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ПАМЕТ

„СВЕТИ ВИСАРИОН СМОЛЯНСКИ“
НАЙ-МОДЕРНИЯТ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ НА БАЛКАНИТЕ
ТЕКСТ: МАРИЯ ЗАХАРИЕВА, СНИМКИ: APXИB

На 2 юли в Смолян с водосвет и литийно шествие бе осветена  втората по големина православна църква в България – “Свети 
Висарион Смолянски.” Над 3 000 души се стекоха на освещаването на храма. Между тях бяха премиерът Сергей Станишев, 
министърът на културата Стефан Данаилов, министърът на правосъдието Георги Петканов, омбудсманът Гиньо Ганев, 
преставители на Светия Синод и на руската и румънската православни църкви. Храмът бе изгараден само за четири години 
благодарение на даренията на хиляди българи. 

В ТОЗИ ХРАМ ВГРАДИХМЕ  
ДУШИТЕ СИ 

- каза основният ктитор на храма Тодор 
Батков. По негова инициатива след 150 
години в сърцето на Родопите израсна нов 
православен храм. Звънът на 11 камбани 
огласи откриването му. Църквата носи 
името на последния родопски епископ  
св. Висарион Смолянски, зверски убит от 
турците през 17 век заради отказа му да 
приеме исляма и канонизиран от право-
славаната църква през 1987 г.
Храмът е издигнат с дарения в размер  
на 3 500 000 лева, като ктиторите Тодор  
и Здравка Баткови са дарили 2/3 от общата 
сума. Основният камък е поставен на  
7 април 2002 г., когато пловдивският вла-
дика Арсений отслужва водосвет, а Тодор 
Батков подарява на бъдещия храм икона 
на Света Богородица, донесена от Йеруса-
лим. Смолянските архитекти Антон То-
доров и Николай Бечев и конструкторът 
Ангел Бедров даряват авангарден проект 
на кръстокуполна църква, която е с обща 
площ 1840 кв.м. и побира около 500 бо-
гомолци. 
Камбанарията е висока 32 метра, а позла-
теният купол на храма е с диаметър  
17 метра. Уникалните камбани са израбо-
тени в Москва, като най-голямата тежи 
два тона, а най-малката – осем килограма. 
Те се управляват от компютър. 11-те кам-
бани на храма са уникални и с изобразе-
ните по тях образи на светци.

Иконостасът е от три части и е дело на 
проф. Кънчо Цанев. Висок е 7 метра  
и широк – 14. 40-те икони в храма са дело 
на 30 млади пловдивски зографи, ръково-
дени от Елена и Дечко Дечеви. Свети Виca-
рион Смолянски е изобразен на две икони. 
В основния стълб на олтара са вградени 
мощите на Св. Марина, дарени лично от 
пловдивския митрополит Арсений. 
Премиерът Сергей Станишев подари на 
църквата копие на икона на Несебърската 
Св. Богородица от 17 век. От името на 
президента Георги Първанов бе връчена 
икона на св. Иван Рилски, а от патриарх 
Максим - икона на св. Евтимий Търнов-
ски. Вицепремиерът Емел Етен дари от 
свое име икона на Св.Богородица, а от 
името на Ахмед Доган – икона на Св. 
Георги. Дaрение от 30 старинни икони 
направихa сем.Баткови и така положиха 
основата на сбирката към криптата в храма. 
Храмът има неделно училище, синодална 
библиотека, параклис “Свети Тодор”( на 
името на основния ктитор Тодор Батков), 
дом за свещеника, както и книжарница за 
църковни артикули. Предвидена е и музей-
на сбирка под криптата. Така храмът се 
превръща в истинско духовно и културно 
средище на Родопите.

И СЪГРАДИ СЕ БОЖИ ХРАМ  
В РОДОПИТЕ 

Света божествена литургия по освещава-
нето на храма проведе Негово високопрео-

свещенство Пловдивският митрополит 
Арсениий заедно с митрополитите на Русе 
и Ловеч. Начело с иконите на Богородица 
и Христос литийното шествие обиколи 
три пъти храма. Тодор Батков запали 
първото кандило в църквата. Седемго-
дишната Гергана Карова пусна бял гълъб 
за щастие на храма. “Всички заедно – 
политици, бизнесмени, бедни и богати, 
млади и стари трябва да се обърнем към 
вярата и Светата българска църква, за да 
не изчезнем като нация от света” – каза 
собственикът на в.”Стандарт” адвокат 
Тодор Батков. “Да стане катедралата епар-
хиална”, пожела директорът на Национал-
ния исторически музей Божидар Дими-
тров Тази идея е била приета на Църков-
но-народен събор още през 1921 г., но не  
е била осъществена. 
Започна дарителска кампания за набира- 
не на средства чрез продажбата на картич-
ки за изграждане бюстове на Висариан 
Смолянски и на родения в с. Широка лъка 
екзарх Стефан, известен със спасяването 
на евреите през 1943 г. Община Смолян  
се наема да облагороди площада около 
църквата. 
След официалното откриване, последва-
но от благотровителна трапеза, в амфи-
театъра на Смолан започна народно ве-
селие с участието на Николина Чакърдъ-
кова, Валя Балканска, Златина Узунова, 
оркестър “100 каба гайди”, държавен 
ансамбъл “Родопи” и детски ансамбъл 
“Орфей”. 
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