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Молитва 

 

Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето 

царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния 

ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на 

длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави от лукавия; защото 

Твое е царството, и силата и славата вовеки. 

Амин! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ти, читателю драг, вече си промълвил вълшебните слова на 

християнската молитва и сега докосваш с ръце скъпоценност, неизмерима 

с материалните притежания в тоя свят. 

 Приютил си в топлите си длани книга, вдъхновена от Бога и 

сътворена с всеотдайна обич.  

 Пристъпвайки в чудните селения на Словото ще усетиш, че вярата е 

благодат, надеждата живот, а човешкото единение в името на своята цел – 

сила, която ражда чудеса. Такова удивително деяние е възстановяването на 

Шияковската обител, където живее духът на Апостола, витае великата му 

сянка. 

 Четейки написаното ти ще бъдеш осенен от благовение пред 

Христовия храм, който се зове духовно чистилище, защото укрепва 

страстите, като изравнява хората пред Божия лик.  

 Притваряйки кориците на тази книга, ти, читателю, ще усетиш 

/почувстваш/ нравствена мощ, за да посрещаш с достойнство житейските 

изпитания. 

 

 

Невенка Атанасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посвещение 

 В памет на баща ни протойерей Владимир Г. Попов и прадядо 

свещеник Ангелко Цв. Гунчев. 

 Благодарност на общината в гр.Костинброд и всички помогнали за 

отпечатването на тази книга. 

 

Кратки исторически сведения за манастира „Св. архангел Михаил“, 

кв.“Обединение“ /Шияковци и Маслово/, гр.Костинброд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Господи, Исусе Христе, огради 

ни с твоите светли ангели, та 

защищавани и наставлявани от 

тяхното войнство, да живеем 

в благочествие, мир и обич за Твоята 

слава и за полза на Твоята 

Света Църква и на милото ни 

отечество. Амин! 

 



Предисловие 

 Като, че всичко стана с Божията промисъл… 

 От детството си имам прекрасни спомени за манастира, особено за 

неговата черква. На 28 Август по стар стил, когато е осветен храмът, се 

правеше голям събор в селото. Там докарваха люлки и сергии, пълни с 

играчки и лакомства, които правеха най-щастливи нас, децата. 

 Бяха изтекли повече от 40 години, но тези мили спомени вдъхновиха 

мен и една моя съседка – Златка Павлова – да посетим манастира и да 

запалим свещици в неговия храм. 

 Уви! Заварихме грозна картина. Вратата – разбита, мазилка и 

счупени стъкла – паднали върху масите, иконите – откраднати, а в олтара, 

до престола – изкопана дупка. Бяха останали само четири икони и 

разпятието, чието състояние беше окаяно. Надгробният паметник на 

свещеник Ангелко беше поломен, а оградата – счупена. Не бяха се 

посвенили безбожниците дори в гроба му да изкопаят дупка.  

 С други думи – беше осквернена една света обител. Стана ми тежко 

и болно. До къде стигнахме? Вярата, крепила ни духовно в годините на 

робство, съхранила ни като народ  е погинала вече у някои хора, щом 

могат да посегнат на Божия дом. Натъжени и в размисъл за видяното си 

тръгнахме. По пътя срещнахме две съгражданки, едната колежка – 

учителка в началния курс. Тя сподели, че преди няколко години, на 19 

Февруари е водила класа си в манастира за урок по родолюбие, тъй като в 

Светата обител се е укривал Левски и е основал таен местен революционен 

комитет. Сега тя се срамува от състоянието на храма и вече не води 

ученици.  

 Ние сами потъпкваме историческата си памет и това е много жалко! 

От разговора си със срещнатите съгражданки разбрахме, че в къщата до 

нас живеят родителите на Албена Василева, омъжена за американец. 

Същата е изпартила с благотворителна цел 300 долара за училище или 



черква. Тая вест ни даде кураж и идеята за възстановяване на храма се 

роди мигновено. Разбира се, като съберем дарения и от миряните.  

 Направихме тетрадка и срещу подпис всеки даваше своята лепта за 

общото дело. Времената бяха трудни, излишни средства никой нямаше, но 

отзивчивостта беше неочаквано голяма. Пенсионерите, най-затруднени 

материално в момента, отделяха от оскъдните си пенсии по лев-два за 

възстановяване на Божия храм. Хората показаха, че могат да бъдат единни 

и съпричастни, че православната вяра е обединител и че все още я има, не 

е изгубена през трудните години. Така се роди инициативният комитет от 

пенсионери, а по-късно делото се продължи от по-млади хора.  

 Все още мисля и се питам случайно ли стана или има Божия 

промисъл.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Местоположение и исторически сведения за манастира и храма 

 

 

Манастирът се намира на около километър северно от бившето село 

Шияковци. Посторен е в местността Радичевец, в ляво от шосето за 

гр.Лом. Не е известно кога и от кого е направена първата постройка. В 

дено старо предание се твърди, че храмът е съществувал още през времето 

на цар Иван Шишман, а в друго се съобщава, че е от византийско време. 

Най-старата църква, дълбоко вкопана, се е намирала на 4,5м. северно от 

сегашната. 

 Опожаряван неколкократно от османските насилници, манастирът 

отново е възстановяван. Първата постройка, за която има исторически 

сведения – това е храмът „Св. архангел Михаил“, изграден през 1848г. и 

осветен 1850г. За негов майстор се сочи Миле от с.Годеч, а за игумен – 

монах Йоан. В турско време дълги години за Св. Обител се грижи 

известният йеромонах Генадий, другар на Левски. Малко преди 



Освобождението и след него, игумен е протойерей Ангелко Цветанов, при 

когото манастирът процъфтява. След него постъпват свещеник Йордан 

Димитров от гр.Костинброд, йеромонах Авксений Светогорски, 

протойерей Свилен Здравков, а от 1934г. – свещеник Владимир Г. Попов. 

Софийският митрополит Партений е подарил на старата манастирска 

църква Св. Антимнис – обредна кърпа, върху която е нарисувано 

погребението на Христос, употребява се по време на литургия.  

 „Св. архангел Михаил“ е бил единственият храм за всички околни 

села. През 1927г. е срутен поради угрозата да падне, като е съграден 

отново с усилията на майстор Величко Николов и синовете му от 

с.Шияковци. Имената им личат върху малката каменна плоча, взидана в 

стената на сегашната църква, дълга 10м., широка – 5,5м., с дебелина на 

стената 0,7м., а в основата – 1м., височината на стената – 3,5м. и образува 

свод 4,9м. Олтарът е дълъг 30,1м. Прозорците и от двете страни – 0,6м. и 

1,75м. 

 За строежа помагат Цветан Манолов – с материали, Йото Николов, 

свещеник Свилен Здравков като игумен на манастира. Вложени са 

манастирски средства, а редом с тях – труд и дарения на множество 

миряни /сведенията взех от албум на Митрополията, писан през м.Май 

1951г. от енорийски свещеник Владимир Попов. Написаното беше с 

мастило, но избледняло от времето и трудно четимо дори с лупа. Имаше 

много написано, но вече непрочитаемо./ 

 Новият храм е осветен на 28 Август 1929г. – Успение Богородично. 

Тържествената литургия е отслужена от Софийският митрополит Стефан и 

Знеполският Пимен.  

 Запомнен е само един псалт /певец/ преди Освобождението на 

България. Това е Венко от Голяновци – баща на протойерей Петър Венков. 

Подир Освобождението псалт е бил учителят Найден Антов, а след него – 

Цветан Манолов и Вълко Василов /последният е от с.Маслово/. 



 Пак по инициатива на протойерей Свилен Здравков се създава 

образцово животновъдно и земеделско стопанство, ръководено от 

Софийската окръжна постоянна комисия през 1924г. Манастирът, свързан 

с телефон, е притежавал модерен свинарник, краварник, обор за овце, 

кокошарник за породисти кокошки, пуйки и патици, модерен водопровод и 

корита за поене на добитъка.  

 В отговор на запитване от Софийския митрополит Стефан /Юни 

1934г./ енорийският свещеник Владимир Г. Попов представя копие на 

църковните имоти в енорията. За манастира „Св. архангел Михаил“ се 

казва: „360 дка обработваема земя, 180 дка ливади, овощни градини – 40 

дка, гора в землището на Градец, местността „Шумако“ – 412 дка и 

местността „Орела“ – 210 дка“. 

 Западането на стопанството започва, когато се дава под наем на 

частни лица. Пълното унищожение на манастира става в годините на 

безбожието: постепенно угасва духовният живот, съсипва се стопанството, 

всички сгради са ограбени и разрушени. До 2004г., когато започва 

възстановяването, все още стърчат срутените стени на магерницата.  

 

  

 За половин век се прекъсва и убива вярата на хората. Страшно време 

на забрава. От историята знаем, че манастирите са средища за поддържане 

на българското съзнание у поробения народ. Манастирът „Св. архангел 

Михаил“ е такава стара светиня на българщината. Трябва да се помни 



историята му и от бъдните поколения, за да знаем корените си и да бъдем 

българи, където и да сме.  

 

Манастирът като просветно средище – организатор и закрилник на 

борбата за освобождение 

 Манастирът е единственият духовен център в нашия край по време 

на турското робство. Килийното училище се помещава в манастирската 

магерница. То ограмотява селянчетата чрез синтетичния метод: от имената 

на буквите – към звуковото им съдържание; от сричките – към думите. 

Децата пишат на панакиди – намазани с восък дъсчици, изучават четене, 

черковно пеене и по-рядко смятане. Обикновено учител е свещеникът. 

Сведения за училището почти няма, а за съществуването му разбрах от 

биографията на един негов ученик – Ангелко Цветанов. Към 1857г. учител 

е вуйчо му йеромонах Софроний – игумен на манастира /други сведения за 

него липсват/. Завършилите ученици обикновено стават учители или 

свещеници. Така и Ангелко се главява за учител в съседното село 

Голяновци, като работи за 18 гроша и храна, която поред му 

донасятнеговите ученици. По тоя начин се цанели учителите във времето 

на робството. 

 

Свидетелства от миналото – Левски в манастира „Св. архангел 

Михаил“ 

 

 Малко хора знаят, че Шияковският манастир е една 

от явките на Левски. През 1870г. тук действа като игумен 

йеромонах Генадий Ихтимански – Скитника, стар другар и 

съратник на Левски още от времето на легията в Белград. 



 Манастирът е любимо място за поклонение на софийския първенец 

Димитър Хаджикоцев – активен борец за освобождението ни. 

 Когато Левски слиза в Софийско поле, първо се спира при игумен 

Генадий в Шияковския манастир. От там игуменът праща куриер в София 

при Димитър Хаджикоцев, за да му съобщи, че Дяконът е вече тук и го 

чака. Софийският първенец отива в манастира при скъпия си гост и го 

довежда в София, като го представя за манастирски слуга. Така, зорко 

пазен и охраняван, Левски достига дома на Хаджикоцеви със 

скривалището на Йорданка Филаретова /сестра на Димитър и жена на Сава 

Филаретов, по това време вече вдовица/. Кой заптия би прозрял, че този 

дом в центъра на София крие страшния комита? 

 Левски е пазен от сподвижниците на Софийския революционен 

комитет. Димитър Хаджикоцев, член на Софийската община, се 

интересува от издирванията  на турската полиция, като тя е постоянно 

наблюдавана от него и съмишлениците му. Нещо повече: според едно 

писмо на Цветан Манолов от Шияковци /08.09.1920г./ Димитър 

Хаджикоцев закупува градини и ниви край Шияковския манастир, за да не 

буди  подозрения с честите си посещения при Генадий Скитника. 

- Къде така рано си се запътил, чорбаджи? – питат срещащите го 

заптиета, а той отговаря: 

- Отивам да си обиколя имотите в Шияковци, да проверя да не би 

прасетата да са изровили компиро... 

Сподер думите, които Цветан Манолов чува от самия Хаджикоцев, в  

манастира той има сърдечни и продължителни срещи преди всичко с 

Апостола на свободата. /Данните са взети от Централния държавен архив, 

фонд 622, опис 344/
1
. 

 За посещенията на Левски в манастира съществуват различни 

предания. Едно от тях съм чула от баща си свещеник Владимир Попов. 

                                                           
1
 Радой Пеев, „Трета възраст“, бр.7, 14, 20.02.2001г. 



 „При поредното посещение на Левски в манастира заптии тръгват  

по следите му, а когато пристигат в обителта, архимандрит Генадий ги 

посреща най-внимателно. В същото време Левски отива на чешмата, 

която е в средата на двора, и започва да си пере ризата, като върти 

главата си ту на едната, ту на другата страна, правейки се на смахнат. 

Когато водачът на потерята пита кой е този човек, игуменът обяснява, 

че той не е с всичкия си, но работи като пастир на добитъка и е 

помощник в требите. За да се измъкнат, игуменът нарежда на 

прислугата да приготви пържени пилета, баници и пилаф, да налее вино и 

ракия. Той се извинява, че трябва да замине за с. Маслово да кръсти едно 

болно дете, като вземе със себе си смахнатия, за да му помага. Когато 

игуменът се връща, потерята вече е направила претърсването, но не е 

намерила нищо.” 

 Според преданието това става през 1872г., а две години по-рано се 

основава Софийският таен революционен комитет, подир него – Тайният 

революционен комитет с момци от селата около манастира. Това става в 

магерницата. Поканени са по двама – трима будни младежи. От Шияковци 

присъстват Ангелко Цветанов, Божин Ганчев Бръмбаров и Доне Петров 

Кулчин. 

 Един от членовете на комитета, Стойко Тонев от с.Костинброд, през 

1931г., вече 86-годишен разказва: 

 „Говорихме с Димитър и Ильо, като пропеят първите петли, да се 

съберем при горния хан на Ломско шосе и р. Блато. Събрахме се и 

потеглихме към манастира. Когато пристигнахме, ни посрещна игуменът 

Генадий и веднага ни въведе в една стая. Там заварихме около 10 души. 

Личеше, че току-що са пристигнали. Докато се огледаме кой откъде е, 

малката дървена врата изскърца и през нея се показа игуменът Генадий и 

едно немного високо момче с руси коси и малки мустаци. На краката си 

имаше кафяви навуща, препасани с черни върви. Ние всички станахме и го 



посрещнахме прави. Игуменът постави разкривената масичка насред 

стаята. Непознатият се приближи и извади от пояса си малка книжка, 

разтвори я, сложи я на масата, върху нея постави кама и един доста 

голям револвер. Като хвърли поглед към нас, продума: „ Братя, преди да 

почнем работата, за която сте извикани, всеки от нас ще мине и ще 

целуне Евангелието, ножа и револвера. Това ще бъде заклеването ви и 

който от вас издаде някого от присъстващите и каже на душманите 

какво е говорено, чака го смърт!” 

 След като прочете откъс от Евангелието, той го целуна и махна с 

ръка към първия, давайки му знак да се приближи и целуне Евангелието, 

ножа и револвера. 

 Първият беше от с.Шияковци. Той се приближи, свали калпака, 

прекръсти се три пъти, целуна ги и продума „Заклех се.” Сетне се изредиха 

и останалите, докато минахме всички до един. Левски, непознатият, 

повтори няколко пъти: „ От устата ви да се чуват само думите: „Не чух, не 

разбрах, не видях!!” 

 После седнахме край буйния огън до огнището с чувство, че нещо в 

нас се е променило, макар да сме под ярема,ние мислим вече за свободата. 

Левски започна да разказва за хала на турската държава, за зверствата на 

турците, за онова, което се иска от нас. 

 Когато слънцето се издигна на две-три копрали, ние се сбогувахме и 

поехме по пътя към селото си. Още тогава обмисляхме кои хора да 

привлечем и посветим в делото и как да вършим работата си така, че да 

остане незабелязана от турската власт. /Споменът е записан от Тодор 

Лозанов по разказ на баща му Лозан Гьорев в книгата „Костинброд”, 

издание 1983г./
2
 

 По-късно в Шияковци е проведено второ събрание, на което 

присъстват Божил Ганчев, Иван Цекин, Станчо Юсин, Михо Петков, 

                                                           
2
 Борислав Тодоров, Костинброд, София, 1983г. 



Стойко Петков, Нино Петняков, Мадо Вълков, Тоне Донков, Йото Ганчев. 

За охрана е поставен Доне Кулчин. 

 В началото посочих, че манастирът се намира в областта Радичевец. 

Името й е свързано с български войвода. От поколение на поколение се 

предава разказа за самия Радич войвода. Било към средата на 15 век. 

Турците поробили всички български земи, но Радич не склонил глава пред 

тях, събрал чета юначни шопи, която не оставяла на мира поробителите в 

Софийско. 

 По височините северно от Костинброд и Шияковци, над сегашното 

Ломско шосе, се разгоряла неравна битка. Османлиите превъзхождали по 

численост и въоръжение четата. Радич войвода и хората му трябвало да 

отстъпят. Поели на север към Стара планина, като минали през с.Градец, 

което тогава се намирало зад баира, долу ниско край р.Крива. Османските 

орди тръгнали по следите на дръзките българи и така открили 

неизвестното им дотогава село Градец. Ограбили го и го опожарили. Част 

от оцелелите жители се заселили в село Кривина, Софийско, а другите – на 

мястото, където е сегашното село Градец. Всъщност разказът съвпада с 

най-ранното сведение за българските хайдути от 1454г. В „История на 

България”, на страница 283 четем ,,... В София е бил заловен хайдушкият 

войвода Радич.”  

 

Свещеници, свещенодействали в Шияковска енория преди и след 

освобождаването ни от турско робство /1868 – 1977/ 

Сведенията намирах във възпоменателния албум от 1981г., 

родолюбива изява на пенсионирания енорийски свещеник Владимир Г. 

Попов и на тогава действащия Любен Ат. Чернев. 

 На първата страница четем: ,,... Настоящият възпоменателен албум е 

направен в енорията на кв.„Обединение”, за да се увековечат 



свещенослужителите чрез делата им, вършени през време на тяхното 

свещенодействие...!!” 

 Освен това в албума е включена снимката на владика Николай, в 

знак на благодарност за голямата му отзивчивост, за неговите добри дела и 

духовна подкрепа през годините. 

 

Свещеник Ангелко Цветанов Гунчев 

 

 

 

Свещенодействал 42 години /1868 – 1941/  

 

 Роден е на 10.05.1848г. в с.Брезе, Свогенско. Началното си 

образование получава в килийното училище на манастира „Св. архангел 

Михаил”, ръководено от тогавашния игумен Софроний, негов вуйчо, за 

когото по-нататък няма сведения. След завършване на килийното училище 

става учител в с.Голяновци, Софийско, където служи за 18 гроша и храна, 

която поред му носят учениците. След като учителства там няколко 

години, Ангелко приема поканата на вуйчо си да стане свещеник и да го 

замести в енорията. Така отива в родното си село Брезе и се оженва за 

девойката Гълъбина, достойна презвитера в следващите години. 



  На 10. 06.1868г. в софийската църква „Св. Неделя” е ръкоположен от 

Негово високопреосвещенство първия владика Милетий за свещеник на 

Шияковската енория, където е прослужил 42 години. Бил е свързан с 

игумена на манастира Генадий, който е укривал Левски и подпомагал 

делото му като член на революционния комитет. 

 Неколкократно Ангелко Цветанов е игумен на манастира „Св. 

архангел Михаил” и го оставя в цветущо състояние. След дълго 

боледуване умира на 07.07.1910г. Погребан е пред храма в двора на 

манастира. На гроба му има паметник. Сведенията са дадени от дъщеря му 

Спаса Попангелова, по-късно – записани от негов внук, свещеник 

Владимир Г. Попов. 

 

Протойерей Йордан Димитров Духов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свещенодействал близо 2 години /1910 – 1911/ 

 

 Роден в с.Костинброд. Ръкоположен на 19.05.1897г. от Негово 

високопреосвещенство Софийски митрополит Партений. 

 Протойерей Йордан Духов приема Шияковската енория от 

боледуващия свещеник Ангелко Цветанов и изпълнява длъжността игумен 



на манастира до назначаване на титуляр. Макар и да свещенодейства по-

малко от две години, във времето на неговото игуменство е построен 

параклисът „Свети Николай” и е осветен на 22.05.1911г. По негов почин се 

изгражда красивия храм „Св. Св. Кирил и Методий” в с.Костинброд.  

 Протойерей Йордан Димитров Духов умира на 20.10.1944г. и е 

погребан в двора на църквата, вляво от светия олтар. /Сведенията за него 

са дадени от зет му, свещеник Григор Томов/. 

 

Протойерей Свилен Здравков Велинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свешенодействал 16 години /1911 – 1927/ 

 

 Приел Шияковската енория от протойерей Йордан Духов. Роден в 

Костинброд, където получава първоначалното си образование, а средно – в 

Духовната семинария. Преди това учителства няколко години, после 

работи като шеф на банкова агенция в Доброславци. 

 Поради откриване на вакантно място за свещеник в Шияковската 

енория, през месец ноември 1911г. е ръкоположен от Софийския 

митрополит Партений. През неговото свещенодействие и игуменство, 

шияковчани построяват великолепния храм „Св. архангел Михаил” на 



мястото на старата църква /вече изместена/, която според преданията се е 

въздигала на място, използвано за света обител още от времето на цар 

Иван Шишман. Новият храм е осветен на 28.08.1929г., като съществува и 

до сега. В последните си години протойерей Свилен Здравков обслужва 

Костинбродската енория. 

 Умира през 1936 г. и е погребан в църковния двор на храма „Св. Св. 

Кирил и Методий”, южно от светия олтар. 

 

Протойерей Владимир Георгиев Попов 

 

 

 

Свещенодействал 37 години, от тях 11 като празничен свещеник  

/1927 – 1964/ 

 

 Приел Шияковската енория от протойерей Свилен Здравков. Роден 

на 28. 03. 1893 г. в с.Шияковци. Основното си образование получава в 

Софийската духовна семинария през 1916г. Обучението му е прекъснато 

от войните и за участието си в тях получава офицерски чин. 

 След демобилизацията през 1918г., на 12.12 същата година е 

назначен за учител в с.Маслово, където работи до 14.11.1925г. На 



18.05.1927г. е ръкоположен за свещеник и през ноември приема 

Шияковската енория. По време на неговото свещенодействие с помощта на 

местните жители и на евакуираните софиянци е построен параклисът „Св. 

Неделя” в местността Пасбището, сега наричано Престола. На 07.07.1942 г. 

параклисът е осветен от новопоставения епископ Флавиян. 

 Свещенодействал през най-трудните години на безбожието – 

комунизма, Владимир Попов е обичан от вярващите и незачитан от 

атеистите. И за двете групи протойереят е казвал: „Бог да е милостив към 

всички ни.” 

 През 1953г. се пенсионира, но до 1963г. завежда Шияковската 

енория като празничен свещеник, усърдно работил за съхраняване устоите 

на вярата. 

 

Протойерей Владимир, владика Николай след богослужение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протойерей Владимир се помни от мнозина в Костинброд като един 

изключително мъдър, скромен, великодушен духовник, чиято топла и 

щедра ръка милва бузите на всички деца отрасли в селото, напътствайки ги 

да обичат Бог и България. 



 Умира на 15.10.1984г., като тленните му останки се полагат в 

гробището на с.Шияковци. 

 

 

Свещеник Симеон Петров Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свещенодействал 11 години /1953 – 1964/ 

 

 След пенсионирането на протойерей Владимир Георгиев Попов, 

свещеник Симеон приема Шияковската енория. Роден през ноември 1904г. 

в с.Български извор, Тетевенска околия. Завършва Духовна семинария в 

гр.Пловдив през 1926г. На 12.07.1837г. е назначен за свещеник в с.Петърч. 

При повикване е обслужвал миряните в цялата Шияковска енория, а 

празничните богослужения са се извършвали от свещеник Владимир. През 

1964г. Симеон Иванов предава енорията на свещеник Любен Чернев. 

 

 

 

 



Протойерей Любен Атанасов Чернев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свещенодействал от 1964 – 1997г. 

 

 Роден през м.Септември 1912г. в с.Радуловци, Кюстендилска околия. 

Завършва гимназия през 1931г. и ПБ в Черепишкия манастир при 

митрополит Стефан. Назначен е за свещеник в с.Гинци, Годечка околия. 

По-късно през 1964г., поема Шияковската енория. Благодарение на 

неговото усърдие са осъществени ремонтът и реставрацията на храма „Св. 

Николай”. 

 Въпреки трудностите той успява да се сдобие с нотариалния акт за 

храма и църковния двор, в който построява чешма. През 1969г. издейства 

нотариални актове за храма „Св. Неделя”, за магерницата при гробищата и 

една нива от 4 дка, които в последствие  изчезват. 

 Жителите на Костинброд помнят неостаряващата му осанка и 

светлата усмивка, с която възнаграждава всяко „Добър ден, Отче.” Отец 

Чернев е предан на енориашите си и полага огромни усилия за връщане на 

църковните имоти. През 70-те години той организира множество 



екскурзии из цяла България, като всяка следваща е очаквана с нетърпение 

и радост. 

 Отец Любен вярва в доброто у човека, дори когато някой от 

съселяните му го разочарова. Той самият обича, почита и учи на уважение 

към ближния и упование в Бога.  

 Умира през 1997г. 

 

Владика Николай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Във възпоменателния албум от 1981г. четем: „Ние чувстваме 

синовен дълг да поставим неговия лик като на заслужил деец при Светата 

обител.” 

 Роден е на 17.04.1908г. в с.Ресен, Великотърновско. Завършва 

Духовната семинария и Богословски факултет в София /1928-1932/. Заема 

различни служби под църковното ведомство. Първо е ректор на 

Софийската семинария, а по-късно и на Духовната академия /1954-1977/.  

 През 1963г. става доктор по богословие. Автор е на много научни 

трудове. Публикува поредица статии, преводи и рецензии. Негово дело е 

„Глас на богословието” /в три тома/. 



 Отзивчив към молбите на свещеник Владимир, Владика Николай 

изпраща певци за празнични богослужения, като и лично участва в някои 

от тях за прослава на храм „Св. архангел Михаил”. 

 

Владика Николай и протойерей Владимир 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Поради незаинтересованост на властта към църквата по това време 

Светият синод е затруднен и енорията остава без свещеник. Миряните са 

обслужвани от отец Желязко, енорийски свещеник в с.Петърч.  

 

Свещеник Желязко Николов Симонов 

 Ръкоположен на 21.10.1990г. от епископ Натанаил, понастоящем 

Неврокопски митрополит. От 1990г. до 1992г. служи в храма „Св. Стефан“, 

гр.Драгоман. От 1992г. до днес свещенодейства в църквата „Св. Георги“. 

От 2002 до 2004г. е ефимерий на манастира „Св. архангел Михаил“, т.е. 

свещеник, който е дежурен за ежедневно богослужение.  

Значителен е приносът на отец Желязко за възстановяване на храма 

при манастира „Св. архангел Михаил“. С голямо желание и всеотдайност, 

той се включва от самото начало. Напътства ни какво е необходимо да се 

вземе и как да се подреди храмът. Лично поставя кандилата и иконите на 

местата им. След като става възможно, отец Желязко освещава храма, дори 



донася тук някои липсващи треби, които взема от своята енория. Певец 

става презвитерата му. 

 Отец Желязко е човек с голямо сърце, отдаден на вярата. С похвално 

усърдие и любов проповядва. Благодарим му за всичко.  

 И сега отец Жеязко е канен да обслужва миряни в кв.“Шияковци“. 

 

Свещеник Дамян Йосифов Делов 

 

 

 

 

 

 

 

 Роден е на 26.05.1961г. в гр.Стрелча. Завършва техникум по текстил 

в гр.Пловдив /1980/. От 1984 до 1989 година учи в Духовната академия. 

Ръкоположен е за свещеник на 24.03.1996г. и от тогава служи в храма „Св. 

Св. Кирил и Методий“, гр.Костинброд. За две години, от 2002г. до 2004г., 

завежда енорията в с.Маслово, където завършва строежа на новия храм 

„Св. Николай“ 

 В момента свещенодейства в енорията на гр.Костинброд. От 1997г. е 

въведен като втори свещеник в храма „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 

Свещеник Серафим Георгиев Рангачев 

 Роден е на 16.12.1964г. в гр.София, където завършва 19 СОУ „Елин 

Пелин“.От 1990г. започва следването си в Богословския факултет на 

СУ“Св. Климент Охридски“. Същата година е ръкоположенза дякон от 

Неврокопският митрополит Натанаил. През следващите две години служи 



в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, като изпълнява 

длъжността анагност, т.е. четец и певец. 

 По време на следването си се включва в дейността на Православното 

християнско движение „Св. Евтимий Патриарх Търновски“. Два пъти 

поред заема длъжността координатор на просветната дейност в софийското 

дружество на движението.  

 След като завършва образованието си  е ръкоположен и въведен като 

втори свещеник в храма „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Костинброд. 

Успоредно със задълженията си в енорията води богослужението в храма 

„Св. Николай“ в с.Маслово. През 2005г. е избран в църковното 

настоятелство на черквата „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Костинброд. 

 

Свещеник Серафим освещава курбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Сведенията са написани лично от отците Дамян и Серафим. 

 През 2004г. енорийски свещеник става отец Климент Тумпаров. 

Обслужва предимно храма „Св. Николай“. Престоят му е кратък – напуска 

2006г. 

 По-късно, през 2006г. в манастира е назначен йеромонах Йоан 

Ганчев, който заедно с църковното настоятелство се грижи за Светата 



обител: довършва /препокрива/ първата постройка, полага грижи за храма 

и поддържането на двора.  

 За съвсем кратък период през 2010г. в манастира е назначен монах 

Кирил, който напуска същата година.  

 С Божията благословия се сбъдва голямото желание на миряните за 

постоянен свещеник в енорията. През 2010г. е назначен отец Крум 

Андонов. Заедно с църковното настоятелство той поема грижата за 

възстановяването на манастира. 

 

Дейност на инициативния комитет 

 Започнахме с почистване на храма. На поканата ни се отзоваха много 

хора, което ни даде кураж и амбиция. Мъжете запълниха със земя дупките 

изкопани в олтара и двора, а после изнесоха мазилката, нападала от тавана. 

Ние жените, почистихме останалите здрави прозорци, забърсахме маси, 

столове, под… С други думи – започна се. 

 Беше наложително аз и колежката ми да влезем в олтара, за да го 

почистим. Знаехме, че това не е редно, макар да сме вече към 70 години. 

По-късно, за опрощение, споделихме това със свещеник Желязко, но той 

ни успокои, като каза, че когато сме пристъпили там, всичко вече е било 

омърсено, празно, а нашето влизане по тая причина – наложително.  

 Предстоеше огромна работа, като за това бяха необходими 

организация, амбиция и постоянство. С тази нелека работа се зае 

семейство Кръстанови – Тончо и съпругата му Маргарита. Благодарение на 

усилията им получихме като дарения материалите за ремонта, а превозите 

бяха безплатни. Заделиха се малко средства за майсторите.  

 Иконата на Св. архангел Михаил пред входа на храма беше почти 

изтрита, а стъклото й – счупено. Откраднатите икони над олтара бяха 

възстановени от монаси в манастира в Клисура. Инициативата за тяхното 

реставриране и възстановяване бе на Дора и Васил Николови.  



 Зная, че не е редно да се възхваляваме, защото Бог вижда и знае 

всичко. Позволих си да спомена имената само на тези хора не толкова за 

материалната, а за духовната подкрепа, която ни дадоха. Желанието им бе 

по-бързо да се възстанови храмът, за да се изтрие срамът от това, което 

бяха сторили шепа безбожници.  

 Дарителите станаха многобройни – всеки според възможностите и 

вярата си в Бога.  

 

Снимки за труда на хората 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще изброя някои от даренията: кандила, икони, Евангелие, потир, 

кръст за служба, свещници, покривки за стойките на иконите, завеси, 

пътеки и т.н.  

Благодарение на Мария Ценева, която по това време е главен 

редактор на в.“Костинброд“, обществеността редовно се осведомява за 

постигнатото и предстоящата дейност при възстановяването на манастира. 

Чрез това местно печатно издание в благородното дело се включват 

много доброволци и дарители.  

 



Вътрешен вид на храма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Много хора вложиха труд, средства и от сърце се радваха на 

постигнатото. Благодарим на всички дарители, помогнали в това 

благородно дело. Бог да ви благослови! 

 На Успение Богородично бе даден и първият курбан. 

 

Раздаване на курбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Такъв се прави два пъти в годината: на храмовия празник Свети 

архангел Михаил и на Успение Богородично /тогава за първи път е бил 

осветен новия храм/ . 



Водосвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беше вълнуващо,празнично. Хората бяха дошли с цветя, за да 

почетат възобновения храм. На масите – подредени много красиви погачи. 

Толкова много хора имаше, че беше трудно да се поберат вътре. Всички 

знаеха, че ако строиш черква и вярваш в Бога, е само на хубаво.  

 Както всяка Света обител, така и нашият манастир „Св. архангел 

Михаил“ е поддържал будно българското съзнание и подпомагал борбата 

за свобода. Посещението на Апостола, създаването на таен революционен 

комитет от наши праотци – всичко това ни задължава да почетем паметта 

им. Най-малкото, което можем  да направим, е да поставим паметна плоча 

на Левски, която да бъде гордост за гражданите на Костинброд, родолюбив 

пример и урок за младото поколение. Идеята ни беше приета радушно от 

кмета на общината, но поради липса на средства остана да се осъществи 

следващата година. Цялата организация от първата копка до поставянето 

на паметната плоча по-късно беше дело на Богомил Величков и група 

млади хора. 

  

 

 



Инициативният комитет с туристи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осъзнахме, че направеното беше съвсем малко – прашинка, в 

сравнение с онова, което предстоеше: електрическо захранване, ограда, 

водоснабдяване, нови постройки и много други неща. Почти се бяхме 

отчаяли, че ще остане само това, което е направено дотук. Беше 

необходима огромна организаторска дейност, а нашите възможности 

поради възрастта и здравословното състояние не позволяваха това. В този 

момент на отчаяние се завърна от плаване Богомил Величков, силно 

вярващ в Бога, дал обет за възстановяване на манастира, притежаващ воля, 

упоритост и енергичност. С подкрепата на други млади хора и най-вече с 

усилията на родителите си – Лидия и Величко Тодорови, той направи 

много за храма, като продължава и днес да работи за въздигане на 

манастира.  

С много труд и желание се направи основния ремонт, поднови се 

дограмата, смени се изгнилия под с теракот, изолираха се стените с 

ламперия, поставиха се полилеи, построи се навес.  

 Ето какво написа Богомил за направеното възстановяване на 

манастира: 



„Историята на Шияковския манастир след 2005 г. 

 Като събирах сили след тежка операция, често се разхождах в 

манастирския двор, където всичко бе порутено и буренясало. Само 

черквата беше съхранена като сграда, защото имаше инициативен 

комитет, съставен предимно от възрастни хора, които се бяха 

погрижили да подновят покрива. Вътре, в самата черква, светият 

престол бе осквернен. 

 В чужбина бях изкарал някой долар за възстановяването на 

Шияковския манастир и през Юни 2005г. с мои приятели, съседи и 

родителите ми направихме първите стъпки по обновяването на Светата 

обител. През тази година, известна с наводненията, всички, които до 

вчера стояха в кварталното кафене, с невиждан ентусиазъм се включиха 

в благородното дело. Бензинови резачки работеха по цял ден и се изнасяха 

планини от шипки, глог, тръни... 

 

Почистването на двора 

 

 Изкарваха се счупени керемиди, стъкла, дъски. Жените почистиха 

църквата и почти веднага се направи първото дарение – желязна врата, 

която се монтира с агрегат за ток, защото още нямаше електрическо 

осветление. 



Храмът се затваря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Снабдихме се с ключове от църковните двери, почистихме малко 

двора и ентусиазмът, за съжаление угасна. Но не и за мен! Бях твърдо 

решен да се направи максималното, дори невъзможното за това лято. И 

се започна: път до манастира, прокарване на ток с трасе под земята, 

дълго 500м., очертаване на двора с временен зид, подпорна стена на изток 

от олтара и жилищна сграда за служителите на манастира. 

 

Път до манастира, жилищна сграда 

 



 И така до 07.11.2005 г., когато за вечерната служба на храмовия 

празник дойде Негово високопреосвещенство, тогава Знеполски епископ, а 

сега Пловдивски митрополит Николай. Църквата вече имаше ток, а в 

камбанарията – три камбани. Вече имаше път, по който да се стига в 

манастира, а там – две стаички с примитивни условия за живот, където 

едно бездомно момче изкара първата зима. След посещението на епископ 

Николай сякаш това място наистина се освети, а у мене и настоятелите 

се зароди още по-голямо желание да продължим напред. 

 С почистването се откриваше не само лицето на манастира, а и 

главната задача, пред която се изправяхме. Все по-трудно се стигаше до 

манастирския двор. „Пътят“ минаваше през една ливада с много дупки и 

често се налагаше да си бутаме колите. Но скоро извикахме геодезист, 

набиха се колчета и в разговор с тогавашния кмет се появи 

възможността пътят да се насипе с материал от кариерата на с.Балша 

– пак дарение. С радост ние, които бяхме останали да работим за Бога, 

видяхме как за 2-3 дни с огромна помощ на местен бизнесмен, се извози и 

обработи материалът за пътя. Този човек и неговото семейство се 

отзоваха тогава с голямо желание, а и се оказа, че занапред също щяхме 

да разчитаме на тях за много неща, свързани със строителната техника. 

Името му не споменавам, като ще се постарая това да се отнесе и за 

всички други, дарили труд, пари или материали, не за да ги похвалим, 

защото нашата православна вяра така изисква – не тук, на земята да се 

хвалим, респективно да се възгордяваме, което е грях. Ние трябва да 

спазваме нейните правила и да получим наградата си в Царството 

небесно. 

 Продължихме с благоустройството на двора, вече бяха прокарани 

ток и вода, но нали като е манастир, трябва да има монаси и ако е така, 

къде ще живеят те? 

 



 

Част от пътя, жилищни сгради, навес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Една запазена част от магерницата привлече вниманието ни и след 

старателно оглеждане започнахме пристрояването на още 3, за да се 

получи сегашната жилищна сграда с баня, приемна, трапезария и едно 

спално помещение. Предстои през пролетта на 2010г. йеромонах Йоан 

Ганчев да заживее в нея. Тази сграда се направи с много услилия и изцяло 

чрез дарения от благочестиви християни. Кметът на града пое 

инициативата  да се постави барелефна плоча в памет на Васил Левски, 

която днес стои пред манастирската църква. В същия ден /19 Февруари 

2006/ се започна строежът на един навес отляво на жилищната сграда, 

който през 2008г. да се приспособи за спални помещения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левски - паметник 

 

 Като видяхме, че има спешна нужда от ограда на предния двор, 

понаредихме във вид на зид камъните или това, което беше останало от 

тях. Многократно се почистваха порутените постройки и се придаваше 

вид на двора, като най-много се направи за него през 2009г. 

 Комисисята по вероизповедания отпусна малка парична сума, с 

която по вертикалната планировка се започнаха бетонните тераси пред 

двете къщи, пътеката към църквата и др. 

 С помоща на наследниците на протойерей Вл. Попов в негова памет 

беше изградена чешма с навес. Малкото дарение на един мой приятел от 

Шияковци беше вложено в направата на пътечката към чешмата. Със 

средствата от касите се завърши обликът на манастирския двор, който 

вече радваше очите ни. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изглед на чешмата 

 

 Разбира се, тепърва се планира направата на тухлен зид, порти, 

облицовки на пътечките и много други неща, но всичко това с Божията 

благословия ще бъде осъществено. През 2005г. едно семейство от 

Шияковци дари трите камбани, които помогнаха много на населението 

по време на наводненията. С неимоверни усилия се положи 500-

метровият кабел от електрическата станция на северозапад до 

манастира. Строителните работници не ни отказаха помощ в нито един 

момент, предоставиха ни безплатно даже и багера си. Искам да изкажа 

благодарности на всички строителни работници, подарили труд, 

материали, даже и средства. Много неща са дарени с вяра, че хората 

правят жертва пред Бога за своето спасение, като се започне от 

иконите и се стигне до реставрирането на разпятието, обзавеждането 

на стаите и безкрайно много други неща, които само Господ Бог помни и 

вижда. Наред с възстановяването на манастира укрепна и вярата, като 

Бог благослови това да се случва и занапред – всеки труд да е заради Бога 

и нашето спасение.“ 

 



Дейности на църковното настоятелство 

 Църковното настоятелство е в следния състав: Ангел Ангелов, 

Богомил Тодоров, Яни Петров, Екатерина Михайлова, Иво Василев, 

Радослав Гочев и новоназначения отец Крум Андонов. С ентусиазъм и 

голяма преданост тия добри люде продължават работата по укрепване на 

храма и възстановяване на манастира, затова скоро настъпва истинско 

оживление. 

 С помощта на средства, получени от горското стопанство, започва 

изграждане на нова постройка. Има план, одобрен от Светата митрополия 

и от общината в Костинброд за двуетажна сграда, с надежда да бъде 

осъществена в най-скоро време. Друга стара каменна постройка на 

манастира, която е служела за отглеждане на животни, в момента се 

преустройва за магерница. Построена е хотелска част с три спални, кухня и 

санитарен възел. 

 Направен е ремонт около храма. Можем да изброим много 

подобрения: изгражда се кладенец поради липса на друга вода, построена е 

детска площадка и порталът на манастирския вход е оформен с голяма 

икона на Архангел Михаил. В момента се гради и паркинг за улеснение на 

гостите. Пътеките в целия манастир са застлани с павета. Активно се 

поддържа двора на манастира с тревни площи и цветя. 

 Благодарение на подобренията и създадената уютна обстановка 

много хора изявяват желание да идват да кръщават децата си в манастира. 

 Създадена е млада овощна градина от 1 дка със сливови насаждения. 

От 2011г. млади момчета правят страница в интернет пространството, като 

наред с това редовно ни помагат в трудовите дейности, благодарение на 

което започва активно посещение както от възрастни, така и от млади хора. 

 Манастирът винаги е отворен за посетители. Дори през зимата пътят 

до него се почиства за улеснение на хората. 



 Сърдечно благодарим на църковното настоятелство, община 

Костинброд и всички, отзовали се и помогнали за възстановяването на 

Божия дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послесловие 

 Бяхме започнали възстановяването на храма и в мен се породи 

желание да науча повече за историята му. Много се разочаровах, тъй като в 

Митрополията нямаха нищо запазено, освен албум от 1951г. за храмовете 

и то повече с архитектурни сведения. За съжаление, написаното с мастило 

бе толкова избеляло, че трудно се разчиташе. С помоща на лупа се добрах 

до някои данни. В музея „Исторически паметници“ също нямаха нищо. 

Остана надеждата ми да намеря сведения в Държавен архив. Там, в 

справочника, Шияковският манастир се води погрешно „Св. Георги“, но в 

изходящи и входящи писма вече се говори за манастир „Св. архангел 

Михаил“, но едва в датиращите от 1933г., успях да намеря нещо, с което да 

започна. Останалото събрах от други, вече споменати източници. Дано сте 

успели чрез написаното да добиете представа за историята на манастира 

„Св. архангел Михаил“ /макар и за определен период от неговото 

съществуване/. 

 Нека написаното се пази и чете, а някой след мен да продължи!  

 Да запазим историята си и да я предадем на бъдещите поколения, 

защото само тя може да ни даде мъдрост и сили, вяра и надежда. Да 

останем православни християни, вярващи в Бога, носители на 

добродетели, обичащи своята родина България. 

 Вярвам, че много българи, живеещи вече в чужбина, ще потърсят 

корените си, за да научат за своите праотци и да се гордеят с тях. 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОГАЛЕРИЯ 

Кратка история за възстановяването на манастира  

„Св. Архангел Михаил“ в снимки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Съдържание 

 

1. Предисловие. 

2. Местоположение и исторически сведения за манастира и храма. 

3. Манастирът като просветно средище – организатор и закрилник на 

поробения народ в борбата му за освобождение. 

4. Свидетелства от миналото – Левски в манастира „Св. Архангел 

Михаил“. 

5. Свещеници, свещенодействали в Шияковската енория преди и след 

Освобождението. 

6. Дейности на инициативния комитет. 

7. Дейности на църковното настоятелство. 

8. Послесловие. 

9. Фотогалерия. 

10. Използвана литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Използвана литература 

 

1. Държавен архив – изходящи писма на църковното настоятелство от 

1933/34 г.; 

2. Албум от 1951г., съхраняван в Митрополията; 

3. „Костинброд“ – книга от Борислав Тодоров, 1983г.; 

4. Албум на свещенослужителите в Шияковската енория; 

5. „Трета възраст“, бр.7, Радой Пеев, 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




