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Abstract: 

This article is focused on the architectural intervention in the “St. Nicholas” monastic skete as 

an element of the Orthodox Troyan Stauropegial monastery “Dormition of the Most Holy 

Mother of God”. The religious complex, located near Troyan is listed as national cultural built 

heritage and a work of art. During the research, preliminary work and execution of the 

conservation, restoration and reconstruction of the skete buildings and landscape, their 

architectural and structural aspects, as well as the artistic qualities were thoroughly analyzed.  

The methodology and comprehensive scientific approach developed by the designers, led by 

Dipl. Arch. Angel Maznikov, are an objective foundation for the integrated conservation of the 

site as part of Bulgarian cultural heritage, its artistic exposure and the continuation of its life 

cycle in the context of a system of architectural and historic heritage. The realization of a 

sustainable concept for architectural intervention in the monastic skete is established as an 

overall complete design decision for the preservation, restoration and socialization of the 

religious object of the immovable heritage.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В началото на XXI век, много български църкви и манастири са оставени 

безстопанствено, на произвола на времето и природните условия, като това е особено 

характерно за обекти в по-малки села и за тези извън селища. Така се е случило и с  

православния скит Свети Никола, който е недвижима културна ценност –

архитектурно-строителна и художествено-историческа с категория  национално значение.  

Според степента си на опасност скитът е бил определен за застрашена културна ценност, 

за която съществува реална опасност от нанасяне на тотални щети, унищожаване или 

сериозно нарушаване на целостта. 

                                                 
1 Милен Маринов, д-р арх., Министерство на културата nна Република България, arhmmarinov@gmail.com; 

Milen Marinov, Dr Arch, Ministry of culture of the Republic of Bulgaria, arhmmarinov@gmail.com 
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Скит Свети Никола е уединен и развит религиозен комплекс от сгради и 

пространства, удовлетворяващи нуждите на клира, местното  население и поклонници в 

различни сфери на обществения живот. Основан в края на XVIII век монашеския 

комплекс e важен елемент от значимия за страната Троянския ставропигиален 

манастир Успение Богородично, с който е свързан духовно, социално и архитектурно 

[1].  За изграждането на скита са избрали закътана гориста местност на склоновете 

на Средна Стара планина, която е източно от град Троян и река Черни Осъмь и е кръстена 

на патронния светия (фиг.1).  

 

Фигура 1. Общ изглед - фотография от 2019г. (автор: арх. Милен Маринов)  

 

През вековното си съществуване малката обител е била огнище и пазител на 

православието, културата и духовността за жителите от региона. През Възраждането тази 

крепост на българщината се развива като просветен и образователен център, природно 

запазен от посегателствата на поробителя и лоши човешки помисли [5]. Монашеското 

братство е съдействало активно и в борбата на българския народ за религиозна и 

политическа свобода и обединение. 

 

Фигура 2. Ситуация (автор: колектив с ръководител арх. Ангел Мазников)  

 

Скит Свети Никола е формиран исторически от три сгради – православен 

храм Свети Никола, манастирската магерница и манастирско монашеско жилище, както 

и аязмо, християнски гроб и елементи на благоустройство (фиг.2).  
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Православният храм е най-старата запазена храмова сграда на Троянската света 

обител [4].  Изграден е в типологията на православна религиозна сграда – еднокорабна 

църква с певници, който тип е съхранен от късното Средновековие и е рядко срещан през 

Възраждането [7]. Характерен елемент е дълбокият отворен екзонартекс с правоъгълна 

форма, и правата емпория в западната част на наоса (фиг.3).   

 

Фигура 3. План на църквата (автор: колектив с ръководител арх. Ангел Мазников)  

 

Типът на жилищните сгради е сходен с жилищното строителство от конкретния 

исторически период при отчитане на монашеския начин на живот [6]. Предвид 

ограничените размери на скита благоустройството на терена е с едно ниво, което е 

традиционно за подобни обекти. Аязмото е специфичен функционален и пространствен 

елемент материализиращ култ, вплетен в българските християнски традиции. Строени в 

продължение на повече от половин век епохи и от различни майстори, сградите и 

елементите на комплекса са в хармония и са с характерните особености на 

българското Възраждане. 

Манастирският скит е бил в общо аварийно състояние при видимо рисково 

състояние поради липсата на всякакъв вид поддръжка и ремонтни дейности повече 

от 20 години, и при непоследователна и необоснована човешка намеса [2]. С всяка 

изминала година автентичната сграда на храма с нейната уникална декоративна украса се 

е нарушавала по-силно и се е очаквало пълното ѝ погиване. От нетрадиционните 

структури на магерницата и монашеското жилище са били запазени отделни фрагменти, 

като липсвали части от покриви, стени и подове. Историческите елементи на 

благоустройството, аязмото и оградата са изгубили своята структура, функция и 

образност. Тези условия потенциално скоро са щели да доведат до безвъзвратна и пълна 

загуба на историческата, архитектурна и художествена  културна ценност. 

Всичко това е определяло необходимост от спешни консервационно–

реставрационни работи и неотложни архитектурно–строителни дейности по основен 

ремонт, реконструкция и възстановяване на обекта като цяло. 
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2. ИДЕИ ЗАЛОЖЕНИ В ПРОЕКТА 

В началото на  2016 г. Игуменът на Троянската ставропигиална света обител  

Успение Богородично ангажира арх. Ангел Мазников с цялостния инвестиционен 

проект за скит Свети Никола. Процесът на проектиране и последваща реализация 

приключва успешно за пет години при отчитане на спецификата на намеса в недвижима 

културна ценност, каноничния характер на православния обект и съвременните 

изисквания при реставрация и реконструкция. 

Разглежданият проект се придържа към ясна и систематизирана методика на намеса 

обхващаща в последователност: фото- и графично документиране, включително 

документиране на състоянието на обекта с проучване по литературни сведения и архивни 

документи. Анализират се типологията и стиловата характеристика на скита, както и  

плановата и обемно-пространствената му композиция чрез съпоставка с аналози. 

Извършва се оценка на автентичността и на културно-историческата, социалната и 

естетическата стойност на обекта. На базата на проучванията и извършеният анализ, е 

формулирана концепция за реставрационния метод за опазване, като се лимитира 

съвременната намеса и се осигурява социализацията на средата. Визуализация на научно 

изведената концепция е графично изведеното проектно решение.  

 Основната цел на изпълнения проект за недвижимата културна ценност е била 

създаване на обективни условия за нейното реставриране, възстановяване, укрепване и 

предотвратяване на по-нататъшно увреждане или разрушаване. Реализацията на 

инвестиционното предложение осигурява възстановяване на пълноценното 

функциониране на сградите на скита, и прави достояние тяхната културно-историческа 

стойност, като възвръща автентичния образ на манастирския скит в природна среда със 

съответен човешки мащаб (фиг.4а и 4б). 

 

Фигура 4а) и 4б). Фотография след изпълнение на проектните намеси 

 

В научно обоснованото проектно решение за намеси в обекта на недвижимо 

културно наследство комплексно и планирано са приложени консервационни и 

реставрационни работи и архитектурна реконструкция и възстановяване. Реализирана е 

единствената реална възможност за възраждане материалната и историческата, 

архитектурната и художествената цялост на скита и продължаване на жизнения цикъл, 

като православно и духовно средище. Цялостните дейности по опазване на недвижимата 

културна ценност са с ясна методологическа последователност. Спазен е дефиниран 

научен подход, които е изведен системно-структурно от цялостно историческо развитие, 

подробни прединвестиционни проучвания и анализ на тежкото предаварийно и 

следаварийно състояние на сгради и на художествена украса в обекта. В подробни анализи 

архитектурните и декоративните елементи са оценени като физическо и конструктивно 
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състояние, автентичност, културно-историческа и естетическа стойност. При последващ 

синтез са формулирани принципи и ограничители за намеса в обекта на 

архитектурно-художественото и народно-историческото наследство при характеристика 

на православен комплекс. Концепцията за проектното решение за недвижимата културна 

ценност е принципно дефинирана, като са систематизирани конкретни мерки за 

реставрация и възстановяване на архитектурно-историческата даденост, запазване и 

разкриване на качествата ѝ, и подчертаване на нейната функция за обществото. 

Архитектурното, конструктивното и художественото решение е специфично при 

запазване на функционалното предназначение в оригинална среда, без преустройство или 

адаптационни намеси, при предотвратени процеси на разрушаване и отстранени 

причинени увреждания по композиционни елементи на скита. Осигурена е възможност, 

която е пълноценно реализирана, за детайлно изпълнение на всички видове 

строително-монтажни работи и доставка и монтаж на обзавеждането на обекта. 

3. ОСНОВНИ НАМЕСИ В ОБЕКТА 

Намесите в отделните композиционни елементи са комплексно решени с оглед на 

историческите особености на оригиналите, вида на архитектурните структури, и 

включените художествени елементи. 

 

Фигура 5а) и 5б). Фотография – изглед на иконостаса след изпълнение на 

реставрацията 

В православен храм Свети Никола с размери 19.80/9.40 m. са укрепени каменните 

основи със стоманобетонни ивици и рандбалки, които нямат визуално присъствие [3].  

Възстановени са аварирали елементи на ограждания от зидария от ломен естествен камък 

с нови материали, които са максимално сходни с оригинална. Подменени са редица 

нарушени дървени конструктивни елементи на четирискатния покрив и в отворения 

екзонартекс с постигната интегрирани огнезащита и хидрофобност. Покривната покривка 

от плочи естествен камък е била демонтирана изцяло, обработена и заздравена, и 

монтирана в последствие Почистени са и са ремонтирани структурите и лицевите 

третирания на тавана, пода и стените при прилагане на технологии близки на 

оригиналните. Изпълнени са съвременни електрически инсталации, които са скрити в 

ограждащи елементи. Изцяло реставрирана и консервирана е основната художествена 

украса – дървеният резбован иконостас с двукрили Царски (Свети) двери и иконите 

вградени в него, които са били силно увредени (фиг.5а и 5б). Реставриран е запазеният 

декоративен елемент в екзонартекса – стенописен фрагмент в патронна ниша. Над 

покрива е монтиран религиозният символ – православен кръст със златно покритие. 
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За едноетажното манастирско монашеско жилище със застроена площ от 26 m2 след 

обосновани демонтажни работи са подменени частично нарушени дървени конструктивни 

елементи с нови при сходни материал и детайл. Реконструирана е  изцяло северната стена 

на сградата предвид критичното ѝ състояние. Възстановени са и са почистени и 

обработени с подходящи състави лицевите пластове на пода и стените, като 

преобладаващо са били демонтирани и монтирани в последствие [2]. Дървените елементи 

са ремонтирани и са обработени за постигане на интегрирани защита и лицево покритие 

при съответна дълготрайност. На четирискатния дървен покрив е изпълнена покривна 

покривка, каквото е била по първоначалния градеж – плочи от естествен камък (тикли), 

при съответни консервационни обработки. С оглед на нормалното обитаване са изградени 

технически инсталации  при вграждане в ограждащи елементи. 

При манастирската магерница – едноетажна сграда с частичен полуподземен етаж и 

„обща“ разгъната застроена площ от 71 m2, са разчистени авариралите конструкции, като 

всички годни архитектурно-конструктивни елементи са запазени за влагане при 

възстановяването на сградата. Възстановени и реконструирани се ограждания с дървена 

скелетна носеща конструкция съобразно документирана геометрия и градеж [2]. 

Аналогично на монашеското жилище са приложени мерки за дефинирана намеса. 

Ремонтирани основно са аязмото и на христянския гроб на автентичните им места и 

в оригиналната им архитектурна форма. Възстановена е оградата и портите в нея, а 

благоустройството включва алейна мрежа и допълване на растителността (фиг.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7. Православен храм Свети Никола и част от алейната мрежа. 

 

Специфично определеният цялостен процес на намеса в недвижимата културна 

ценност е с редица сложни взаимовръзки, които включват и творческото начало на 

архитектурното изкуство, като не се предполага винаги еднозначно решение. 

Последващата творческа практика по опазване на недвижимо културно наследство в 

тази типология би се подобрила значително с актуализиране на Закона за културното 

наследство (ЗКН). Належащо е в текста по чл.79 от ЗКН охранителната зона на сходни 

недвижими културни ценности, разположени извън урбанизирани територии да обхваща 

непосредствените подходи към тях – алеи, пътеки и други. Това е особено валидно при 

обекти в природна среда, какъвто е и разглежданият случай, и би постигнало придържане 
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към целите на опазването, а именно да гарантира достъп до недвижимите културни 

ценности и да осигури защитата на прилежащата им среда.    

С оглед на конкретната практика се налага изводът, че е нужно подобрение на 

регламентите за инвестиционно финансиране на опазването на културното наследство 

като специфичен културен процес. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализираните интегрирани консервационни и реставрационни работи с 

възстановяване и реконструкция на архитектурния обект са обективизирали опазването на 

културното наследство, неговото художествено експониране и продължаване на жизнения 

цикъл в контекста на система от културно-исторически ценности в конкретната територия 

и като част от Троянския ставропигиален манастир (фиг.6). 

 

 

Фигура 6. Общ изглед на скит Свети Никола. 

 

Създаването на материални условия и реално обитаване е необходимо условие за 

пълноценно функциониране на скита. Възстановяването на редовната религиозна и 

духовна дейност е необходимо и достатъчно условие за възраждане и постоянен 

обществен живот в комплекса. Обживяването на обекта ще възстанови активното 

отношение на местните жители, а и на българите от цялата страна, към православната 

духовност, което е с предвидим висок социален ефект за обществото. 

Очакваното превръщане на скит Свети Никола в предпочитан туристически обект 

ще има и безспорен икономически ефект в контекста на Община Троян, особено при 

ефективно прилагане на принципите на устойчиво развитие в културния туризъм. 

Съхраняването, реставрацията и консервацията, и социализацията на недвижима 

културна ценност в съвременните условия в територия извън урбанизираните е важен и  

изострен проблем и обектът представлява едно цялостно и пълноценно решение.  

Методиките и резултатите от разглежданата намеса в обекта са основа както за 

опазването и устойчивото развитие на недвижимите културни ценности, така и за 

актуализирането на нормите и политиките по опазване на културното наследство. 

Научно обоснованото отношение и грижа за архитектурното наследство е основно 

средство за запазване на културната специфика на района на Централен Балкан, и на 

националната българска идентичност, както и спомага за поддържане на разнообразие в 

европейското културно пространство. 
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