
Архитектурна стилистика в духа 
на арменската църковна традиция 

• Олтар и кръщелно помещение за извършване на обреди 
• Каменна стена от туф и два позлатени купола, 
които представят класическата арменска църковна 
архитектура

“ Ние вярваме, че всеки от нас носи 
християнските ценности в себе си и 
е готов да помогне за значима кауза. 
Знаем, че заедно можем повече! “

Оханес Паникян
Председател на Църковното настоятелство към Арменската 

апостолическа църква в София
 

Предимства за арменската общност 
от завършването на новата църква

ФОРМИ И НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ 

ОТЧЕТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 

Включете се в общата ни кауза и дарете 
на посочената специална набирателна сметка 

чрез еднократни или ежемесечни дарения:

„СИБАНК“ ЕАД
IBAN BG18BUIB98885048918800 (в лева)

BIC BUIBBGSF
ААПЦ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ - СОФИЯ

Имате и други възможности да направите своите дарения:

• В брой - само в канцеларията на Църковното настоятелство 
• Предметни дарения - за повече информация свържете се с 
Църковното настоятелство или посетете уебсайта ни
• PayPal - newarmenianchurch@gmail.com 
• Еasy Pay/Epay - Клиентски номер 6457581400 

•                DMS OBITEL – на номер 17 777 (за абонати наTelenor, 
VIVACOM и Mtel). За абонаментни дарения и други начини за 
даряване посететеhttp://www.dmsbg.com    

Благодарим на всички дарители, които през изминалите 
години активно се включват и продължават да даряват 
средства за построяването на арменския катедрален 

храм в София.

Кампанията за набиране на средствата за довършване 
на Арменския катедрален храм ще се проведе в пълна 
прозрачност. Църковното настоятелство ще публикува 
периодично информация и отчет за набраните средства 
и дарения в нашите информационни канали. Там ще 
може да намерите също допълнителна информация и 
пълен списък на дарителите.

Интернет страница на 
Църковното настоятелство 

Facebook страницата 
на Църковното настоятелство 

В публикации във вестник “Ереван”

За повече информация:
Канцелария на Църковното настоятелство - 02/988 44 11
за контакт с координатор по кампанията: 0879 168 587
адрес: София 1000, бул. “Тодор Александров” № 31
(Арменски народен дом)
donate@armenianchurch-sofia.org
www.armenianchurch-sofia.org

Съхраняване на арменската 
общност и култура 

• Единственият арменски катедрален храм в София 
• Отворено и достъпно духовно средище в сърцето 
на мултикултурна европейска столица  
• Утвърждаване на християнските ценности и 
съхраняване на арменската общност и култура

Многофункционална 
зала и помещения

• Многофункционална зала в сутерена с подиум за 
провеждане на срещи с енориашите и църковни събития.
• Организиране на културни и семейни събития 
• Достъпна среда, която отговаря на стандартите за равен 
достъп на хора с двигателни проблеми

С благословията на архиерея на 
Арменската епархия в България - 

Негово Високопреподобие 
архимандрит Исахак Бохосян 

Църковно настоятелство към Арменската 
апостолическа църква в София 

КАМПАНИЯ 
ЗА НАБИРАНЕ 
НА СРЕДСТВА 

ЗА ДОВЪРШВАНЕ 

НА НОВОСТРОЯЩИЯ

 СЕ КАТЕДРАЛЕН ХРАМ 

“СУРП АСТВАДЗАДЗИН” 

В СОФИЯ

Местоположение на новия 
катедрален храм  “Сурп Аствадзадзин”

град София, ул. “Лайош Кошут” № 2-8

www.facebook.com/
ArmenianChurchSofia

www.armenianchurch-sofia.org



СТАНИ ДАРИТЕЛ!

Нашата МИСИЯ е арменците в София да имаме своя 
катедрален храм и да оставим на тези след нас една 
значима духовна обител!

Преди повече от 90 години арменската общност 
в София губи своята стара черква, построена от 
предците ни още през XVII век.
През 1936 г. се открива Арменският народен дом, 
който приютява и до днес арменската църква.

В края на 2006 г. по проект на архитект Агоп 
Каракашян започна градежът на първия в България 
арменски катедрален храм - “Сурп Аствадзадзин”, 
с подкрепата на ктитора Маркар Ширинян, 
Столична Община и всички други дарители. 

Съвременната му архитектура 
се вписва пълноценно и трайно 
в традициите на арменското 
църковно строителство!

Днес имаме уникалната възможност да 
завършим нашия храм чрез задружните 
ни усилия, вяра и щедрост!

КАКВО НИ ПРЕДСТОИ ДА ДОВЪРШИМ?

КРАЙНАТА НИ ЦЕЛ 

Всички дарени средства ще бъдат разходвани целево. 
Стойността на по-значимите работи е посочена за 
по-голяма прозрачност при кампанията. 
Подробен списък с всички средства по разчетите е 
наличен в Канцеларията, както и на интернет сайта на 
Църковното настоятелство на адрес 
www.armenianchurch-sofia.org

Довършителни работи

ПАРАМЕТРИ НА ХРАМA

Височина до 
върха на купола

22.50 м

Височина до 
върха на 
кръста
24.12 м

РЗП
700 кв.м

Височина на 
молитвената 

зала
11.90 м

“ Ние вярваме, че всеки от нас носи 
християнските ценности в себе си и 
е готов да помогне за значима кауза. 
Знаем, че заедно можем повече! “

Оханес Паникян
Председател на Църковното настоятелство към Арменската 

апостолическа църква в София
 

Засторена 
площ на 
първия етаж
310 кв.м

 Църквата “Сурп Аствадзадзин” 
през 1934 г. преди да бъде 

съборена

Положихме 16-те основни камъка. Градежът се 
освети от архиепископ Дирайр Мардикян в 

присъствието на ктитора Маркар Ширинян – 
дарител на сумата за грубия строеж на Църквата.

.

Започнахме 
вътрешните работи по 

храма

Поставихме 
камбаната на храма

Издигнахме един от 
символите на храма - 

кръстовете

1934 г. 2007 г. 2019 г. 

2006 г. 2010 г. 2017 г. 

2011 г. 

Широчина на храма 12.25 м

Дължина на Божията обител 25.00 м

Оставаща сума 
за завършване на храма

Стойност на дарението за груб строеж - 1 408 197 лв.

Полилей

Комплект свещници  

Кръщелен купел

17 268,59 лв

7 060,00 лв

2 000,00 лв

Църковна утвар

422 630 лв*

ЗАВЪРШВАНЕ 
НА ХРАМА

* Това е стойността с 10% непредвидени разходи и 20% ДДС, 

   към януари 2018 по КСС. В тази стойност не се включени:

   Доставка и монтаж на радиатори (33 бр.), доставка и монтаж на 

   чадъри над помещението за свещници, доставка и монтаж на 

   входна врата, външен топлопровод и абонатна станция,   

   климатизация

Довършителни
работи 

352 630 лв 

Църковна 
утвар 

62 800 лв.

Довършителни 
работи

Закупуване
на църковна

утвар

Набрани средства до януари 2018 - 851 638 лв. 422 630 лв. 

Кръщелно помещение

Олтарно пространство

Многофункционална зала 
и прилежащи помещения

Балкон за хор 

Облагородяване на околното пространство

15 207,20 лв

18 100,75 лв

149 012,10 лв

9 600,00 лв

18 030,60 лв


