
Манастири
 

 

Манастир Брусарци
 

 

 
Брусарският  манастир  “Св. Архангел  Михаил” е разположен в околностите на град 

Брусарци, на  хълм  по  десният  бряг на река Нечинска бара, която е приток на река Лом. 
Намира се на 36 км. северозападно от град Монтана и на 23 км. югоизточно от град Лом 

и на 50 км от гр. Видин. 
 

Според преданията Брусарския манастир "Св. Архангел Михаил", е възникнал още в 
Римско време и е бил местен три пъти по различни причини. Първоначално е имал вида 

на землянка, по-късно възниква върху руините на монашеско средище от времето на 
Второто българско царство, а след падането на Видинското царство е ограбен и 

разрушен. Mанастирът е възстановен към 1840г. от местното население начело със 
Стефан от Брусарци, Нейко, братята поп Димитър и монаха Агапий от Медковец и др. 

През 1852г. възобноваването на Светата обител е напълно завършено, избралн е игумен 
и е открито килийно училище. През 1860г. през тези земи минал унгарския 

пътешественик Феликс Каниц, който описал целебната сила на манастирското аязмо, от 
чиято вода прогледнало детето на богат турчин. От благодарност той дарил златно 

имане, което било заровено в основите на манастира. В последствие то става причина за 
набези на иманяри и през 1876г. Брусарската обител отново е плячкосана, а монасите се 

разпръснали.

 

През 1880г. игуменът Агапий решил да премести Брусарския манастир на друго място и 
Светата обител служела за енорийските нужди на град Брусарци до 1914г., когато 

същинския манастир бил възстановен. С времето обаче той отново запустял, след като 
били ограбени част от иконите и утварите, а иманяри разкопали пода в търсене на 

сърковища. Така до1989г., когато Брусарския манастир за пореден път възкръснал за 
живот.

 



 

Основният камък на новия (днешния) манастирски храм е положен на 5. VІІІ. 1934 г. от 
Ломски архиерейски наместник протоиерей Георги Герасимов.

 
Манастирската църква била изографисана в периода 1935-1939 г. от Милетий Божинов, 

родом от село Росоки, Македония.

 
Понастоящем за Брусарския манастир е периодично действащ и за него се грижи 

единствено един свещенник от Брусарци.

 
 
 

Гушовски манастир
 

 

 
Гушовският манастир „Свети Архангел Михаил се намира на около 7 км югозападно от 

Чипровци. 

Не се знае кога е бил създаден Гушовския манастир, но в действителност е бил опожарен 
и разорен след трагичния развой на Чипровското въстание през 1688 г.  Знае се и, че в 

началото на XVII в. владиката отсядал тук при идването си от София. 

През 1972 г. по настояване на чипровският свещеник Павлин са направени разкопки и са 
разкрити зидове на църква и стенописи от югозападната школа наподобяващи тези в 

Роженския манастир.
 

От някогашния манастир днес са останали зидовете от църквата и купчини камъни от 
манастирските сгради.

 

Манастирският храм представлява еднокорабна, едноапсидна постройка с притвор. 
Стените му са градени с ломени камъни споени с хоросан, днес те са изцяло вкопани в 

земята на дълбочина до 2 м. В северозападния ъгъл са каноничните проскомидийна ниша 
и умивалня, има две ниши и от двете страни на входа на западната стена.

 

За това, че църквата е била някога отвътре украсена със стенописи говорят, срещащите 
се тук-таме малки живописни фрагменти.

 

Силно въздействащ е каменният кръст величествено извисяващ се на хълмчето 
северозападно от манастира. Около кръста на разстояние около 20 метра при внимателно 
вглеждане се забелязва окоп, а кръгът при траките символизира слънцето. Говори се, че 

на това място е имало тракийско светилище.

 

Народната памет е съхранила легендата за

  

Гушовския манастир и я свързва с датата 
на

  

избухването на Чипровското въстание-6 септември. От незапомнени времена до днес 
чипровчани на празника на Свети Архангел Михаил –

 

летни се събират до останките на 
манастира и правят народна трапеза-курбан.

 



Местността се огрява по уникален начин от слънцето –

 

хората наричат мястото 
"божествено, свято”, смята се за силно енергийно. Изключителната осветеност на 

местността, красивата гледка и възможността да се открие нещо необичайно правят 
местността любима за чипровчани. Тя е ключово място и за всички екопътеки в района.

 

 
 

Добридолски манастир
 

 

 

Добридолският манастир "Св. Троица" се намира на около 3 км южно от с. Добри дол, на 
22 км югозападно от от гр. Лом и на 35 км югоизточно от гр. Видин.

 

Добридолският манастир е основан през средновековието, като в края на 18в. е бил 
опожарен. През 1850г. Светата обител е възстановена от йеромонах Венедикт, а през 

1860г. манастира е посетен от бележития славист Ф.Каниц. По това време монашеското 
братство наброявало пет души, начело с игумен Василий.

 

Манастирският комплекс представлява съвкупност от съборна църква, параклис и 
жилищни и стопански сгради.

 

Манастирският храм "Св. Троица" е едно рядко явление в българската възрожденска 
култова архитектура и изкуство. Той спада към кръстотовидния тип църкви и е 

квадратна, еднокорабна, едноапсидна сграда, с купол изграден върху осмостенен 
барабан. Планът ѝ наподобява старинната черква на Раковишкия манастир. Неизвестни 
са причините, поради които църквата е останала без стенописна украса. Но за сметка на 
това пък са били създадени няколко релефни изображения на хора, птици и архангели 

(на западната външна стена на храма), особен интрес представляват барелефите на 
южната фасада -

 

на телец и овен, които единствените по рода си в България. Иконите и 
иконостаса в храма, изработени през 1860 г. са дело на майстори от Дебърската 

художествена школа. Тези творби са дали основание църквата да бъде обявена за 



паметник на културата.

 
Параклисът "Св. Св. Козма и Дамян" изграден над аязмото е имал съдбата на манастира 

и също е разрушаван и преизграждан нееднократно. В днешния си вид е от 2002 г., 
когато е осветен от Видинския митрополит Дометиян. Светата вода от извора под 
параклиса, както в легендите, така и днес продължава да върши чудеса. Мног о са 

излекуваните, дошли тук с вяра и душа отворена към Бога. Дори има случаи на хора 
получили изцеление, като преди това били смятани за безнадежно болни от лекарите. 

Целебната вода на аязмото е изследвана и заедно с още 500 свещени извора в България е 
картотекирана от Международния център по екологична медицина.

 Манастирът е получил дар от добри християни две изворни чешми. Най-стара е 
строената през 1861 г от хлебарския еснаф в Лом и е възобнована през 1931 г. от 
Ломското хлебарско сдружение, а другата изградена в 1923 г. от видния ломски 

гражданин Илия Щърбанов, построена е в двора на манастира.
 Забележителност на манастира са и трите вековни дървета,

  
величествено извисяващи се 

в манастирския двор.
 

 
Понастоящем Добридолският манастир е действащ и разполага с подходяща база, която 

да осигури нормалното провеждане на семинари и квалификационни курсове.
  

 

Клисурски манастир 
 

 

Клисурският манастир е разположен край река Врещица, под връх Тодорини кукли в 
северното подножие на планина Козница от Западна Стара планина. Намира се на 4 км 

от с.Бързия, на около 9 км от Берковица, на 28 км. от гр. Враца и на 54 км от София.

 

Клисурският манастир е основан през 1240г., като тогава е носил името Врещецки. През 
15в. манастира е разрушен от турците и за дълго остава необитаем. През 1742г. е 

възстановен с дарения от клисурци, но 40г. по-късно отново е разрушен. Въпреки това 
манастира за пореден път възкръсва благодарение на монасите и местните родолюбци.

 

Годината 1862 е трагична в историята на Клисурския манастир. Тогава по време на 
празника на светите братя Кирил и Методий, манастира е нападнат от башибозука на 
берковскя паша Юсуф бей и плячкосан. Избити са над 120 души, а самият манастир е 

сринат.

 



В близък до сегашния си възрожденски стил Клисурският манастир е възобновен през 
1869г. от ктитор архимандрит Антим Дамянов, а през 1891г. църквата "Св. св. Кирил и 

Методи" е официално осветена от Видинския митрополит.

 
Клисурски манастир функционира като мъжка общежитиина света обител до 2008г., с 

последен игумен Архимандрит Антим. След това с

 

благословението на Видински 
митрополит Дометиан, манастира бива населено от сестринство с майка игумения 

монахиня Таисия

 Главната църква "Св.св. Кирил и Методий" представлява, трикорабна, триапсидна, 
кръстокуполна сграда с един купол върху осемстенен барабан. Тя е с открит притвор, от 

двете страни на който са разположени високи камбанарии. Иконостасът е дело на 
майстор Стойчо Фандъков, а иконите са рисувани от Никола Образописов и датират от 

18-19в. През 1937г. църквата е изографисана от известните български живописци 
Господин Желязков и проф. Георги Богданов.

 Преди няколко години в Клисурския манастир е построен нов, значително по-малък 
храм "Св. Никола".

 През 2000г. в аязмото на Клисурския манастир е открита т.нар. "жива вода", която идва 
от връх Тодорини

 
кукли. Водата е изворна, с ниско съдържание на минерали и се смята 

за лековита.
 

От месец май 2007 година в Клисурския манастир са се заселили и 6 монахини, българки 
от Вардарска Македония. Всяка година ръководството на манастира организира 

съвместно с православни организации лагери за деца от цялата страна. 
В светата обител има иконописно ателие, в което сестринство изографисва икони по 

традицията на древната Охридска школа.   
Клисурски манастир "Св. Св. Кирил и Методий" е действащ девически манастир. Той е 

четвъртия по големина манастир в България. 
  

Лопушански манастир 

 

Лопушанският манастир е разположен в чипровския дял на Стара планина на 300 м. 
надморска височина в долината на река Дългоделска Огоста, между селата Помеждин, 

Меляне и Георги Дамяново .Манастирът отстои на 21 км. от Монтана, на 30 км от 



Берковица и на 55 км западно от Враца.

 
На мястото на сегашния Лопушански манастир "Св. Йоан Предтеча" някога е имало 

друг, построен още през Второто българско царство и впоследствие напълно разрушен 
по време на турското нашествие. До възстановявянето на манастира в средата на 19в., 
няма никакви сведения за неговата дейност, освен че няколко пъти е бил опожаряван и 

разграбван.

 В периода 1850-1853г. Лопушанският манастир е възобновен от чипровските монаси 
Дионисий, Герасим и Гедеон. Тогава била изградена и днешната съборна църква,

 жилищния корпус, дворната порта, оградата и дворната чешма. Автор на всички тези 
сгради и съоръжения бил майстор Лило, основоположник на една от най-значимите 

Възрожденски строителни школи -
 

Славинската.
 През Възраждането в Лопушанския манастир е действало килийно училище, а обителта е 

била средище на националноосвободителните и църковните борби. Манастирът се 
превръща в любимо място на Иван Вазов и по време на пребиваването си там той 

създава част романа си "Под Игото".
 През 1989г. Лопушанския манастир е реконструиран, след като северното крило било 

застрашено от срутване. Основната заслуга за това е на тогавашния игумен архимандрит 
Амвросий, като по негово време се издига нова жилищна сграда с два красиви резбовани 

чардака.
 

По архитектура Лопушанската църква наподобява тази на Рилския манастир и дело на 
майстор Лило. Тя представлява трикорабна, триапсидна постройка с две конхи и с два 

странични параклиса. Има три централни купола и два над страничните параклиси, 
всичките разположени върху високи осемстенни барабани. В каменния градеж на 

църквата са издълбани релефи с фигури на мъже, животни и отделни глави. Показан е 
мъж с размахана сабя и подпрян на пушка. Храмът не е изографисана, но притежава един 

от най-красивите олтарни иконостаси в Северна България, дело на майстора от 
самоковската художествена школа Стойчо Фандъков. Освен образите на апостолите към 
главния иконостас се числят осем икони дело на Станислав и Никола Доспевски. През 

1923г. част от триъгълните фронтони на откритата нартика се самосрутили и при 
ремонта на сградата били премахнати и останалите. По този начин църквата загубила 

голяма част от оригиналното си въздействие. 

Жилищното крило в Лопушанския манастир е решено напълно в духа на съвременната 
манастирска архитектура. То е двуетажно, с паянтова конструкция. На първия етаж се 

намират хранителния блок и няколко гостни стаи, а на втория се помещават 
игуменарница, монашески килии и още гостни стаи.

 
 

В двора на манастира може да се види и строената през 1856г. белокаменна чешма с три 
чучура.

 

Лопушанският манастир е действащ и обитаван от монашеско братство. Комплексът се 
състои от църква, жилищни и стопански сгради и белокаменна чешма, обградени от 

каменна стена.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расовски манастир
 

 

 Расовският манастир „Света Троица” се намира
  

в
  

самото село Расово на 30 км северно 
от град Монтана.

 
Не се знае кога е създаден манастирът, но през XIX в. е възобновен. Селската черква 

"Свети Георги" е била и част от обителта. На мястото на днешната черква е имало стара, 
която в средата на XIX в. била съвсем порутена. Тогава по молба на селяните, на 18 

февруари 1858 г. турския султан е  издал ферман да си построят нова църква със същото 
име. Оригиналът на този ферман, издаден на турски език е запазен и се намира на 

съхранение в Ломския музей. През 1865 г. църквата е осветена. 
По време на турското робство Расовският манастир е свързан с борбите за освобождение 

в този край, и най-вече с името на поп Вълчо Иванов,  роден в Расово през 1768 г., 
известен още като поп Вълчо Расовски. 

Освен черквата,  към манастира принадлежат и жилищни и стопански сгради, които от 
десетилетия са запущени. 

 

Чипровски манастир 

 

Чипровският манастир „Св. Иван Рилски” и параклис „Св.Анастасии Велики е 
архитектурно-исторически и художествен паметник с национално значение –

 

I група. 
Той е български православен манастир

  

от Видинска епархия. Разположен е в 



подножието на Язова планина

 

в долината на река Чипровска Огоста на 6 км. 
североизточно от гр. Чипровци.

 
По сведения на Петър Богдан манастирът е построен през 9-

 

10 век по време на първата 
българска държава, когато по българските земи си пробива път Кирило-Методиевото 

дело.

 Според някои изследователи през 13-14 век манстирът се е намирал в късноантичната 
крепост на връх Кулата.

 За периода на своето съществуване Чипровският манастир е разрушаван и възстановяван 
шест пъти: през1412, 1688, 1806, 1828, 1837 и 1876 година. Особено тежки последици 
имало второто нападение над манастира след потушеното Чипровско въстание, когато 

били унищожени както икони, църковни утвари и реликви, така и богатата библиотека от 
славянски и български книги, следствие от оживената духовна дейност в манастира през 

17 век. Тленни останки на въстанниците са съхранени в костницата в кулата. След 
възстановяването си, манастирът установява връзки с руски православни манастири и 

получава в дар от император Павел I престолно евангелие с пищен сребърен обков, което 
днес

 
се съхранява в Националния исторически музей.

 Манастирският комплекс се състои от черква, монашеска обител, малко гробище и 
триетажна кула с костница в приземния етаж, параклис на втория и камбанария на 

третия етаж. Комплексът е ограден от каменен зид с три входа.
 

В центъра се намира църквата „Свети Иван Рилски“, която е едноапсидна и триконхална 
с нисък купол, без стенописи. Иконостасът е резбован и украсен с живопис и позлата, 

седем от иконите са дело на копривщенският зограф Христо Енчев. 
Манастирската обител е двуетажна с открити към вътрешния двор чардаци и дълга 75 
метра. Поради наклонения терен отвън изглежда като внушителна твърдина, а отвътре 

създава впечатление, че е вкопана в земята. В чест на Освобождението, в помещение на 
втория етаж е открит параклисът „Свети Атанасий“ с малък иконостас, сглобен от два 

старинни иконостаса от средата на 19 век и един нов от 1879 година. 

Кулата в Чипровския манастир представлява триетажна камбанария. В приземния етаж 
се съхраняват кости на участници в Чипровското въстание и монаси, загинали при 
участието си в национално-освободителното движение. Паметна плоча до входа на 

костницата прославя имената на Петър Парчевич, Георги Пеячевич, Манчо Пунин от 
село Бистрилица, Върбан Пенев от село Белимел, Панайот Хитов и Филип Тотю. На 

втория етаж на кулата, до който се стига по конично оформени външни каменни стъпала, 
някога е имало и понастоящем се възстановява малък параклис. До третия етаж, където 
се намира манастирската камбана, се достига по вътрешни стъпала. Оттам се разкрива 

красива гледка към двора на манастира и околните хълмове.
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