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ЗА ПЪТЯ НА ПРЕНАСЯНЕ МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН 

РИЛСКИ ОТ СРЕДЕЦ ДО ТЪРНОВГРАД ПРЕЗ 1195 Г. 

ХРОНОЛОГИЯ НА ПОКЛОНИЧЕСКИЯ ПОХОД „СВ. 

ИВАН РИЛСКИ“ 2016 

Евгени Коев, Паскал Пиперков 

Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”, гр. Велико 

Търново, България 

Институт по математика и информатика при Българска академия на 

науките, София, България 

ON THE ROUTE OF TRANSFER OF THE RELICS OF ST. 

JOHN OF RILA FROM SREDETZ TO TARNOVGRAD IN 

1195. CHRONOLOGY OF THE PILGRIMAGE MARCH “ST. 

JOHN OF RILA” 2016 

Evgeny Koev, Paskal Piperkov 

Vocational High School of Tourism “Dr. Vasil Beron”, Veliko Tarnovo, 

Bulgaria 

Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Science, 
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Abstract: In the paper it is given some theoretical and practical reasons 

about restoration of the route of the relics of St. John of Rila that was carried 

over from Sredetz (Sofia) to Tarnovo in 1195. Pilgrimage march “St. John of 

Rila” 2016 is richly detailed in a chronology. The part of the route between 

Maglizh and Veliko Tarnovo has been whole walked at the first time throughout 

the event. 

Keywords: Bulgarian Saints, St. Relics, Pilgrimage 

 

Резюме: В статията се дават теоретични и практически съобра-

жения относно възстановяване пътя на мощите на св. Иван Рилски, кои-

то са пренесени от Средец в Търновград през 1195 г. С подробна хроноло-

гия е представен Поклонническият поход „Св. Иван Рилски” 2016, по вре-

ме на който за първи път изцяло пеша е изминат участъкът от Мъглиж 

до Велико Търново. 
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Ключови думи: Български светци, свети мощи, поклонничество 

Въведение 

Пътят на мощите на св. Иван Рилски е тема, която периодично тре-

вожи  умовете на любители на българската история, ревностни християни, 

историци. 

Мислим, че не е потребно да бъде обяснявано кой е всепризнатият за 

покровител на българския народ св. Иван Рилски, но за пълнота само мар-

кираме основните моменти от живота на светеца и пренасянето на негови-

те свети мощи през годините. 

Св. Иван Рилски е роден около 876 г. в с. Скрино, Кюстендилско. 

Като младеж изоставя светските задължения и се посвещава на Бога. От-

тегля се в близък манастир и не след дълго приема отшелническия начин 

на живот. Последователно се подвизава в Осоговието, Витоша, Рила, къде-

то се установява в известната и днес малка скална пещера. Там започват да 

се стичат негови ученици. Той основава най-големия в съвременните гра-

ници на България манастир – Рилския. Сред неговите ученици и последо-

ватели, възсияли до съвършенство, са светците от Кюстендилския край 

Прохор Пшински, Гавриил Лесновски
1
 и Йоаким Осоговски. С целия си 

подвижнически живот св. Иван Рилски се превръща в пример за монашес-

ки праведен живот и опора за вярващите християни в следващите векове. 

Със завета, който оставя на своите ученици, определя рамките за органи-

зиране на монашески общежителен живот по нашите земи. Придобил из-

вестност и почит още приживе, след смъртата му на 18 август 946 г. про-

дължава да е обект на преклонение и надежда за покровителство свише. 

Неговите мощи са пренесени в Средец между 960 г. и 1073 г. През 1183 г.  

унгарският крал Бела III отнася мощите в своята столица Остригом (Гран, 

днес Esztergom). След чудото с римокатолическия епископ, а според някои 

историци и заради подписания мирен договор между Византия и Унгария, 

през 1187 г. мощите на светеца са върнати в Средец. През 1195 г., когато 

                                                           
1
 Същите светии са известни в Македония като Прохор Пчински и Гаврил Лесновски. 
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градът вече е превзет от българските войски, по повеля на цар Иван Асен I 

и с благословията на тогавашния духовен глава Василий мощите тържест-

вено са пренесени в столицата на Второто българско царство Търновград. 

След завладяването на България от Османската империя, през 1469 г. мо-

щите на преподобния са върнати в Рилския манастир. 

Подробни разкази за живота и пътя на мощите на св. Иван Рилски с 

цитирани извори са публикувани от Иванов [9], Дуйчев [6] и Пулос [17]. 

Преглед на изследванията и цялата литература във връзка със светеца до 

1979 г. е направен от Фекелджиев [22]. 

Настоящата разработка се съсредоточава върху пътя на мощите на 

Рилския светец през 1195 г. от Средец към Търновград. Макар в почти 

всички известни жития да се споменава за пренасянето в столичния Тър-

нов, подробности за събитието се дават в първото проложно житие [15] и в 

пространното житие от св. Патриарх Евтимий [16]. Изследователите в об-

щи линии цитират горепосочените извори. По-обстойно изследване за пътя 

през Хемус прави Аврамов [1]. Съвременен коментар за преминаването на 

планината публикува Марков [13]. 

По-долу, като анализираме подробно пътя на процесията от 1195 г., 

изграждаме наша хипотеза за конкретния маршрут. Даваме съображения за 

възстановявянето на терен в съвременни условия. Разказваме за реализи-

раното поклонническо пътуване през 2016 г., осъществено изцяло пеша от 

Мъглиж до Велико Търново. 

Пътят на мощите на св. Иван Рилски от 1195 г. 

според историческите извори и изследвания 

Престоят на светите мощи в Средец 

Основната информация за пристигането на мощите на св. Иван Рилс-

ки в Средец се дава от житието на преподобния, писано от византийския 

сановник Георги Скилица. Оригиналният текст вероятно е на гръцки, но е 

известен само от славянски преписи [7, с. 53-55]. Текстът на църковносла-

вянски е достъпен в публикацията на Иванов [8, с. 38-51], а превод на бъл-

гарски език от Ст. Васев е публикуван от Киселков [10, с. 19-37]. 
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Кога мощите на св. Иван Рилски са пренесени от Рила в Средец? Ос-

новавайки се на безименото и на второто проложно житие, Иванов приема, 

че пренасянето е по времето на цар Петър (927-969 г.) [9, с. 16]. Златарски 

подлага това на съмнение, като поставя въпроса: „защо е било потребно на 

цар Петър, който е благоговеел пред светеца, да пренася мощите му от ма-

настира в Средец, а не в Преслав, както би трябвало да се очаква” [7, с. 68]. 

По данните на Скилица пренасянето става, „когато царската власт премина 

към Двуродния” [10, с. 33]. За кой византийски император става дума? 

Предположение има за Роман II (959-963 г.) или за Роман IV Диоген (1067-

1071 г.) [10,  с. 6-7]. В Германския препис вместо „Двуродния” е записано 

„Брадатия” [8, с. 48]. Анализирайки този факт, Дуйчев предполага, че мо-

щите са пренесени в Средец по времето на българския цар Борис II (969-

972 г.) [6, с. 187-197]. 

В Скилицовото житие е описано, че когато са пренесени в Средец, 

мощите първо са положени „в епископската църква” [10, с. 34]. Според по-

вечето изследователи това е ротондата „Св. Георги” [6, с. 197]. Станими-

ров е на мнение, че по това време епископска е църквата „Св. София” [19, 

кн. 7, с. 9]. Действително, „Св. София” е митрополитска църква през Сред-

новековието. Филов, който проучва и двете църкви, констатира, че най-

ранни сведения за „Св. Георги” като митрополитска църква има от 1469 г., 

докато за „Св. София” като митрополитска е писано през 1329 г. [23, с. 

241, 370]. Вероятно църквата „Св. Георги” става митрополитска катедрала 

след 1386 г., когато храмът „Св. София” е превърнат в джамия. 

По решение на клира и според желанието на светеца, от епископска-

та църква мощите са пренесени „в църквата на светия апостол и евангелист 

Лука, която бе тогава дървена” [10, с. 34]. По сведения на Иречек храмът 

се намирал на сегашния площад Позитано [6, с. 204-205]. 

По-късно благочестивият Грудас построява на светеца каменна цър-

ква близо до стената на Средец [8, с. 49]. Георги Скилица съобщава също, 

че храмът на светеца претърпява пожар, който е овладян по застъпничест-

вото на св. Иван [10, с. 35]. За манастир „Св. Иван Рилски” в Средец се го-

вори в кореспонденцията на Теофилакт Охридски с епископа на Средец. 

Това показва, че църква (и манастир) на името на светеца има преди 1108 г. 
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Тази теза е съгласувана с предположението, че полагането на мощите в 

храм на името на светеца е през 1097 г. [6, с. 205-218]. Трифонов разпозна-

ва Грудас като Gourdesis – далматински първенец, който е пленен от ви-

зантийския император Мануил I Комнин през 1150 г. и е докаран в Средец, 

по-късно остава там на служба. Като свързва логически наличната инфор-

мация, Дуйчев предполага, че храмът „Св. Иван Рилски” е изграден първо 

от дърво, а след пожара е построен от Грудас каменен на същото място [6, 

с. 218-221]. 

В пътепис от 1578 г. Герлах описва черквите в София, като спомена-

ва за храм „Св. Иван Предтеча”. Според Иречек, който цитира местно пре-

дание, става дума за св. Иван Рилски, като храмът „стоял край баните и 

бил после разрушен от турците, които са направили на негово място голя-

мата Баня баши джамия”. Според Иширков църквата „се намирала срещу 

старото ковчежничество, на ул. „Пирот” до хотел „Метропол”. Тя същест-

вувала и след Освобождението, но била склад за кожи на един евреин. 

Господин В. х. Янков я виждал преди да я сринат и казва, че имала много 

висок таван и стените ѝ били изографисани.” [19, кн. 8, с. 9]. 

Къде се намирали църквите „Св. ап. и ев. Лука” и „Св. Иван Рилски” 

разбираме от първия регулационен план на София, съставен през 1879 г. 

Той е възстановен и публикуван през 1940 г. (фиг. 1) и 1941 г. [14]. Дейст-

вително, храмът „Св. ап. и ев. Лука” се намирал край сегашния площад По-

зитано (преди Освобождението – Говежди пазар), на ъгъла на сегашните 

улици „Позитано” и „Лавеле”. Храмът „Св. Иван Рилски” се намирал в 

югозападната част на градинката пред Централни хали, на пресечката на 

сегашните улици „Пиротска” и „Георг Вашингтон”. Събарянето на тези и 

други църкви с цел изправяне улиците на новата столица, предвидено в 

регулационния план, е извършено през 1884-88 г. Разрушаването на храмо-

ве е посрещнато драматично от местното население [21]. Археологически 

проучвания в центъра на София от 2010 г. дават надежда, че са разкрити 

основите на църквата „Св. Иван Рилски” с прилежащия към нея християн-

ски некропол [4]. Мястото на апсидата е „на около 30-40 м югозападно от 

известната Баня баши джамия и южно от Централните софийски хали” [4, 

с. 44]. 
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Фигура 1. Фрагмент от „План на стара София. Положението на града през 1879 

година с регулацион. му проект на улиците, площадите и други обществени нуж-

ди, утвърд. през 1881 г. Прибл. мярка 1:7,000” (приложение към издадения от Соф. 

Бълг. благотв.-образ. дружество Ив. Николаевич Денкоглу през 1940 година юби-

леен сборник на стара София). Църквата „Св. ап. и ев. Лука” е под номер 9а, цър-

квата „Св. Иван Рилски” е под номер 16. Източник: www.stara-sofia.com  

Пренасяне на мощите от Средец до Кръстец. Локализа-

ция на местността Кръстец (Окоп) 

През 1195 г. (най-вероятно към края на лятото) цар Иван Асен I, 

връщайки се от победоносен поход по долината на р. Струма [6, с. 231], 

http://www.stara-sofia.com/
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„като дойде и до Средец и го покори, и видя светия преподобен отец, и чу 

преславните неща за него, и се поклони на светия му ковчег, и целуна пре-

честните му мощи, заповяда на свещения патриарх Василий, а също и на 

клира, който е с него, да вземат всеславния ковчег и с голяма почит да го 

пренесат пред него до царския град Търнов. И определи 300 избрани вой-

ници, за да съпроводят светеца. И така патриарх Василий сложи честния 

ковчег на кола; и така всички, които бяха с него, с радост поеха пътя и с 

веселие вървяха, славейки бога и напътствувани от молитвите на светеца. 

С тях вървяха и монасите от светия му манастир – игуменът Йоаникий  и с 

него богобоязливите иноци.” [15, с. 134] 

По отношение на иноците, подкрепяме тезата, че това са монасите от 

манастира в Средец [10, с. 9], откъдето всъщност са взети мощите.  

Изследователите са единодушни, че процесията с мощите тръгва от 

Средец през Северна Тракия и после пресича Хемус, като за маршрута 

през Тракия не се дават повече сведения. Приемаме, че шествието минава 

през Подбалканските котловини, които вече са българска територия [12, 

карта №1]. За да бъдем обективни, трябва да признаем, че няма констати-

ран култ към светеца в този регион. Това вероятно се дължи на многократ-

ното обезлюдяване на селищата. 

Според текста от св. Патриарх Евтимий, след изпращането от Средец 

царят „дойде спешно в своя царски град и започна да изгражда църква на 

името на светеца в славния град Трапезица. ... И когато царят разбра, че 

патриархът е дошъл, бързо излезе да го посрещне на мястото, наричано 

Кръстец, с целия си синклит. И като целуна с почитание мощите на свете-

ца, задържа ги да останат там за 7 дни, докле беше доизградена църквата.” 

[16, с. 148]. Същата информация ни дава и първото проложно житие, но 

мястото на срещата, където процесията престоява 7 дни, е „Окоп” [15, с. 

134]. 

Коя е местността Кръстец или Окоп? Иванов счита, че „Кръстец е 

местност, която се намира между Шипка и Трявна, в самия проход” [9, с. 

20]. По-сериозно с въпроса се занимава Аврамов [1, с. 103-104]. Заедно с 

Даскалов проучват запазените предания, сред които цитират думите на дя-

до Минчо Митев (75 г.) от Койчовци: „Дете бях, отдавна. Ходихме с дядо 

си в Балкана за работа. Дядо ми ми разказва, че някога – много отдавна, от 
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Търново са дошли владици, попове и много народ, които са носели кръсто-

ве и са се спрели на Кръстец да посрещат мощи на някакъв светия. За това 

се нарича и до сега „Кръстец”, от многото кръстове, що са носили хората.” 

[5, с. 15]. В горния цитат става дума за връх Кръстец (1007 м), който се на-

мира на около 2 км северозападно от днешната жп гара Кръстец. Изложе-

ното от дядо Минчо силно напомня за посрещането на мощите от царя и 

синклита, описано в житията. Аврамов констатира също култ към св. Иван 

Рилски в с. Селце, където има стара църква на името на светеца и ежегодно 

се чества празникът му. Извежда хипотезата, че процесията идва от Крън, 

пренощува в Селце и по Мъглижкия проход се изкачва на връх Кръстец [1, 

с. 103]. 

Има, обаче, и други топоними Кръстец по Стара планина и Предбал-

кана. Местности „Кръстец” и „Кръста” има, например, над с. Енина, в 

околностите на Дряново и Велико Търново. При подробното анализиране 

на различните доводи „за” и „против” всяка една от тези местности, убеди-

телно се налагат аргументите в полза на горепоменатия връх Кръстец в 

Тревненска Стара планина. Преданието, че мощите на св. Петка са прене-

сени през Енина и Габрово [1, с. 106-107], обяснява другия топоним Кръста 

в Шипченска планина. Удачно място за престой на мощите в продължение 

на една седмица е именно високата част на планината. Там, според преда-

нията, имало владения на Асеневци – дворец [1, с. 103], лятна резиденция 

[5, с. 16], укрепени кули [13, с. 24]. Единствен контрааргумент е смущава-

щото за някои събитие, че посрещачите начело с царя излизат на около 2 

дни път от столицата, за което в житието се казва „бързо излезе” [16, с. 

148]. Имайки предвид, че това е събитие от огромна важност за времето си, 

и това съмнение не издържа. 

Освен изброените податки, има и косвени доказателства. В първото 

проложно житие се упоменава местността „Окоп”. Логично е, наименова-

нието „Кръстец” да е дадено след пренасянето на мощите и престоят им в 

местността, както и разказва дядо Минчо. Поради това житиеписецът е из-

ползвал старото, познато отпреди име. Топоним „окоп” явно може да се 

даде на важно защитно съоръжение, на стратегическо място за отбраната 

на проход. Такава оценка за вр. Кръстец ни е засвидетелствана по време на 
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войната между Руската и Османската империи през 1877-78 г., когато 

именно през Тревненския проход и вр. Кръстец преминава най-голямата 

руска част [20, с. 146], а върхът е охраняван така, както и Шипченският 

проход [3, с. 117-118]. 

Пренасяне на мощите от Кръстец до Търновград 

Досега не е изградена обоснована хипотеза за пътя на мощите от 

Кръстец към Търновград. В житията не се съобщават подробности за мар-

шрута. Даскалов предполага, че процесията от 1195 г. нощува в тревненс-

ката църква „Св. Архангел Михаил” и после през Войници, Кумани и Ца-

рева ливада отива към Търново. Обосновката е, че това е старият път 

„Търново – Борущица – Верая  – Константинопол” [5, с. 15]. Хипотезата на 

Аврамов, който изследва главно верейския път, е за следния маршрут: 

Кръстец – Плачковци – Трявна – верейският път – Царева ливада – Дряно-

во – Търново [1, с. 104-105]. Марков, който описва района на изток – села-

та около Белновръх и Белица, твърди, че пътят на шествието „върви през 

малките селца Сеймени, Дъскари и Иван Димов, за да премине брода на 

река Белица ... продължава по ръба на рида „Бунев рът”, изкачва се на ви-

сочината над днешното селище Царето („Фъревското Царе”), минава през 

местностите „Стражарска китка” и „Чучура” и слиза в Килифарския ма-

настир” [13, с. 45]. Той обосновава тезата си с наличието на пролетен съ-

бор по тези места. Припомняйки факти от историята на Килифаревския 

манастир, обосновава наличието на стар култ към св. Иван Рилски там и 

предполага, че мощите са пренощували в манастира [13, с. 45-46]. Заклю-

чава, че по същия път се придвижват и процесиите с „мощите на Св. Ми-

хаил Воин,  на Св. Петка Епиватска и тези на мъченицата Филотея” [13, с. 

46]. 

За нас няма преки доказателства, че процесията с мощите на св. Иван 

Рилски минава през Трявна. На това мнение е и Марков [13, с. 44-45]. Дас-

калов и Аврамов цитират предания за името на местността Кръстец и за 

култа към светеца в с. Селце, но не са убедителни за маршрута на север. 

Например, от Войници до Кумани, както предлага Даскалов, трябва да се 

слиза в дола и да се прави изкачване – това не може да е главен път. За съ-
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жаление, параклисите край Царева ливада и Дряново, за които разказва 

Аврамов, не съществуват. 

Аргументите на Марков, че шествието е минало през Килифаревския 

манастир, са логични. Действително, единият от олтарите, които събира 

майстор Колю Фичето под покрива на новата църква през 1840-1842 г., е 

посветен на св. Иван. Станев боязливо обяснява именуването на параклиса 

с ролята на йеросхимонах Спиридон от Рилския манастир за възобновява-

нето на духовния живот в Килифаревската обител [18, с. 226-228]. 

Продължението на пътя на процесията с. Селце – вр. Кръстец, към 

Търновград, според нас, е по долината на горното течение на р. Белица и 

след това, прехвърляйки ридовете северно от реката – към Килифаревския 

манастир. В подкрепа на тази теза е съществуващо предание, че населени-

ето в района на днешното с. Белица посреща светеца, което паметно съби-

тие се отбелязва ежегодно със събор. Но този събор не е пролетен, защото 

пренасянето на мощите е през лятото на 1195 г. По-скоро, обосновка би 

могло да бъде, че храмът в селото е посветен на празника Преображение 

Господне и на 19 август също има традиционен събор и курбан. В тази 

връзка през 80-те години е монтиран и паметен знак над селото по поречи-

ето на реката. За съжаление, този район днес е с ограничен достъп. 

Нелогична е тезата за изкачването на Белновръх, защото преди това 

има стръмно слизане. Алтернативният вариант е по вододелното било през 

вр. Върбанов чукар, което прекалено удължава пътя. Не сме съгласни и с 

мнението на Марков, че всички процесии за пренасяне на мощи в края на 

XII век и първата половина на XIII век минават по описания от него марш-

рут. Всъщност, той сам си противоречи, като твърди, че основаването на 

храма „Св. Архангел Михаил” в Трявна е свързано с преспиването на мо-

щите на св. Михаил войн от Потука [13, с. 45]. 

Интересен е фактът, че в целия район от Кръстец до Велико Търново, 

храмове, посветени на св. Иван Рилски, има единствено в с. Скалско (Дря-

новско) и с. Радковци. Минаването през Скалско е нелогично поради отда-

лечеността от преките пътища към Търново. Радковци се намира под вр. 

Стражарска китка, по подбилен път от върха към Килифаревския манас-

тир. Църквата в селото е построена през 1882 г., вероятно на мястото на 
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стара и по-малка. Това ни дава основание да допуснем, че може би е от по-

редицата храмове, изградени по повод пренощуването на мощите. 

Продължението след Килифаревския манастир най-вероятно е през 

Присовския манастир „Св. Архангел Михаил”, основан от Асеневци заедно 

с едноименната Тревненска църква и Дряновския манастир [5, с. 10-11]. 

Теоретични и практически съображения относно възс-

тановяване пътя на мощите на св. Иван Рилски от 1195 г. 

По-долу описваме нашата теза за маршрут, чрез който на съвременна 

основа да се направи възстановка на събитията от 1195 г., когато мощите 

на св. Иван Рилски са пренесени от Средец в Търновград. При съставянето 

на маршрута сме отчели досега известните исторически данни, както и 

възможностите на терена. 

В гр. София шествието може да тръгва от храм „Св. София”, да пре-

минава през пл. Позитано, където е бил храмът „Св. ап. и ев. Лука”, оттам 

да обръща на север, като по ул. „Георг Вашингтон” достигне до градинката 

на Централни хали и площада пред банята. По този начин символично ще 

бъдат обходени местата, свързани с престоя на мощите на св. Иван Рилски 

в Средец преди 1195 г. 

От гр. София поклонниците следва да продължат пътя си през Под-

балканските котловини до гр. Мъглиж. Вариант на прехода е по билата на 

Лозенска планина и Средна гора. В този случай може да се посетят Гер-

манският манастир, гр. Вакарел, с. Поибрене, Панагюрски колонии, с. 

Смилец, с. Върбен и с. Копринка. 

Тъй като с. Селце е безспорен пункт от маршрута, логично е да се 

поеме към билото на Стара планина от гр. Мъглиж. Път от римско време 

води източно от вр. Попък (1201 м), като свързва гр. Мъглиж със с. Селце 

през м. Бъчовища и седловината Мъглижки уши [11, с. 91-94]. Реално, мо-

же да се ползва и маркирана пътека от с. Горно Изворово към с. Селце. С 

подход от с. Горно Изворово има два варианта – през Мъглижки уши или 

през Равна поляна [11, с. 99-100]. 

Вероятно, от с. Селце към Кръстец процесията е минала по римския 

път през м. Калаянка и вр. Панагюра [2, с. 648]. За съкращаване на марш-
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рута може да се подходи по черен път северно от селото през м. Дупник 

към Хайдушки преслап, като се продължи по билото на хребета към седло-

вината Марков ток (1120 м), оттам – към вр. Кръстец [11, с. 102, карти 44, 

64, 80]. Маркираната пътека, обаче, е по долината през туристическа база 

Дюлята и хижа Извора. 

През 1999-2002 г. на вр. Кръстец (1007 м) е изграден параклис „Св. 

Иван Рилски”
2
. Осветен е на 18.08.2002 г.

3
 

Слизането от вр. Кръстец, според нас, е било през с. Белица. Както 

споменахме, има ограничение на достъпа по поречието на р. Белица. В то-

зи случай е разумно, да се ползват маркираните туристически пътеки към 

гр. Плачковци и гр. Трявна. Удобно преминаване по била от Кръстец за 

Килифаревския манастир е през вр. Ковачка (810 м), с. Престой, с. Армян-

ковци и вр. Стражарска китка (726 м). Съвсем логично е, процесията да е 

нощувала в с. Радковци, поради което се препоръчва слизане през с. По-

бък. Остава ангажиментът, старият път Фъревци – Побък – Радковци, да 

бъде прочистен и маркиран, тъй като през 2016 г. бе твърде обрасъл. От 

Килифаревския манастир синя маркировка води през селата Върлинка, 

Малчовци и Големани. Тъй като удобни пътища през полето към Присовс-

кия манастир няма, то редно е да се използва асфалтовият път от с. Голе-

мани през с. Плаково до манастира. От там стара червена маркировка води 

до с. Присово, откъдето най-удобен преход до гр. Велико Търново е по 

Присовската екопътека (жълта маркировка). 

Организация на Поклонническия поход „Св. Иван Рил-

ски” 2016 

Поклонническият поход „Св. Иван Рилски” 2016 бе плануван като 

частично възстановяване пътя на мощите на преп. Иван Рилски от 1195 г. и 

1469 г. по общ маршрут Мъглиж – Кръстец – Трявна – Велико Търново – 

Плевен – Никопол – Враца – София – Белчин – Рилски манастир. 

                                                           
2
 параклис „Св. Иван Рилски”, http://www.td-akademik.com/krastec_chapel.php  

3
 в. Борба, бр. 160 (2486), година IX, 19 август 2002 г. 

http://www.td-akademik.com/krastec_chapel.php
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В частта от гр. Велико Търново до гр. София, походът бе организи-

ран от Сдружение Клуб по пешеходен туризъм и туристически спортове 

„Трапезица – 1909” и Туристическо дружество „Академик – ВТУ”. За 

престоя и движението в съответните епархии, бе получено благословение 

от Техни Високопреосвещенства Врачански митрополит Калиник, Велико-

търновски митрополит Григорий и Старозагорски митрополит Галактион. 

Походът бе съгласуван с общинските ръководства в Мъглиж, Трявна, Ве-

лико Търново, Никопол, Мездра и Враца. 

В частта от гр. София до Рилски манастир, походът се нарича Пок-

лоннически път „Рилският Чудотворец” и се организира за 7-ма поредна 

година от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” със съдействието на Софийска св. митрополия  и Столична об-

щина (чрез ОП „Туризъм”). Извършва се с благословението на Негово 

Светейшество Неофит, Патриарх Български (в качеството му на Софийски 

митрополит). 

В първия етап, изцяло пеша бе изминат пътят от гр. Мъглиж до гр. 

Велико Търново (фиг. 2). За сборен пункт бе определен Мъглижкият ма-

настир „Св. Николай”. На практика, преходът започна от жп гара Тулово, 

където се събра по-голямата част от основната група. От Мъглиж до Селце 

бе изоставен предвиденият преход по римския път и през Мъглижки уши, 

поради опасения, че пътеките са обрасли. Групата се придвижи по асфал-

товия път. От Селце преходът продължи по долината на Селченска река до 

изоставената хижа Извора. След изкачване към седловината Марков ток, 

поради изпускане на отклонение по синя маркировка (директно към жп 

гара Кръстец), движението продължи по основния път към главното било 

(зелена маркировка) и оттам – по червена маркировка към жп линията. От 

хижа Кръстец бе направен обиколен преход през параклисите „Св. Иван 

Рилски” (на връх Кръстец) и „Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов” 

(на жп спирка Бъзовец). От Бъзовец групата слезе към гр. Плачковци. 

Между Плачковци и Трявна избрахме изкачване през вр. Калимявката (749 

м), основавайки се на името на върха. За този преход останаха трима енту-

сиасти. Останалата част от групата се придвижи с влак. От Трявна в източ-

на посока по горски път излязохме северно от вр. Бабул (656 м) на асфал-

товия път, идващ от с. Престой, и продължихме към вр. Стражевска китка 
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(648 м), после към вр. Голи Горун (653 м) и с. Армянковци. На разклона 

между селата Фъревци и Дамяновци продължихме направо до изкачване 

на височината. После поехме надолу през изоставеното село Побък за с. 

Радковци. Това бе най-трудният участък от маршрута. Пътеката беше дос-

та обрасла и с нападали дървета по нея. Три часа продължи слизането към 

с. Радковци. В късните часове на вечерта групата пристигна в Килифаревс-

кия манастир. Придвижването до Велико Търново премина без изненади 

по планувания маршрут през с. Големаните, с. Плаково и с. Присово. 

 

Фигура 2. Схема на реализирания маршрут гр. Мъглиж – гр. Велико Търново. Оз-

начени са само храмове или параклиси, посветени на св. Иван Рилски. Черните 

линии са асфалтови пътища, цветните – маркирани в съответния цвят пътеки. 

Втората част от Поклонническия поход „Св. Иван Рилски” 2016 бе 

посещение на храмове и манастири в и около градовете Велико Търново, 
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Никопол и Враца. Бяха посетени хълмът Трапезица и храм „Св. Иван Рил-

ски” в гр. Велико Търново, Патриаршеският манастир „Св. Троица”, храм 

„Успение на Пресвета Богородица” в гр. Никопол, Бистрешкия манастир 

„Св. Иван Пусти”, храм „Св. Възнесение” в гр. Враца, храм „Св. Иван Рил-

ски” в с. Паволче и др. 

Третата част на похода бе включване към Поклонническия път „Рил-

ският Чудотворец”, който протече по вече традиционната програма от 

01.08. до 06.08. 

Общо включилите се по поканата от Велико Търново бяха 105 души. 

За включилите се по поканата от София не се води статистика. Контролно 

преброяване бе направено на Витошкото било – 150 души, както и на Рил-

ското било – 180 души. Участниците, които преминаха целия маршрут от 

Мъглиж до Рилския манастир, бяха 6 души – Паскал Пиперков, Николай 

Иванов, Николинка Стоянова, Станислава Лозанска, Светлина Драгова и 

Румяна Славчева. 

Успоредно на проявата, Коста Янков – туристически маратонец от 

гр. Бургас, пробяга за 5 дни разстоянието от гр. Мъглиж до гр. Никопол по 

следния график: 22.07. Мъглиж – Трявна, 23.07. Трявна – Велико Търново, 

27.07. Велико Търново – Павликени, 28.07. Павликени – Левски, 29.07. 

Левски – Никопол. 

Хронология на Поклонническия поход „Св. Иван 

Рилски” 2016 

21.07.2016 г. (четвъртък) 

12:30-14:00 Придвижване на групата от жп гара Тулово през с. Туло-

во до гр. Мъглиж. Поклонение пред храм „Успение на Пресвета Богороди-

ца”. Пристигане на Автогара Мъглиж. 

14:30-15:30 Придвижване по маршрут: Автогара Мъглиж – храм „Св. 

вмчк Димитър Солунски” – параклис „Св. Николай Мирликийски” – Мъг-

лижки манастир „Св. Николай Мирликийски”. 

16:45-17:40 Вечерня с петохлебие и проповед, оглавена от Негово 

високопреподобие архимандрит Йоан, ефимерий на манастира. 
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19:00 Вечеря, дадена от управата на манастира. 

22.07.2016 г. (петък) 

7:15-8:30 Утреня в Мъглижки манастир „Св. Николай Мирликийс-

ки”. 

8:30-9:35 Св. литургия, отслужена от архимандрит Йоан. 

11:25-18:25 Придвижване от Мъглижки манастир през гр. Мъглиж по 

асфалтов път до с. Селце. 

18:45-19:30 Акатист към св. Иван Рилски в храм „Св. Иван Рилски”. 

19:45 Настаняване във вила „Деница”. 

23.07.2016 г. (събота) 

8:30-10:05 Придвижване от с. Селце до база Дюлята (по синя марки-

ровка). 

10:20-11:30 Придвижване от база Дюлята до хижа Извора (синя мар-

кировка). 

12:00-15:00 Придвижване от хижа Извора по синя маркировка през 

седловината Марков ток, по зелена маркировка до основния билен път, по 

червена маркировка към жп гара Кръстец. 

15:05 Пристигане и настаняване на хижа Кръстец. 

16:05-16:40 Придвижване от хижа Кръстец по зелена маркировка до 

Царския кладенец. 

16:40-16:55 Беседа край Царския кладенец. 

16:55-17:05 Придвижване от Царския кладенец по зелена маркировка 

до връх Кръстец (1007 м). 

17:20-18:05 Акатист към св. Иван Рилски в параклис „Св. Иван Рилс-

ки” на вр. Кръстец. 

18:25-19:00 Придвижване от вр. Кръстец до спирка Бъзовец. 

19:05-19:50 Вечерня (правило) в параклис „Св. мчци София, Вяра, 

Надежда и Любов” на спирка Бъзовец. 
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20:05-21:30 Придвижване от спирка Бъзовец до хижа Кръстец. 

24.07.2016 г. (неделя) 

6:50-7:40 Придвижване на първата група от хижа Кръстец до спирка 

Бъзовец. 

7:45-9:20 Утреня (правило) в параклис „Св. мчци София, Вяра, На-

дежда и Любов” на спирка Бъзовец. 

8:50 Пристигане на втората група на спирка Бъзовец. 

9:20 Пристигане на група от гр. Габрово. 

9:25-10:40 Св. литургия, отслужена от Негово благоговейнство иерей 

Петър (Роспиер Момчев). 

11:15-15:10 Придвижване от спирка Бъзовец по черни пътища и пъ-

тека с жълта маркировка до гр. Плачковци. 

15:25-16:05 Акатист към св. Иван Рилски пред храм „Св. прор. 

Илия”. 

16:20-18:20 Придвижване на група от трима души от гр. Плачковци и 

кв. Ковачевци по нарочно маркирана със син спрей пътека през вр. Кили-

мявката (749 м) и с. Койчовци до гр. Трявна. Временната маркировка е 

поставена от ТД „Планинец” – гр. Трявна. Останалата част от групата се 

придвижва с влак до гр. Трявна. 

18:00-18:50 Вечреня в храм „Св. Архангел Михаил”, отслужена от 

Негово всеблагоговейнство протоиерей Анатолий Тодоров от гр. Търго-

вище. 

19:30-19:45 Придвижване от храма до хотел „Ралица”. 

25.07.2016 г. (понеделник) 

7:30-7:55 Придвижване от хотел „Ралица” до храм „Св. вмчк Геор-

ги”, гр. Трявна. 

8:00-8:55 Утреня, отслужена от Негово всеблагоговейнство протои-

ерей Петър (Савов). 

8:55-10:10 Св. литургия, отслужена от протоиерей Петър. 



За пътя на пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец до Търновград през 1195 г. 

Хронология на Поклоническия поход „Св. Иван Рилски“ 2016 
87 

On the Route of Transfer of the Relics of St. John of Rila from Sredetz to Tarnovgrad in 1195. 

Chronology of the Pilgrimage March “St. John of Rila” 2016 

 
 

11:10-13:55 Придвижване от гр. Трявна по горски път покрай вр. Ба-

бул (657 м) до шосето край с. Ошаните, по асфалтов път до Голи горун и с. 

Армянковци. 

14:10-15:00 Придвижване по асфалтов път до разклон за с. Фъревци. 

15:00-15:30 Изкачване по черен път до билото над с. Фъревци. 

15:30-18:55 Придвижване по стари пътища и горски пътеки през с. 

Побък до с. Радковци. 

19:10-19:50 Акатист към св. Иван Рилски в храм „Св. Иван Рилски”, 

отслужен от Негово всепреподобие иеромонах Йоан (Ненчев). 

20:15-20:50 Придвижване от с. Радковци през с. Дунавци до Килифа-

ревски манастир „Рождество на Пресвета Богородица”. 

26.07.2016 г. (вторник) 

7:30-7:45 Полунощница (правило) в Килифаревски манастир „Рож-

дество на Пресвета Богородица”. 

7:45-8:20 Утреня (правило). 

8:20-8:30 Първи час (правило). 

8:30-8:40 Трети час (правило). 

8:40-8:55 Шести час (правило). 

8:55-9:05 Изобразителни (правило). 

10:15-10:40 Придвижване на групата от Килифаревския манастир по 

синя маркировка до параклис „Св. преп. Теодосий Търновски” на терито-

рията на Стария Килифаревски манастир. 

10:50-11:00 Придвижване от параклиса до голямата базилика. 

11:00-11:15 Акатист към св. Иван Рилски, I статия, сред останките от 

голямата базилика. 

11:15-12:30 Придвижване от Стария Килифаревски манастир по синя 

маркировка до с. Върлинка. 

12:30-12:45 Акатист към св. Иван Рилски, II статия. 

12:45-13:00 Придвижване от с. Върлинка по асфалтов път до с. Мал-

човци. 
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13:00-13:20 Придвижване от с. Малчовци по асфалтов път до с. Го-

леманите. 

13:25-14:35 Придвижване от с. Големаните по асфалтов път до храм 

„Рождество на Пресвета Богородица”, с. Плаково. 

14:45-15:00 Акатист към св. Иван Рилски, III статия. 

15:35-17:35 Придвижване от с. Плаково по асфалтов път до Присовс-

ки манастир „Св. Архангел Михаил”. 

17:00-19:00 Вечерня с петохлебие и акатист към св. вмчк Пантелей-

мон в Присовски манастир „Св. вмчк Пантелеймон” (присъства авангард-

ната група, която се придвижва с транспорт до с. Присово). 

18:00-18:15 Акатист към св. Иван Рилски, IV статия. 

18:35-19:55 Придвижване от Присовски манастир „Св. Архангел Ми-

хаил” по стара червена маркировка до с. Присово и Присовски манастир 

„Св. вмчк Пантелеймон”. 

27.07.2016 г. (сряда) 

5:25-7:30 Маслосвет в Присовски манастир „Св. вмчк Пантелеймон”. 

7:35-9:40 Утреня. 

9:40-10:00 Петохлебие. 

10:00-11:50 Архиерейска св. литургия, оглавена от Негово Високоп-

реосвещенство Великотърновския Митрополит Григорий в съслужение с 

Негово високопреподобие архимандрит Панарет, Техни всепреподобия ие-

ромонах Гервасий и иеромонах Димитрий. 

11:50-12:15 Водосвет. 

12:15-12:30 Придвижване от манастира до центъра на с. Присово. 

12:30-13:15 Обяд, подготвен от монашеството и поклонници на При-

совския манастир „Св. вмчк Пантелеймон”. 

13:15-13:30 От центъра на с. Присово до храм „Успение на Пресвета 

Богородица”. 

13:35-13:50 Акатист към св. Иван Рилски, I статия, в двора на храма. 

13:55-14:55 Придвижване от с. Присово по жълта маркировка до би-

лото на Присой бърдо и чешма под билото по пътеката за с. Малки чиф-

лик. 
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15:10-15:25 Акатист към св. Иван Рилски, II статия, на беседка край 

чешмата. 

15:25-16:25 Придвижване по жълта маркировка до с. Малки чифлик. 

16:25-16:40 Акатист към св. Иван Рилски, III статия, пред храм „Св. 

Атанасий”. 

16:40-17:30 Придвижване по асфалтов път от с. Малки чифлик до гр. 

Велико Търново. 

17:30-17:50 Акатист към св. Иван Рилски, IV статия, отслужен от Не-

гово благоговейнство иерей Давид (Десислав Йовчев) на тротоара пред 

храм „Св. Троица”. 

17:50-18:10 Придвижване от храм „Св. Троица” до Катедрален храм 

„Рождество на Пресвета Богородица”. 

18:15-19:30 Вечерня, оглавена от Негово всеблагоговейнство протои-

ерей Михаил (Хаджиев) в съслужение с Негово благоговейнство иерей Да-

вид и Негово преподобие иеродякон Донат. 

28.07.2016 г. (четвъртък) 

7:30-9:45 Утреня в Катедрален храм „Успение на Пресвета Богоро-

дица”, гр. Велико Търново. 

9:45-10:00 Изнасяне за поклонение на частицата от мощите на св. 

Иван Рилски, която се съхранява в Катедралния храм. 

10:00-11:30 Св. литургия, отслужена от Негово всеблагоговейнство 

протоиерей Михаил в съслужение с иеродякон Донат. 

11:40-13:10 Придвижване от Катедралния храм през площада пред 

Царевец, Владишки мост до хълма Трапезица. Екскурзоводска беседа през 

църквата „Св. Четиридесет мъченици”. Разказ за манастирския комплекс 

„Св. Иван Рилски” (църква № VIII) на Трапезица. 

13:10-13:25 Акатист към св. Иван Рилски, I статия, в църква № VI. 

13:30-13:45 Акатист към св. Иван Рилски, II статия, в църква № XIII. 

13:45-14:30 Придвижване от хълма Трапезица към църквата „Св. ап-

ли Петър и Павел” в кв. Асенов. 
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14:40-15:10 Екскурзоводска беседа в църквата „Св. апли Петър и Па-

вел”. 

15:15-15:30 Акатист към св. Иван Рилски, III статия, в църквата „Св. 

Иван Рилски” в кв. Асенов. 

15:35-15:45 Придвижване към храм „Успение на Пресвета Богороди-

ца”. 

16:00-16:15 Акатист към св. Иван Рилски, IV статия, в храм „Успе-

ние на Пресвета Богородица”. 

16:50-17:10 Придвижване с леки автомобили от гр. Велико Търново 

до Патриаршески манастир „Св. Троица”. 

17:20-18:00 Девети час и вечерня (правило) в съборния храм на ма-

настира. 

18:00-19:00 На гости на монахините. 

19:00-19:30 Придвижване с леки автомобили до с. Самоводене, къща 

за гости „Фамилия”. 

29.07.2016 г. (петък) 

11:00-11:45 Придвижване с автобус от с. Самоводене до жп гара 

Горна Оряховица. 

12:00-13:40 Придвижване с влак от Горна Оряховица до гр. Плевен. 

14:20-15:30 Придвижване с влак от Плевен до жп гара Черквица. 

15:30-16:00 Придвижване с автобус, финансирано от кмета на Общи-

на Никопол, от с. Черковица до гр. Никопол. Настаняване в църковни 

квартири. 

17:00-17:10 Придвижване от Архиерейското наместничество до храм 

„Успение на Пресвета Богородица”. 

17:15-18:20 Вечерня, оглавена от Негово всеблагоговейнство протои-

ерей Валентин (Илиев), и акатист към св. Иван Рилски в храм „Успение на 

Пресвета Богородица”. 

19:00 Разказ за църквата „Св. апли Петър и Павел” от протоиерей 

Валентин. 

20:00 Вечеря, дадена от кмета на Община Никопол и местните све-

щеници, в парк „Бет Йосеф”. 
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30.07.2016 г. (събота) 

7:15-7:30 Придвижване с автобус за сметка на Община Никопол от 

гр. Никопол до с. Черковица. 

7:45-8:55 Придвижване с влак до гр. Плевен. 

9:45-11:10 Придвижване с влак до гр. Мездра. 

11:10-11:40 Придвижване с влак до с. Бели извор. 

11:40-11:50 Придвижване пеша от жп гара Бели извор през селото до 

храм „Св. Троица”. 

11:50-12:10 Посрещане в храма. 

12:10-12:50 Акатист към св. Иван Рилски в храм „Св. Троица”, отс-

лужен от Негово Всеблагоговейнство протоиерей Георги (Чонов). 

12:50-13:10 Почерпка от църковното настоятелство на храма. 

13:10-16:00 Придвижване от с. Бели извор до Бистрешки манастир 

„Св. Иван Пусти”. 

16:05-16:50 Вечерня в манастира, отслужена от Негово Всеблагого-

вейнство протоиерей Сашо (Топалов). 

16:50-17:40 Почерпка. Разказ за манастира. Разглеждане на пещерата. 

17:40-19:30 Придвижване от манастира до кв. Бистрец. 

19:45-20:45 Придвижване от кв. Бистрец до Катедрален храм „Св. 

Апостоли”, гр. Враца. 

20:45 Придвижване из гр. Враца. Вечеря. Настаняване в хотел 

„Олимпийски надежди”. 

31.07.2016 г. (неделя) 

7:40-8:10 Придвижване от хотел „Олимпийски надежди” в гр. Враца 

до храм „Св. Възнесение Господне”. 

8:00-9:05 Утреня. 

9:05-10:05 Св. литургия, отслужена от Негово Високоблагоговейнст-

во свещеноиконом Аспарух. 
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10:45-11:55 Придвижване из гр. Враца от храм „Св. Възнесение Гос-

подне” край паметника на св. Софроний Врачански, Митрополитския храм 

„Св. Николай Мирликийски” и по ул. „2 юни”. 

11:55-12:20 Придвижване с леки автомобили до с. Паволче. 

12:20-13:05 Акатист към св. Иван Рилски, отслужен от протоиерей 

Сашо в храм „Св. Иван Рилски”, с. Паволче. 

13:05-13:40 Придвижване с леки автомобили до с. Челопек. 

13:40-14:15 Посещение на храм „Св. вмчк Димитър Солунски” в с. 

Челопек. Разглеждане на къща-музей „Баба Илийца”. 

14:15-14:25 Придвижване из селото. 

14:25-14:30 Молитва за път в параклис „Св. вмчк Георги” в с. Чело-

пек. 

14:30-16:20 Придвижване от с. Челопек до с. Лютиброд. 

16:45-17:45 Придвижване от с. Лютиброд до Черепишки манастир 

„Успение на Пресвета Богородица”. 

17:45-18:15 Вечерня с пренасяне на кръста в Черепишки манастир, 

оглавена от Негово Всепреподобие иеромонах Прохор. 

19:00 Вечеря, дадена от манастирската управа. 

01.08.2016 г. (понеделник) 

5:00-5:15 Придвижване от Черепишки манастир „Успение на Пресве-

та Богородица” до жп спирка Черепиш. 

5:20-7:25 Придвижване с влак до Централна жп гара София. 

7:40-8:30 Придвижване през гр. София от Централна жп гара по бул. 

„Княгина Мария Луиза”, бул. „Цар Освободител” и ул. „Московска” до 

храм „Св. София”. 

8:00-9:00 Утреня с изнасяне на кръста. 

9:00-9:55 Св. литургия в храм „Св. София”, оглавена от Негово Ви-

сокоблагоговейнство ставрофорен свещеноиконом Ангел Ангелов, прото-

сингел на Софийска света Митрополия и предстоятел на храм „Св. София”. 

10:10-10:30 Водосвет, молитва за път и благославяне на икони. 



За пътя на пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец до Търновград през 1195 г. 

Хронология на Поклоническия поход „Св. Иван Рилски“ 2016 
93 

On the Route of Transfer of the Relics of St. John of Rila from Sredetz to Tarnovgrad in 1195. 

Chronology of the Pilgrimage March “St. John of Rila” 2016 

 
 

11:00-11:30 Придвижване от храм „Св. София” по ул. „Московска” и 

бул. „Цар Освободител” през двора на Президентството до храм „Св. вмчк 

Георги” (Ротонда). 

11:40-12:30 Придвижване с трамвай до кв. Княжево. 

12:40-18:15 Придвижване до хижа Планинарска песен. 

17:00-18:40 Запознаване. Представяне на всички участници. 

18:50-19:10 Придвижване от хижа Боерица до хижа Кумата. 

19:10-19:40 Молебен канон към Пресвета Богородица в параклис 

„Св. Иван Рилски” край хижа Кумата. 

02.08.2016 г. (вторник) 

7:35-7:50 Придвижване от хижа Боерица до хижа Кумата. 

7:50-8:05 Акатист към св. Иван Рилски, I статия, в параклис „Св. 

Иван Рилски” край хижа Кумата. 

8:05-11:40 Придвижване от хижа Кумата до Черни връх. 

12:25-12:45 Акатист към св. Иван Рилски, II статия, на Черни връх. 

12:45 Тръгване от Черни връх към с. Ярлово. 

14:00 Пристигане при изворите на р. Струма. 

17:00-17:10 Акатист към св. Иван Рилски, III статия, след отклонение 

към с. Ярлово. 

18:25-18:35 Благодарствен молебен на мястото на стария храм „Св. 

Архангел Михаил” край с. Ярлово. 

18:50-19:30 Придвижване към с. Ярлово. 

19:30-20:00 Молебен канон към Пресвета Богородица в храм „Св. 

вмчца Неделя” в с. Ярлово. 

20:00 Водосвет и благославяне на храна, подготвена от жителите на 

с. Ярлово. 
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03.08.2016 г. (сряда) 

7:15-7:30 Акатист към св. Иван Рилски, IV статия, в храм „Св. вмчца 

Неделя”, с. Ярлово. 

7:55-12:00 Придвижване от с. Ярлово през Верила до Ловна хижа, 

стопанисвана от ЛД „Яребковица”. 

12:45-13:00 Акатист към св. Иван Рилски, I статия. 

13:00-18:35 Придвижване от Ловната хижа до с. Белчин. 

18:55-19:05 Придвижване през селото. 

19:05-19:35 Молебен канон към Пресвета Богородица в храм „Св. 

апли Петър и Павел”. 

19:50-20:45 Придвижване до Цари Мали град. 

20:50 Благославяне на храна, осигурена от кметство с. Белчин. Лаге-

рен огън. 

04.08.2016 г. (четвъртък) 

7:30-7:55 Акатист към св. Иван Рилски, II статия, край Цари Мали 

град. 

7:55-9:30 Придвижване от Цари Мали град до с. Клисура. 

9:30-9:45 Акатист към св. Иван Рилски, III статия, в храм „Св. вмчк 

Димитър” в с. Клисура. 

9:45-10:15 Закуска, осигурена от жителите на с. Клисура. 

10:15-13:30 Придвижване из Лакатишка Рила. 

13:50-14:05 Акатист към св. Иван Рилски, IV статия, на поляна край 

чешма Петроана. 

14:30-15:30 Придвижване из Лакатишка Рила. 

15:30 Разделяне на групата. Част от участниците продължават към 

храм „Св. Иван Рилски” в с. Паничище и после с лифт към хижа Рилски 

езера. 

15:30-17:45 Придвижване до хижа Ловна. 

18:00-20:00 Придвижване от хижа Ловна до хижа Рилски езера. 

22:00 Лагерен огън. 
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05.08.2016 г. (петък) 

8:00-8:30 Акатист към св. Иван Рилски, I статия, пред хижа Рилски 

езера. 

8:30-9:40 Придвижване от хижа Рилски езера до езеро Бъбрека. 

10:05-10:45 Водосвет. Общи снимки. 

10:45 Тръгване от Бъбрека през Окото, Сълзата и Раздела към Рилски 

манастир. 

13:15 На връх Дамга. 

20:00 Пристигане в Рилски манастир. Поклонение пред мощите на 

св. Иван Рилски. 

06.08.2016 г. (събота) 

7:30-9:45 Полунощница и утреня в съборния храм „Рождество на 

Пресвета Богородица” в Рилски манастир. 

9:45-12:00 Архиерейска св. литургия, оглавена от Негово Преосве-

щенство Адрианополски епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир. 

12:15-13:00 Обяд, даден от игумена на манастира. 

13:35-15:00 Придвижване от Рилския манастир до гроба на св. Иван 

Рилски. 

15:15-15:35 Молитва към св. Иван Рилски и закриване на Поклонни-

ческия път „Рилският чудотворец”. 

16:55-19:15 Придвижване с автобуси до гр. София. 

07.08.2016 г. (неделя) Допълнителен ден. 

8:00-8:55 Утреня в храм „Св. прор. Илия”, кв. Дружба, гр. София. 

8:55-10:00 Св. литургия в храм „Св. прор. Илия”, отслужена от Него-

во Всеблагоговейнство протоиерей Димитър (Москов). 

10:00-11:20 Разказ за Поклонническия поход „Св. Иван Рилски” 

2016. Среща с енориашите на храм „Св. прор. Илия”. 
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11:40-11:50 Поклонение в храм „Въведение на Пресвета Богороди-

ца”. 

12:00-12:20 Поклонение в храм „Преп. Наум Охридски”. 

15:30-19:35 Придвижване с влак от гр. София до гр. Горна Оряхови-

ца. 

Заключителни бележки 

В изложението е направен прецизен анализ на наличната изворова и 

научна информация за престоя на мощите на св. Иван Рилски в Средец и 

пренасянето им от Средец към Търновград през 1195 г. Предложени са но-

ви хипотези за някои детайли от маршрута. Разработени са варианти за 

придвижване на поклонническа група с цел приблизително възстановяване 

на историческите събития. С подробна хронология е представен Поклон-

ническият поход „Св. Иван Рилски” 2016, по време на който изцяло пеша е 

изминат участъкът от гр. Мъглиж до гр. Велико Търново. 
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