
НЕОФИТ БОЗВЕЛИ
Живот и дело



В български мащаби 

Неофит Бозвели е 

съизмерим с Левски. 

Архимандрит 

Неофит Петров 

Котленец, както е 

предпочитал да бъде 

наричан Неофит 

Бозвели, е първият 

измежду българите, 

който е възприеман 

като политически 

противник на 

турската империя.



Неофит 

Бозвели е 

роден около 

1785 г. в 

Котел. Учи при 

Стойко 

Владиславов 

(бъдещият 

Софроний 

Врачански) в 

родния си 

град.



След като става монах, 

той е изпратен на служба 

в Свищов. 

В град Свищов се калява 

неговото родолюбие. Тук 

той оформя своята идея 

за освобождение на 

народа чрез просвета.

В този град той работи 

като учител и проповедник 

близо 25 г.



Свищов.

Манастирът, в 

който е живял и 

работил Бозвели.



Заедно с възрожденеца Емануил Васкидович издават 

учебници под общото име „Славянобългарско 

детеводство“.



Става монах в 

Хилендарския 

манастир на 

Света гора.



Няколко години живее в Цариград, където яростно и 

упорито се бори за независимост на българската 

църква.

Желязната църква в 

Истанбул - символ 

на борбата за 

църковна 

независимост.

Неофит Бозвели 

почива на 4-ти 

юни 1848 г.



Неофит Бозвели е един от най-твърдите и непреклонни борци срещу 

турското робство и желанието на тогавашната гръцка църква да 

погърчи българите.

Този велик българин неуморно се труди, за да просвети и образова 

децата и възрастните в тогавашните тежки робски години.

Животът му е труден: той е преследван, гонен и измъчван, заради 

своето дело в полза на българския народ.

Изгасва един вечно неспокоен дух. Умира бунтовникът –

предшественик на революционерите Левски, Ботев и Бенковски.

Неофит Бозвели ще бъде вечно помнен със своето величаво дело, с 

мъченичеството и страдалчеството, с патилата, които тегли в името 

на българския род.



Днес училища, читалища и улици в нашата страна 

носят неговото име.

Средно училище “Н. 

Бозвели”-гр. Варна



44. Средно училище “Н. Бозвели” - София



Улица “Н. Бозвели” - Плевен



Народно читалище 

“Н. Бозвели” -

София



Знай своя род и език!

Изготвили: 3.в клас

кл.р-л М. Рангелова


