
ШИПЧЕНСКИЯТ МАНАСТИР 
"РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО"



• Шипченският манастир „Рождество 

Христово“ е действащ православен манастир 

в град Шипка, община Казанлък, България. 

Разположен е в северозападните покрайнини 

на града.

• Манастирският комплекс включва църква, 

монашески корпус, поклонническа сграда, 

приют и духовна семинария.



• За построявенето на храма, по 

инициативата на граф Игнатиев и Олга

Скобелева, майка на прославения руски

генерал-майор Михаил Скобелев, още

през 1879 г. бил основан помощен

комитет. Инициаторите отправят апел към

руския народ за дарения и само за една

година са събрани 700 000 златни рубли, 

като в кампанията се включват и много 

българи.

• През 1881 г. е обявен конкурс за проект 

на манастира и от осем проекта е избран 

този на архитект проф. Антоний Осипович 

Томишко (1850-1900), роден в Пардубице, 

Чехия.



• Жителите на с. Шипка подаряват мястото, 

където ще се изгражда манастирът, 

подготовката е завършена и строителството

започва през 1885 г. по проекта на арх. А.О. 

Томишко, под ръководството на арх. проф. 

Александър Никанорович Померанцев.

• Пристигнали за строежа майстори зидари и 

дърводелци от Русия, каменоделци от 

Италия, както и много местни майстори.



• Стоежът се извършва от 1885 г. до 1902 г., 

когато храмът е тържествено осветен. 

Изграждането трае толкова дълго поради 

скъсването на дипломатическите отношения 

между Княжество България и Царство 

Русия. Това се случва една година след 

началото на проекта, а дейностите са 

възстановени десет години по-късно. 

Формата му е кръстокуполна с квадратен 

наос и три апсиди. Високият 42 м централен 

купол е ограден от четири по-малки, с 

височина 33 м, завършващи със златни 

кубета, с традиционната за Русия форма на 

луковици, с кръст на върха.



• Главният вход е оформен с три арки, 

намира се на западната фасада, до 

която е долепена внушителна кула-

камбанария, висока 53 м, със 17 

камбани, като най-голямата тежи близо

12 тона и е личен подарък от руският

император Николай ІІ. 

• Седемнадесетте камбани са отлети от 

около 30-те тона отстреляни оръдейни

гилзи, събрани в района на битките.



• Сградата е изградена в стила на руските църкви 

от 17 век.

• Представлява образец на богато украсен 

и зографисан храм. Църквата е стенописвана два 

пъти – през 1902 г. от Г. Месоедов и Антон 

Митов и през 1957 – 1959 г. от колектив под 

ръководството на Н. Ростовцев. Иконостасът за 

храма на Шипка е по проект на проф. А. Н. 

Померанцев.



• Върху вътрешните стени и в аркадните галерии 

отвън са поставени 34 мраморни плочи с имената 

на 8491 офицери, войници и опълченци, загинали 

по време на Освободителната война в България.

• В криптата под храма в 12 каменни саркофага са 

положени тленните останки на загиналите.



• Манастирът остава руски до 1934 г., когато 

съветското правителство го предоставя на България. 

• През 1970 г. храм-паметникът “Рождество Христово” 

е обявен за исторически паметник на културата. 

• През 2004 г. е собствеността му е прехвърлена на 

Българската православна църква. Шипченският 

манастир е един от 100-те национални туристически 

обекта.



• Източници: Свети места:

• 1. Чавръков,Г. - Български манастири, изд. "Хайни", София, 2002 г.

• 2. Валентин Миновски, интернет сайт "Православието" (www.pravoslavieto.com)

• Изготвила:

• Селен Али 10а клас


