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Историята на Евгений 
Босилкова започва на 16 
ноември 1900 година, на 
българския бряг на Дунав в 
равнинното селце Белене, 
днес град с около тринадесет 
хиляди жители. Родителите 
му, Левиджо Босилков и 
Беатриче Босилкова, са имали 
пет деца: Йосиф, Павел, 
Атанас, Винченци (Евгений) и 
Никола. Винченци приема 
кръщението в енорията 
„Рождество Богородично“ в 
деня на рождението си.



След училищните занятия 
Винченци помага на майка си в 
полската работа. Един 
злополучен ден, докато си играе, 
той се отдалечава от нея, 
подхлъзва се и пада във водите 
на Дунава. Започва да вика за 
помощ. Майка му се спуска 
отчаяно към сина си, 
просейки Божията Майка, 
но водите поглъщат 
момчето. Само по чудо то е 
спасено. Майката благодари 
за Божествената намеса и 
обещава да даде сина си в 
служба на Христовата 
църква.



Кръщелната купел, 
в която е кръщаван 
Евгений Босилков

Кръщелен 
регистър 



На 29 април 1920г. дава 
обети за бедност, 
целомъдрие и 
послушание.

На 26 юли 1926г. е 
ръкоположен за 
свещеник в Русенската 
катедрала.



Русе – епископско седалище на монсиньор Босилков.



Евгений Босилков 
владее тринадесет 
езика. Става доктор 
по богословие и е 
великолепен 
проповедник.
Неговите енориаши 
никога не се 
уморяват да го 
слушат и следват.



Той става 
енорийски свещеник

в църквата 
в Бардарски Геран,

от 1934 до 1946 година.

На 26 юли 1947г. Папа 
Пий XII назначава 

Евгений Босилков за 
епископ на 

Никополската епархия.



За периода 1 до 20 август 
1951г. извършва Тайнството 
миропомазване  в различни 
села. В края на октомври и 
началото на ноември 1951г. 
ръкополага  първите и 
последните  от него 
свещеници:
– в Ореш – Йосиф Йонков;
– в Малчика – Асен Генов;
– в Белене – Йосиф Минчев

и 
Алфонс Драков.



Епископ Босилков е арестуван на 16 

юли във вилата в Люлин планина 

край София, където е отседнал на 

почивка. Следват дни на абсолютно 

мълчание. 



Обвинението за участие в нелегална 

католическа организация и шпионаж 

е предявено на задържаните заедно с 

него на 20 септември духовници, а на 

следващия ден то се появява на 

първите страници на вестниците.



От 16 юли до 21 септември няма вести за 
монс. Босилков. Затворниците, неговите 

братя по съдба с ужас си спомнят 
побоищата, обидите, заплахите, 

лишаването от сън и храна, липса на 
хигиена и дългите повтарящи се 

съсипващи разпити целящи изтръгването 
на най-подлите и противоречиви със 

съвестта самопризнания на задържаните.



На 3 октомври са 
получени присъдите 
по заповед на Сталин 
от Москва. Смъртните 
присъди са четири за 
отците:
- Евгений Босилков
- Павел Джиджов
- Йосафат Шишков
- Камен Вичев Последна снимка на 

монс.Евгений Босилков в 
затвора в София.



На 29 септември 
1952г. започва 
процесът. Процесът е 
инсцениран без да 
има доказателства. 
Целта е да се отдели 
Католическата църква 
в България от Светия 
престол в Рим. Това 
отделяне трябва да 
започне от 
епископите и 
свещениците.



На 11 ноември 1952г. В 23:30 часа е изпълнено 
смъртното наказание  чрез разстрел на 
монсиньор епископ Евгений Босилков.



Последните му думи, предадени на 
племенницата му – сестра Габриела 

Босилкова и на сестра Цицилия Василева, 
присъствали на процеса, са следните:

”НЕ СЕ БЕЗПОКОЙТЕ ЗА МЕН, ВЕЧЕ СЪМ ОБЛЕЧЕН 
С БОЖИЯТА БЛАГОДАТ И ОСТАВАМ ВЕРЕН НА 

ХРИСТОС, ПАПАТА И ЦЪРКВАТА”.



Официално съобщение за смъртта е държано в 
тайна от режима. На 27 юни 1975г. Зловещото 
престъпление е разкрито от председателя на 
Държавният съвет Тодор Живков при 
посещението му при Папа Павел VI във Ватикана.



На 15 март 1998г. 
Евгений Босилков е 
обявен за Блажен от 
Папа Йоан Павел II.

Папата – наместникът на Христос тук, на земята – го 

признава за блажен заради верността, за която е 

погубен. Босилков е първият епископ – мъченик на 

Източна Eвропа, който е бил преследван, арестуван, 

осъден и убит от комунистическия режим



По време на Беатификацията



Реликва – част от ризата 
на Евгений Босилков, 
с която бил облечен в 

Софийския затвор, 
носеща следи от кръв.



Поклонниците, 
които посещават 

Светилището в Белене, 
могат да придобият 
пълна Индулгенция 

(пълно опрощение на 
греховете) в деня на 

празника на Блажения 
Евгений Босилков 

(13 ноември) и по време 
на поклонение.



Пасионисти в България


