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МИСЛИ ПРЕД ХРАМА 
 
 Храм „Св. преп. Петка Българска“ 
в с. Богьовци, община Костинброд, е по-
строен през 1852-ра година, и това е във 
времето когато софийската митропо-
литска катедра е била заемана от вла-
диката Гедеон. Трийсет години по-късно 
през 1882 година, когато софийски митро-
полит е Мелетий, храмът е преустроен 
или по-точно малко удължен на запад, а 
интериорът решен с полуцилиндричен 
свод. Иначе като архитектура сградата 
е еднокорабна, едноабсидна с двускатен 
покрив и общо взето скромен външен 
вид. След промяната са привлечени двама 
братя зографи, дебралии от село Тресон-
че, Михаил и Христо Благоеви Дамянови, 
да изпишат и украсят наоса. И понеже 
сградата е без притвор, това е на прак-
тика целият храм.
 Двамата образописци вече са по-
знати в околията, защото първата им 
работа тук е още през 1871-ва година и 
това е храм „Св. Троица“ в село Мировя-
не, а през 1880-та завършват и храма в 
Долнопасарелския манастир „Св.св. Пе-
тър и Павел“. По-късно те работят и по 
изографисването на църквите в селата 
Драговищица, Мрамор, Негован...  Братя-
та Благоеви са типични представители 
на Дебърската школа, която добива осо-
бена популярност през ХVIII и ХIХ век, а 
нейните династии-тайфи работят на 
територията на целия Балкански полуос-
тров. Това е времето на българското въз-
раждане, затова и в  характерите на май-
сторите и в стилистиката на техните 
сюжети и портрети откриваме интере-
сен емоционален  импулс и динамиката на 
времето. Техните биографии често, са не 
само на майстори зидари, зографи и ма-
рангози, а и на революционери и църковни 
деятели, каквато впрочем е и биография-
та на Христо Благоев. Като практика те 
са и добре образовани, защото са изучи-

 THOUGHTS IN FRONT OF THE TEMPLE 
 
          The St. Rev. Petka Bulgarian Church 
in the village of Bogiovtsi, municipality of 
Kostinbrod, was built in 1852, and that was 
the time when the Sofia bishop’s cathedra 
was occupied by Bishop Gedeon. Thirty 
years later, in 1882, when Meletius was the 
Bishop of Sofia, the temple was reconstructed 
or, more precisely, slightly extended to the 
west, while its interior solutions included а 
semi-cylindrical vault. Otherwise, from an 
architectural perspective, it is a one-nave, 
one-apse church with a two-sided roof and 
generally modest appearance. After the 
modification the two brothers and icon-
painters Mihail and Hristo Blagoev Damyanov 
from the village of Tresonche close to Debar 
were recruited to paint and decorate the 
naos. And as the building had no narthex, this 
was actually the whole temple.
 The two icon-painters were already 
well-known in the region, because their first 
job there dated back to 1871 and that was the 
St. Trinity (Sveta Troitsa) church in the village 
of Mirovyane, and in 1880 they completed 
the temple of Sts. Peter and Paul Monastery 
in Dolni Pasarel as well. Later on they also 
worked on the painting of the churches 
in the villages of Dragovishtitsa, Mramor, 
Negovan...  The Blagoev brothers were typical 
representatives of the на Debar School of Art, 
which gained considerable popularity in the 
18th and 19th centuries and its dynasty tribes 
operated across the Balkan Peninsula. That 
was the time of the Bulgarian National Revival 
and this is the reason why the characters of 
the master artists and the stylistics of their 
story lines and portraits reveal аn interesting 
emotional impulse and the dynamics of the 
time. Quite often their biographies were 
not only such of master masons, icon-
painters and woodcarvers, but also such 
of revolutionaries and church activists as, 
apropos, the biography of Hristo Blagoev also 
was. In reality they were also highly educated 



ли популярния тогава курс на часослова, 
псалтиря, наустницата, но и смятане, 
а са изучили и образописта при бащите 
и дядовците си, и за отбелязване е, че 
ползват и ерминии, тези уникални енци-
клопедии по технологията на занаята, а 
успоредно с това и съветници в канона и 
морала.
 С тази впечатляваща школовка 
и с голямото желание на жителите на 
Богьовци, Михаил и Христо започват през 
1882-ра година работа. На видимо мяс-
то, над вратата, на западната стена на 
църквата, е поставен надпис с имената 
на ктиторите, изписващ шейсет и осем 
имена. Истински впечатляващ е порт-
ретът на най-важния от тях, църковен 
настоятел и приложник на светия храм 
„господин дедо Гълъб Петров“, зографисан 
в цял ръст, на обичайното за ктиторите 
място, вдясно от вратата. Великолепие-
то на  портретът  на „дедо Гълъб“ още 
преди години е привлякло вниманието на 
специалисти като проф. Асен Василиев, 
а и днес  продължава да привлича погле-
дите на посетителите. Посветителен 
надпис към него гласи - „за изображение 
църковно, на светий храм сей ктитор и 
приложник  Дедо Гълъб Петров за душев-
ное ради спасение“.  Носията на ктитора 
е официална, празнична, бяла, като особен 
белег и за белодрешковския етнографски 
регион. Широките ръкави, шевиците, ви-
соката обърната яка, коженият ремък, 
агнешките кожи и скъпите обуща под-
чертават авторитета и общественото 
доверие което има „дедо Гълъб“. Синият 
фон на портрета допълва важността му 
а и отношението на зографите, защото 
е приоритет в стилистиката на тяхна-
та школа.
 На двете стени на църквата „Св. 
преп. Петка Българска“ в Богьовци и на 
сводестия ù таван, зографите са подре-
дили библейски сцени, светци, и атрибу-
тите към конкретните теми, съобразени 

because they had studied the then popular 
course of the primer, the psalter, the breviary, 
but also arithmetic, and in addition they were 
taught icon-painting by their fathers and 
grandfathers, and it is noteworthy that they 
also used painters manuals, those unique 
encyclopedias on the processes of the craft, 
which also provided advice in the areas of 
canon and morality.
 With this impressive schooling 
coupled with the strong desire on the part of 
the residents of Bogiovtsi, Mihail and Hristo 
commenced their work in 1882. An inscription 
with the names of the donors, sixty-eight of 
them, is positioned on a visible spot above 
the door on the western wall of the church. 
There is a really impressive portrait of the 
most prominent figure among them: a church 
trustee and manager of the holy temple, “Mr. 
Old Man Galab Petrov”, painted life size at the 
usual donor place: to the right of the door. 
The magnificence of the portrait of “Old Man 
Galab” drew the attention of specialists such 
as Prof. Asen Vasiliev even years ago, and 
today it continues to attract visitors’ eyes. An 
inscription dedicated to him reads: “For the 
church painting, to this donor and manager of 
the holy temple Old Man Galab Petrov, for the 
salvation of his soul“.  The traditional costume 
of the donor is formal, festive, white, as a 
special sign of the white-cloth ethnographic 
region. The wide sleeves, the embroidery, the 
high facing collar, the leather strap, the lamb 
skins and the expensive shoes emphasize 
the high reputation and public trust enjoyed 
by “Old Man Galab”. The blue background of 
the portrait complements its importance and 
indicates the attitude of the icon-painters 
because it is a priority in the style of their 
school.
 The painters arranged on the walls 
and the vaulted ceiling of the St. Rev. Petka 
Bulgarian Church in the village of Bogiovtsi 
biblical scenes, saints and attributes to specific 
themes that conform to the requirements of 
the canon. However, a closer scrutiny will 



с изискванията на канона. При по-внима-
телно вглеждане обаче, ще установим и 
някои интересни изключения. И първото 
от тях идва от общото впечатление, а 
то е една колоритна яркост, свежест на 
излъчването, допълнена и с един експре-
сивен рисунък и живост на портретите. 
Богородица Ширшая небес тук е с Младе-
неца в една лъчиста слънчева мандорла, 
иначе Богородица с медалионния Христос, 
което е вариант на тази сцена, също е 
важен момент в изключенията, макар да 
се среща по-често в западната част на 
историческите български земи. Тези осо-
бености някои анализатори отдават на 
духа на времето през Възраждането и 
търсенето на новото отношение на чо-
века към неговия духовен свят. Само една 
бегла ретроспекция обаче и сравнение със 
стенописите на църквата в Кремиков-
ския манастир, със църквата в Бояна, със 
стенописите на църквата в Беренде или 
църквите в Бобошево, могат да ни дадат 
и други отговори. Защото запазените 
стенописи там от по-ранните векове, 
със същите или подобни особености, вече 
подсказват линия на поведение, линия на 
стилистика, а по-всяка вероятност и още 
нещо дълго пазено през вековете. Двата 
оброчни  камъка облегнати на фасадата 
на „Св.Петка“ допълват темата, защото 
кръстът вписан в кръг и така наречени-
ят разцъфнал кръст са свидетелство за 
присъствието на идеите на ранната, на 
апостолската църква. Регионът на Софий-
ската мала света гора, неговото населе-
ние, неговите първенци и старейшини, 
наследява идеите на Охридската архие-
пископия, а и на архиепископията Юсти-
нияна Прима. Затова Богородица с меда-
лионния Христос изрисувана в Богьовци, 
отразява концепцията и метафората на 
една ранна християнска доктрина, запа-
зени както виждаме в църковното изку-
ство и в българските църкви през веко-
вете. Майсторите от Дебърската школа 

reveal some interesting exceptions. And the 
first one stems from the general impression, 
and it is colorful brightness, fresh radiance 
complemented by expressive drawing and 
vividness of the portraits. Here St. Mary Wider 
Тhan Heaven is with the Child in a radiant 
solar mandorla, but otherwise Virgin Mary 
with Medallion Jesus, which is a variation 
of this scene, is also an important element 
of the exceptions even though it is more 
popular in the western part of the historical 
Bulgarian lands. Some analysts attribute 
these peculiarities to the spirit of the time 
during the Bulgarian National Revival and to 
the quest for man’s new attitude towards his 
spiritual world. But merely a quick flashback 
and comparison with the frescoes of the 
church in the Kremikovtsi Monastery, with 
the Boyana Church, with the murals of the 
church in Berende or those in Boboshevo  
can yield other answers. Because the murals 
from earlier centuries with the same or similar 
peculiarities preserved there already prompt 
a line of conduct, a style line, and most 
probably an additional something that has 
long been safeguarded over the centuries. The 
two votive stones leaning against the facade 
of St. Petka complement the theme because 
the cross inscribed in a circle and what is 
known as the blooming cross evidence the 
presence of the ideas of the early, apostolic 
church. The region of the Sofia Little Mount 
Athos, its population, its leaders and elders 
inherited the ideas of the Ohrid Archbishopric, 
as well as those of the Justinian Prima 
Archbishopric. Therefore, the Virgin Mary 
with Medallion Jesus painted in Bogiovtsi 
reflects the concept and the metaphor of an 
Early Christian doctrine, preserved, as we 
can see, the church art and in the Bulgarian 
churches over the centuries. The masters from 
the Debar School of Art were aware of and 
have preserved this spiritual wealth to hand 
it down from father to son and from temple 
to temple. The existence in the region of 
Kostinbrod and Slivnitsa of archeologically 



са знаели и пазили това духовно богат-
ство и са го предавали от баща на син 
и от храм на храм. Наличието в региона 
на Костинброд и Сливница на археологи-
чески засвидетелствани антични храмо-
ве, като този на юг от село  Братушково 
„Св.арх.Михаил“, запазените елементи от 
антична архитектура, най-вероятно от 
стар храм, използвана в новия храм в село 
Петърч и плочата с Давидовата звезда, 
поставена пред самата врата на храма, 
а и като днешен рефлекс изработването 
на кръст, котва и сърце на вратата на 
храма „Св.св. Кирил и Методий“ в Сливни-
ца са важни доказателства за незаглъ-
хващото ехо на ранното християнство 
и ранната църква. Защото котвата с 
нейното раздвоение отдолу например, е 
вид кръст, а така наречената Давидова 
звезда или шестолъчева звезда е символ 
на проявения свят. И това са тайни сим-
волни и сакрални форми, които и сега про-
говарят с техния  респект, достойнство 
и умиление.
 Сега изправени пред стенописите 
и иконите на църквата „Св. Преп. Пет-
ка Българска“ в село Богьовци си даваме 
сметка, че и името на селото е от осо-
бена важност, защото както и да е стиг-
нало до нас, образувано етимологично и  
функционално  през лично, фамилно, или 
нарицателно име, основата му идва от 
съществителното Бог. Този факт допъл-
нен с името на патрона на църквата „Св. 
преп. Петка Българска“, известна като за-
крилница на Второто българско царство, 
а и на българския народ и до днес, ни кара 
да изпитваме гордостта на българи и 
отговорността на наследници. А тази 
малка по обема си църква в това малко 
по жителите си село, е голямо доказа-
телство за силата на вярата и силата на 
духа на българския народ през вековете. 
Амин! 

Петко Атанасов

verified ancient temples, such as that to 
the south of the village of Bratushkovo: St. 
Archangel Michael, the preserved elements 
of ancient architecture, most probably from 
an old temple, used in the new church in the 
village of Petarch, and the plate with the star 
of David placed in front of the very door of 
the temple, and, as a present-day reflection, 
the creation of a cross, an anchor and a heart 
on the door of the Saints Cyril and Methodius 
temple in Slivnitsa constitute important 
evidence of the unabating reverberations of  
Early Christianity and  the early church. For the 
anchor with the bifurcation of its lower part, 
for example, is a kind of a cross, while what is 
known as the star of David or the six-pointed 
star is the symbol of the manifested world. 
And these are secret symbolic and sacred 
forms that convey messages even nowadays 
with their respect, dignity and tenderness.
 Now, facing the murals and icons of 
the St. Rev. Petka Bulgarian Church in the 
village of Bogiovtsi we realize that the name of 
the village is of particular importance, because 
whatever the way in which it has come to us, 
derived etymologically and functionally from 
a personal, family or common name, its basis 
originates from the noun of God (Бог). This 
fact, in addition to the name of the patron of 
the St. Rev. Petka Bulgarian Church, known 
as the protector of the Second Bulgarian 
Kingdom, and also of the Bulgarian people 
to this very day, makes us feel proud as 
Bulgarians and responsible as successors. 
And this church of small size in this village 
of few residents is great proof of the power 
of the faith and spirit of the Bulgarian people 
over the centuries. Amеn! 
 

Petko Atanasov



СВ. ПЕТКА • ST. PETKA



СЪЗДАНИЕ АДАМОВО И ЕВИНО • THE CREATION OF ADAM AND EVE

СВЕТИ ДИМИТРИ

SAINT DEMETRIUS

СВЕТИ АПОСТОЛ ФИЛИП

SAINT PHILIP THE APOSTLE

СВЕТИ АПОСТОЛ ВАРТОЛОМЕЙ

SAINT BARTHOLOMEW THE APOSTLE



АПОСТОЛ АНДРЕЙ

ANDREW THE APOSTLE

СВЕТИ ЕВАНГЕЛИСТ МАРКО

SAINT MARK THE EVANGELIST

ЕВАНГЕЛИСТ ЙОАН БОГОСЛОВ

EVANGELIST SAINT JOHN THE THEOLOGIAN



ПРЕСТУПЛЕНИЕ АДАМОВО И ЕВИНО • THE CRIME OF ADAM AND EVE

СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ

SAINT PAUL THE APOSTLE

БОГОМАТЕР

VIRGIN MARY

ИИСУС ХРИСТОС

JESUS CHRIST



ИЗГНАНИЕ АДАМОВО И ЕВИНО • THE EXILE OF ADAM AND EVE

СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

SAINT JOHN THE BAPTIST

АПОСТОЛ ПЕТЪР

THE APOSTLE PETER

ЕВЕНГЕЛИСТ МАТЕЙ

EVANGELIST MATTHEW



АДАМ ОРЕ ЗЕМЯТА • ADAM PLOUGHING THE FIELD

ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА

LUKE THE EVANGELIST

АПОСТОЛ СИМОН

THE APOSTLE SIMON

АПОСТОЛ ЯКОВ

THE APOSTLE JACOB



АПОСТОЛ ТОМА

THE APOSTLE THOMAS

СВЕТИ МИНА

SAINT MINA

СВЕТИ ГЕОРГИ

SAINT GEORGE







РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО • NATIVITY



ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ • THE LAST SUPPER





ХРИСТОС СЪДЕН ОТ АННА И КАЯФА • JESUS BEFORE ANNAS AND CAIAPHAS





РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО • THE CRUCIFIXION OF JESUS



ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТОВО • THE BURIAL OF JESUS CHRIST



СВЕТА ТРОИЦА • THE HOLY TRINITY



СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ • SAINT ARCHANGEL MICHAEL



СТРАШНИЯТ СЪД • THE LAST JUDGMENT



БОГОРОДИЦА ШИРШАЯ НЕБЕС • ST. MARY WIDER ТHAN HEAVEN


