 

държава, а новите икони на иконостаса са рисувани през 1929 г. Любопитно е 
присъствието на тиква в една от творбите.  

 
 

„Св. Никола”- с. Сливовик 

 

 
Строежът на църквата започва през пролетта на 1877 г. Документът, с който е 

разрешено вдигането на нова църква се пази в архива на църквата. 
 

 
Освещаването  и откриването на новопостроената църква “Св. Никола” става 

на 08.04.1881 г. Първи свещеник е отец Димитър.  
 

 
Повечето от иконите са дарения. Запазени са и първите богослужебни книги.  

 
 
 
 
 



„Св. Св. Апостоли Петър и Павел” – с. Дълги Дел 

 

 
През 1882 г. в с. Дълги Дел била построена църквата „Св. Св. Апостоли Петър 

и Павел”. Тя се намира в центъра на селото. Преданието за майсторите 
строители на църквата е противоречиво. Едни твърдят, че майсторите са били 

от Трънско, а други, че е бил „майстор Стамен” от Сръбско. Църквата е 
изградена изцяло от камък с помощта на цялото село и е с уникален 

архитектурен стил. Дългоделчани прекарвали камъните и другите строителни 
материали с волски кола и говеда, а в повечето случаи гредите пренасяли на 
ръце. Със сигурност се знае, че тухлите на пода ги е правил Маца Ехчийски. 

Иконите от царския ред на иконостаса най-вероятно са рисувани от 
йеромонах Макарий. Клисар в църквата бил Марко Гогин, който е направил 

частичен ремонт през 1953 г. През 1989 г. е извършен голям ремонт – покрив, 
кубе, камбанария, а иконите освежени от художник.  

На мястото на църквата е имало гробища. При полагането на основите, 
костите били събрани и погребани отзад, зад сградата, където са поставени 

оброчни камъни. 
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