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29 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ: 

ОТЕЧЕСТВОТО И ХРАМЪТ 

Храмът „Свето Преображение Господне” в Болград, духовната 

столица на бесарабските българи, е изграден през 1833 - 1838 г. с 

волните пожертвования и труд на напусналите по неволя 

Отечеството десет хиляди наши сънародници. Олицетворение на 

българската национална идея този храм се родее с Желязната църква 

„Св. Стефан” в Цариград, базиликата „Св. София” в Охрид и 

патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в София.  

На 26 януари 2012 г. Болградският събор стана жертва на 

унищожителен пожар...  

Нека с вяра, воля, постоянство и единство възродим българският 

Храм в Болград! 

 

БЕСАРАБИЯ, БОЛГРАД И ЦЪРКВАТА „СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ” 

В края на ХІV в. Балканите попадат за пет века под властта на 

Османската империя. Започва съпротивата на поробеното население. 

Силите обаче са неравни и затова народа на България отправя взор към 

своите едноверци в Русия, които успели да отхвърлят своята 

зависимост от татарите. Надеждите за помощ от Русия се увеличават 

особено много след присъединяването към Москва на Малорусия 

(Украйна) вследствие сключването на Малоярославския договор. Тези 

надежди са подхранвани от започналите от средата на ХVІІ в. 

многобройни руско-турски войни за Черноморските области и по 

южните граници на Русия, в които Османската империя губи огромни 

територии, присъединени към Русия. След края на поредните руско-

турски войни 1787-1791 г. Русия получава много нови земи, към които 

започват да емигрират бежанци от Балканите, предимно българи. 

Първоначалните плахи опити за емиграция, постепенно били заместени 

от огромни емиграционни вълни, като катализатор за това се явяват 

войните през 1806-1812 г., когато към Русия е присъединена Бесарабия. 

Тук, на новоосвободената територия масово започват да се стичат 

българи, които воювали или подкрепяли руската армия по време на 

военните действия срещу турците. За да спасят живота си от 

озверените османски пълчища, които търсят изкупителна жертва сред 

българското население за военните си неуспехи, цели села от България 

емигрират в Русия. Първата по-сериозна преселническа вълна е през 

1809 г., когато след продължително примирие военните  действия 

между Русия и Турция са подновени. Няколко хиляди български 

семейства се прехвърлят от България в Молдова и Влахия и от там в 

Южна Бесарабия, в степите на Буджак, където намират закрилата на 
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Багратиони, който от август 1809 г. поема командването на 

Молдовската армия. Тази закрила била необходима, тъй като местните 

помешчици веднага се опитват да обложат с непосилни данъци и 

налози бягащите българи. През 1809 г. били освободени от налози 

всички отвъд дунавските провинции. На следващата година Багратиони 

освобождава временно от данъци подопечното му население бежанци, 

за да могат те спокойно да уредят живота си в новите земи. През април 

1811 г. М. И. Кутузов става главнокомандващ на Дунавската армия и 

излиза с призив към желаещите да се преселят в Русия, че те могат 

спокойно да го сторят, като им се обещава свободно заселване в 

земите, които сами си изберат, защита от местните помешчици, 

освобождаване от данъци, налози и военна служба за няколко години. 

Призивът на Кутузов предизвикал нова голяма емигрантска вълна. 

Нашествието на Наполеон Бонапарт обаче довежда до изтеглянето на 

армията на Кутузов, което слага край на обещаните облекчения и 

бежанците са приравнени към местното население и лишени от 

дадените им права. Местните боляри и помешчици веднага се 

възползват от новосъздаденото положение и започват такава жестока 

експлоатация, че мнозина дори предпочитат да се върнат отново в 

България. Останалите пък в Русия бежанци са доведени до такава 

крайност, че се вдигат на въоръжени въстания, като например 

въстанието от юни 1815 г. През септември 1815 г. представители на 

българските бежанци предават на командващия 2-ра армия Л. Л. 

Бенигсен молба, с която искат да бъдат компактно заселени на едно 

място и да им бъде даден „добър началник”. Бенигсен веднага прави 

рапорт пред император Александър І, в резултат на което е създадена 

специална комисия, която да проучи положението на бежанците на 

място. Разследването разкрива ужасяващи факти. На земята, която се 

обработвала от бежанците и която им била дадена безвъзмездно, 

недълго след оттеглянето на Кутузов се появяват собствениците, 

които искат и принуждавали хората да им дадат десета част от 

реколтата, да им работят безплатно по 12 дни в годината и др. Въпреки 

сериозното противодействие от страна на помешчиците, комисията 

успява да свърши добре своята работа и съставя няколко рапорта, 

които са изпратени в Петербург. От тези рапорти се вижда, че 83 % от 

населението на Буджак в това време е съставено от бежанци, предимно 

българи. През пролетта на 1816 г. граф П. Д. Кисельов прави обиколка 

на Бесарабия, след което се среща с императора, пред когото изразява 

своето дълбоко възмущение от отношението на чиновниците от всички 

рангове към бежанците. Той моли в Бесарабия да бъде изпратен 

генерал Иван Никитич Инзов, който се ползва с много добро име сред 
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българите. Това обаче не става веднага. Първият резултат от разговора 

на граф Кисельов с императора е едно разпореждане за изпълнение 

решението на правителството от 31 декември 1815 г. на българските 

заселници да бъдат дадени държавни земи, така че към тях местните 

помешчици да не могат да имат претенции. На 12 май 1816 г.  с 

разпореждане на Министерството на вътрешните работи на Русия е 

създадена специална длъжност - попечител за българските преселници 

в Буджак. За пръв изпълнител на длъжността бил определен А. 

Бахметиев. С това правителството показва на практика своята 

загриженост и готовност за ограничаване произвола над бежанците. 

Истинските резултати от тази загриженост на правителството на Русия 

обаче се появяват по-късно, след пълната реорганизация в системата за 

управление на Бесарабската област. През март 1818 г. е създаден 

специален Надзорен комитет за чужденците преселници в южните 

краища на Русия (по-късно Новоросийски край), който да поеме 

административното ръководство на тези земи. За председател на 

комитета е назначен Иван Никитович Инзов. Не след дълго той става и 

надзорник за емигрантите в Бесарабска област. 

Основният мотив за тези назначения са срещите с българите, които има 

предприелият през май 1818 г. обиколка из Бесарабския край 

император Александър І. На тези срещи представители на българите 

излагат своите искания за създаването на компактни български 

поселения, като тези поселения бъдат върху държавна земя, така както 

им бил обещал още Кутузов и да бъдат защитени от произвола на 

болярите и помешчиците. Те също така заявяват своето желание за 

техен надзорник да бъде назначен генерал Инзов, който е заслужил 

напълно тяхното доверие поради добротата и благодеянията, който им 

сторил по време на войната с Турция.  

Реакцията на император Александър І е незабавна - голяма част от 

местната администрация е лишена от постовете си, а на 6 май 

Бахметиев е известен, че управлението над българите се предава на 

генерал Инзов. През ноември 1818 г. се провежда и специално 

преброяване на бежанците в Бесарабия, тяхното число тогава се оказва 

27 062 човека. През март 1819 г. генерал Инзов представя на император 

Александър І специален рапорт за българските бежанци в Русия, който 

се оказа съдбоносен за нашите преселници в Бесарабия. В него с 

нескрит патос се говори за свободолюбивия нрав на българите и за 

желанието им да намерят в Русия действително втора своя родина, като 

същевременно се подчертават техните проблеми, които са създавани 

главно от местната аристокрация и земевладелците. Император 

Александър І не остава безразличен към тежненията на българите. На 
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29 декември 1819 г. издава специален указ, съгласно който върху 

територията обитавана от българите не се простира властта на 

помешчиците. Императорският указ е последван от акт-разпореждане 

на министъра на вътрешните работи Кочубей, с който на българските 

бежанци се дават права като на чуждестранни колонисти.
1
 

Новодошлите преселници са освободени от плащането на налози в 

продължение на седем години, а тези, който са дошли по-рано, в 

продължение на три. На всеки човек са отделени по 60 десятини 

земеделска земя.
2
 Обещано им е също безналогова продажба на вино, 

тютюн, освобождаване от военна служба, свобода на 

вероизповеданията и др. Управлението се осъществява от попечител, 

назначаван от министъра на вътрешните работи, от окръжни 

старейшини и от селски кметове, избирани от средите на самите 

преселници.  

Благодарение на този указ от 1819 г. след Руско-турската война от 

1828-1829 г. в Бесарабия пристигат нови около 140 000 българи. През 

1831 г., още 80 000 бежанци пристигат в Бесарабия. Последвалата в 

периода 1853-1856 г. Кримската война отприщва поредната 

емиграционна вълна. Според някои приблизителни изчисления общият 

брой на бежанците в периода ХVІІ –ХІХ в. надхвърля 400 000 души.  

Това преселение се превръща в най-многочисленото за цялата история 

на преселенията в новите руски земи. Първият реален попечител на 

българите става генерал-лейтенант Иван Никитович Инзов, който 

остава на този си пост до самата своя смърт. През 1820 г.
3
 българското 

селище Табак
4
 на брега на езерото Ялпуг, по настояване на самите 

българи е преименувано на Болград. Новооснованият град Болград не 

след дълго се превръща в главен административен и културен център 

на бесарабските българи. В периода 1856-1878 г. градът за кратко 

попада в пределите на Молдова. Друг град, който българските бежанци 

основават, е гр. Комрат, както и 64 села.  

Намерили възможности за относително свободно развитие, българите 

полагат усилия за съхраняване на своята вяра, роден език, традиции и 

обичаи. Преодолявайки трудностите на преселението и усвояването на 

                                                 
1
  Правата и правилата за колонистите в Русия  са установени с манифест на императрица Екатерина 

ІІ от 22 юни 1763 г. 
2
 Десятина – десетина – Стара единица за площ в Русия равняваща се приблизително на 1.100 

хектара 
3
 Според някои източници годината на основаването на гр. Болград е 1819 г., годината когато 

император Александър І издава своя указ за българските бежанци, а правителството им дава права 

на колонисти. Други посочват 1821 г. Ние се спираме на 1820 г., когато указът на император 

Александър е тържествено прочетен в църквата в с. Табак.  
4
 Всъщност Болград лежи върху основите на много по-древни селища. В началото тук е 

съществувал град – крепост на даките Таната, през ІІІ в. римляните укрепват града и му дават името 

Палада, която по времето на Османската империя се превръща в Табак. 
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новите земи, българската емиграция съумява да постигнат добро 

икономическо равнище, организира духовните си и просветни средища, 

което и гарантира възможности за по-нататъшен просперитет. 

 

Генерал-лейтенант Иван Никитович Инзов, големият благодетел 

на българите 

Огромна,  неоценима заслуга в благородното дело по приема и 

установяването на българите в Бесарабия има Главният попечител за 

чуждестранните колонисти в Новоросийския край генерал – лейтенант 

Инзов. Кой е Иван Инзов? Името и животът на този изключителен 

човек крият много неизвестни. Самата фамилия Инзов е рядко срещана 

и трудно може да бъде открита истинската й етимология. Не се знае 

кои са били родителите му, въпреки че писателят Юрий Тинянов пише, 

че неговият баща е великият княз Константин Павлович. Ако съдим по 

надгробния надпис, направен от признателните българи, той е роден 

през 1777 г. От големия речник на Брокхауз и Ефрон обаче се вижда, че 

той е роден девет години по-рано, през 1768 г. Получават се девет 

години разлика, причините за която и до днес търсят своя отговор от 

историческата наука.  Иван Инзов започва своята военна кариера на 17-

годишна възраст  при генерал А. Суворов. По време на руско-турската 

война 1787-1791 г. участва в щурма на османските крепости Акерман и 

Бендер. Преминава Алпите в знаменития поход на Суворов от 1799 г. 

по време на швейцарската кампания, за който подвиг Суворов е 

удостоен със званието генералисимус, ставайки четвъртият 

военачалник в историята на Русия, носител на този най-висш военен 

чин. По време на руско-турската война 1806-1812 г. на генерал И. 

Инзов е поверено комендантството на гр. Силистра. По времето на своя 

престой в България като комендант той полагал изключителни грижи 

за българското население и помогнал на мнозина да емигрират в Русия. 

Неговото благородство, безкористност и внимание към проблемите на 

поробеното население било дълбоко оценено от българите. Като 

генерал – лейтенант от пехотата той участвал в задграничните походи 

на руската армия, част от съюзническите войски срещу похода на 

Наполеон. Изключително интересен факт от биографията му е, че той е 

награден в тази война от загубилите я французи с ордена на Почетния 

легион за своето хуманно отношение с военнопленниците. След 

войната с Наполеон, генерал Инзов става началник на щаба на 2 -ра 

Дунавска армия. През есента на 1818 г. е назначен за председател на 

Надзорния комитет за чуждестранните заселници в южните краища на 

Русия, длъжност, която върши до самия край на своя земен път през 

1845 г. Комитетът под ръководството на ген. Инзов се занимава с 
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всички проблеми на заселниците, включително местата за тяхното 

заселване и устройство. Разбира се, помагайки на емигрантите, ген. 

Инзов работи за икономическия разцвет на своята родина, но неговото 

отношение към емигрантите и най-вече към българите заслужават 

нашия дълбок поклон и почитание. „Не на вас, а на тях да им е добре” 

било основното изискване на ген. Инзов към подчинената му 

администрация, която трябвало да решава проблемите на колонистите. 

Той лично направил планировката на новата задгранична столица на 

българите и мнозина са на мнение, че идеята за преименуването от 

Табак на Болград е била негова. Освен, че участва с лични средства в 

изграждането на събора „Св. Преображение” в Болград, с негови 

средства е построена и трикуполната църква „Св. Иван” в колонията 

Иваново (днес Новоивановка, Арцизски район), която българите 

нарекли в негова чест. Въпреки че бил тежко болен, той успял да 

присъства на тържественото освещаване на храма през 1840 г. За 

съжаление комунистическият режим в Русия разрушава храма, но на 

съхранилите се основи признателните българи днес събират средства, 

за да възстановят църквата отново. Генерал Инзов бил не само 

талантлив военен, но и изключително благороден човек и благочестив 

християнин. Въпреки благородническия произход, високия военен чин 

и административна длъжност, генералът никога нямал в дома си 

крепостни селяни (роби), нещо рядко срещано за времето, през което е 

живял. Цялото свое имущество, включително дома си ген. Инзов 

завещал за нуждите на бедняците в Одеса. Както сам често обичал да 

казва: „за да бъдеш здрав, всичко на всичко са необходими две неща: 

бъди добър и бъди весел”. 

Генерал Инзов е известен със своите близки отношения с големия 

руски поет и писател А. С. Пушкин. Сам Пушкин толкова обикнал този 

изключително благороден човек, че го считал за „свой втори баща”. По 

време на Кримското заточение на поета ген. Инзов го взел в своя дом и 

полагал изключителни грижи за него. 

Това благородство, отзивчивост и добрата на ген. Инзов били високо 

оценени от българите. Когато ген. Инзов почива в дома си в Одеса на 

24 май 1845 г., опечалените българите изпращат специална молба до 

император Николай І,  в която го молят за разрешение да пренесат 

тленните останки на своя благодетел в Болград. Император Николай 

отговаря положително на молбата им. В продължение на 250 

километра, колкото е разстоянието между Одеса и гр. Болград, 

признателните българи на ръце носят ковчега с тялото на ген. Инзов. 

Особено трогателен е моментът с пристигането на шествието с тялото 

на генерала пред оградата на гробището при църквата „Св. Митрофан” 
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- тогава български младежи „на колене понасят тленните останки, 

сменяйки се един друг, до мястото, където трябва завинаги да почива 

техният най-верен защитник, и най-щедър благодетел, на тази нова, 

вече родна за повечето от тях земя...” Това става през месец ноември 

1846 г., малко повече от година след блажената кончина на ген. Инзов. 

Паметта на „бащата на българите” продължава да живее и да се тачи до 

ден днешен в Бесарабия – не случайно наречена Нова България. 

Централната улица на Болград се нарича Инзовская, в центъра на града 

е издигнат паметник на ген. Инзов, на чийто надпис четем: „Генералът 

от суворовската и кутузовска школа Инзов си създаде славно име на 

военното и гражданско поприще. Той даде на заселниците нов живот в 

новото им Отечество. С неговото съдействие започна строителството 

на Болград.”  

 

Трипрестолният болградски събор „Св. Преображение Господне” 

Всяка година на 29 октомври се отбелязва тържествено Денят на 

бесарабските българи. На този ден, през 1838 г. след продължилото 

близо пет години строителство е осветен българският храм „Св. 

Преображение Господне” в град Болград. Всъщност идеята за 

построяването на храма се ражда още през 1820 г. Тогава, на 12 май, в 

малката църква в село Табак управляващият поселенията на 

българските преселници С. Н. Малявински тържествено прочита указа, 

съгласно който селището се преименува на Болград. На това тържество 

са присъствали 57 български старейшини, депутати от българските 

колонии и множество жители на селището. Присъствалите  взимат 

решение „на мястото на бедния храм, където получили императорския 

указ, за сметка на българския народ в Бесарабското поселение да бъде 

построен голям събор”. Решено било също указът на император 

Александър І да бъде поставен в олтара на местната църква. 

Изборът на проект и архитект на храма отнел известно време. Тук 

трябва да отбележим един малко известен факт, че строителството на 

Болградския събор е тясно свързано със строителството на 

Исакиевския събор в Санкт Петербург (1818-1858 г.). За проектирането 

и строителството на Исакиевския събор бил избран френският архитект 

Огюст Монферан. Още в самото начало на строителството обаче били 

открити големи грешки и недостатъци, както при проектирането, така и 

в хода на самото строителство, поради което през 1822 г. се взема 

решение за преработка на проекта, като за целта се извикат най-

добрите архитекти и строители в Русия. Всеки архитект трябвало да 

представи чрез конкурс свой собствен проект за събора с отстранените 

грешки и недостатъци, като бъде съхранен общия художествен 
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замисъл. В този конкурс участва и Аврам Иванович Мелников (1874-

1854 г.). Проектът, който той представя за Исакиевския събор, 

всъщност е избран за строителството на Болградския събор „Св. 

Преображение Господне”. Трябва да споменем, че дело на този голям 

архитект са също величественият ансамбъл на Полукръглия площад в 

Одеса, Покровският събор в Кишинев, старообрядческата църква „Св. 

Николай” в Петербург и др. 

Така Болградският събор носи в себе си своеобразното преосмисляне и 

полемика с творбата на придворния архитект Огюст Монферан. 

Кубическият обем на Исакиевския събор от проекта на Монферан, 

Мелников заменя с кръстообразен купол, който не доминира 

господстващо над храма, а се вписва органично в него и го завършва. 

Самият купол се издига на повече от 50 метра височина и служи за 

височинен ориентир на Болград и околностите. 

Подкуполният кръг с 12 прозореца се явява основен източник на 

светлина в храма. Претенциозната колонада, която подкрепя купола в 

проекта на Монферан, Мелников заменя с пиластри в коринтстки стил, 

които не препятстват проникването на светлината в храма. Направени 

са и други важни и практични изменения в проекта на Монферан, 

които вписват събора „Св. Преображение” идеално в цялостната 

архитектурна традиция и композиция на Болград. С активната 

подкрепа на ген. Инзов в подготовката за строителството били 

въвлечени не само българите, но и всички чужденци, които живеели на 

подопечената му територия.  На 23 юни /6 юли ст. стил пред събралото 

се огромно множество народ, в присъствието на ген. Инзов и 

протойерей Василий Пуришкевич било осветено мястото, определено 

за строителството на храма и направена първата копка. Започва 

грандиозно строителство, което отнема близо пет години. В 

строителните работи взимат участие над 10 000 българи. За издигането 

на стените и основните строителни работи се използва варовик и 

трошен камък от близката до града кариера. За приготвянето на 

свързващите разтвори за строителството се ползва качествена гасена 

вар, алабастър и пясък от езерото Ялпуг. За подовата настилка е 

закупен от чужбина специален мрамор. От Москва, Тула и от други 

руски градове са закупени металните ажурни решетки за прозорците, 

фолио, цветно стъкло, кръстове, камбани и църковна утвар. Много 

икони и друга утвар била подарена на храма. По време на 

поклоннически пътувания до Светите земи, Атон и др. българите също 

закупували и доставяли за новия храм различни икони и утвар. 

Светегорски монаси също дарили някои от иконите в храма. Една от 

тях е копие на Гербовицката икона на Божията майка – една от многото 
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чудотворни икони на Пресвета Богородица. Камбанарията има пет 

камбани, най-голямата от тях – наречена „Благовест”, тежи близо 2 

тона и е изработена в Москва. За закупуването им се използват 

средства, дадени от протойерей Александър Савицки, от надзорника  

Михаил Бутков и търговеца Кирил Минков. 

На 15 октомври (ст. стил) съборът е тържествено осветен от 

Архиепископа на Кишинев и Хотинск Димитрий, в присъствието на 

генерал И. Н. Инзов, на арменския архиепископ Нерсес (по-късно 

патриарх-католикос), на множество почетни гости от Кишинев, 

Измаил, Рени, на депутати от всички 82 български колонии, както и на 

огромно множество народ от Болград и околни селища. 

За първи път зазвънтяват петте големи камбани на новия Божи храм, 

който няма равен на себе си в цяла Южна Русия. 

След освещаването на събора, работите по неговото благоустройство и 

украса не се прекратяват. Събрани са нови средства за издигането на 

каменна ограда с чугунени решетки на храмовия двор. Самият събор 

първоначално не е изографисван, стените са били чисто бели. В 

последствие стените са боядисани в небесно син фон със златни звезди. 

Самото изографисване става едва в началото на 20 век. В периода 1912-

1914 г. (според някои източници до 1915 г.) храмът се изписва от 

художника Павел Алексеевич Пискарьов. Самата зография се извършва 

по ескизи на големите руски художници Нестеров и Васнецов. 

Храмовата зография е копие на зографията в известния Владимирски 

събор в Киев. Разликата се състои в това, че докато във Владимирския 

събор фонът е златен, то в Болград той е син, едно безкрайно небе, 

облаци, изобразяващ небесния Йерусалим. В края на 20 век са внесени 

малки изменения в съществуващата зография. Изобразени са 

четиримата евангелисти в лодки по образец от Кишиневския 

катедрален събор, направени от бесарабския художник Райлян. В самия 

купол на храма, в съответствие с древната традиция е изобразен 

Христос Вседържител, държащ кръст и свитък с текст. В подкуполния 

кръг за изографисани дванадесетте апостоли. По стените и сводовете 

има сцени от Стария и Новия завет. Едновременно с изографисването 

на храма се изпълняват и ювелирни дърворезбарски работи, основно по 

иконостаса на главния олтар в събора. Фината дърворезба по 

иконостаса се покрива със златен варак. Трите олтара на храма са 

посветени съответно – централният на Преображение Господне, левият 

на Св. архангел Михаил, а десният на раждането на Св. Йоан Предтеча. 

Богослужението се извършва на църковнославянски език. Църковните 

текстове се четат както на български, така и на руски език. По този 

начин църквата още преди създаването на местни училища спомага от 
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една страна българите по-лесно да се приобщят към руския език – 

езика на новата им родина, така и да съхранят своя роден език и 

национална и културна идентичност.  

Съхранили са се имената и на много от свещенослужителите в този 

храм на Бога и българщината в Бесарабия. През 30-те години на 19 век 

свещеник тук е Фьодор Кергеевич Данилов. Роден през 1791 г., 

ръкоположен за свещеник през 1816 г. В българския храм служи от 

1832 г. В периода на неговото служение Епархийското началство два 

пъти го награждава за усърдие и ревност по изпълнение на своите 

задължения. През 1848 г. настоятел на храма е протойерей Никифор 

Петров. Роден е през 1803 г. в семейството на Стефан Петров от 

Болград. Предполага се, че отец Никифор Петров е бил предстоятел на 

храма и в румънския период на епархията през 60-те години на 19 век. 

По времето на отец Никифор в храма са служили още четирима 

свещеници – от 1836 г в храма е служил отец Даниил Далицки, от 1843 

г. Димитър Панайотов, от 1847 г. отец Йоан Ферлат и от 1849 г. отец 

Тихон Данилов. 

През 1859 г. по молба на жителите на Болград за свещеник в събора е 

назначен Михаил Василевич Казанакли. През 1878 г. настоятел на 

събора става Сава Петрович Беров. Отец Сава Беров е свещеникът, 

който в своето време кръщава големия български учен, академик 

Александър Тодоров – Балан. 

През 90-те години на 19 век свещеник в събора е отец Николай Агура, 

който до този момент е служил като дякон при храма. От 1903 г. за 

свещеник е назначен преподавателят от болградската мъжка гимназия 

отец Александър Челак, а от 1906 г. Автоном Вълков. През 30-те 

години на 20 век настоятел в събора е протойерей Михаил Фокша. През 

същия период от 1927 г. втори свещеник в храма е протойерей 

Александър Назлимов, брат на преподавателя в Болградскатагимназия 

Атанасий Назлимов. Трети свещеник в този период е бил отец Теодор 

Ерхан. От дяконите освен споменатия вече Николай Агура, са 

съхранени имената на дякон Матвеев, служил при храма около 1900 г., 

както и на дякон Димитрий Вийничука, който е служил в събора до 14 

април 1910 г. 

С името на друг представител от рода Агура е свързано спасяването на 

храма от разрушение по време на репресиите на Никита Хрушчов. В 

трая на 50-те години на миналия век, на градско комсомолско събрание 

е взето решение да бъде разрушен събора „Св. Преображение” като 

гнездо на мракобесието. Василий Иванович Агура, заедно с местния 

архиепископ незабавно заминава за Москва и успява да издейства 

аудиенция при самия Никита Хрушчов. По време на срещата с 
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Хрушчов, Агура и владиката успяват да издействат забрана за 

разрушаването на храма. Това е изключително смела за времето си 

постъпка, при положение, че не друг, а самият Хришчов, който обявява 

война на Църквата, публично заявява, че в най-скоро време ще покаже 

на руския народ по телевизията „последния поп в СССР”. 

В паметта на болградци е все още свеж споменът за отец Николай 

Тихонов, който служи в събора през 80-те години на миналия век, 

както и на отец Виталий Шевченко, който в продължение на няколко 

десетилетия възнася молитви към Бога „за този град и живеещите в 

него”.  

Макар и с Божията помощ Болградският събор „Св. Преображение” да 

избягва разрушенията на атеистичния комунистически режим в Русия, 

времето оставя своя отпечатък върху това архитектурно чудо на 

българите зад граница. Храмът има нужда от ремонт и реставрация. В 

началото на новия век през 2001 г. протойерей Павел Полищук започва 

реставрационни работи в храма. Кръстът на централния купол, който 

бил временно поставен през 1956 г., е заменен с камбана. От 2005 г. 

настоятел на събора е отец Василий Шкимбов, който продължава 

реставрационните работи. При събора е създадено неделно 

вероучително училище, символично наречено „Преображение”. 

Създадено е и детско вероучително училище, православна библиотека 

и др. Храмът е обявен за обект от национално значение и паметник на 

културата в Украйна. За нас българите в България, както и за тези в 

Украйна, това е светиня, която по думите на доц. Пламен  Павлов има 

същото значение като желязната ни църква „Св. Стефан” в Истанбул. 

За съжаление по време на последните реставрационни работи, преди 

по-малко от месец, на 26 януари 2012 г. в храма възникна пожар, който 

напълно унищожи централния купол. Огънят и действията по 

потушаването му сериозно увреди стенописите и целия интериор на 

храма. 
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