ПАТРИАРХ НЕОФИТ I

Негово Светейшество Неофит I, Патриарх
Български и митрополит Софийски е
висш български православен духовник,
глава на Българската православна църква
от 24 февруари 2013. От 1994 до 2001 е
Доростоло-червенски митрополит.
Светското име на Неофит е Симеон
Николов Димитров. Роден е на 15
октомври 1945 в София. Завършва
Духовната академия „Св. Климент
Охридски“ в София през 1971. От есента
на 1971 до 1973 е на богословска
специализация в катедрата по „Църковно
пение“
при
Московската
духовна
академия. През 1973 е назначен за
преподавател по източно-църковно пеене и диригент на студентския хор при
Духовната академия “Св. Климент Охридски“ в София. През август 1975 в
Троянската света обител е подстриган в монашество с името Неофит от
българския патриарх Максим, под духовното старчество на тогавашния игумен
архимандрит Геласий. Същата година Патриарх Максим го ръкополага в
йеродяконски чин, а през 1976 и за йеромонах в столичния катедрален храм
„Св. Неделя“.
От септември 1975 е диригент на Софийския свещанически хор, а от юли 1977
е и старши преподавател по източно-църковно пеене и богослужебна практика
в Духовната академия в София, какъвто остава до края на 1980. През ноември
1977 в столичния катедрален храм е възведен в архимандритско достойнство от
патриарх Максим. От 1981 до 1985 архимандрит Неофит е протосингел на
Софийската митрополия. От декември 1989 епископ Неофит е ректор на
Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София, а от 1991 до 1992 е
декан на възстановения Богословски факултет при Софийския университет.
През януари 1992 е назначен за главен секретар на Св. Синод и председател на

Църковното настоятелство при ПКСХП „Св. Александър Невски“. През 1994 е
избран и канонически утвърден за Доростолски и Червенски митрополит. От
декември 2001 по решение на Петия църковно-народен събор ДоростолоЧервенска епархия е разделена на Русенска и Доростолска епархии, а Неофит
се титулува Русенски митрополит.
Награден е с ордените „Св. Св. Кирил и Методий“ (2010), „Княз Ярослав
Мудри“, първа степен (Украйна, 2013 г.), „Слава и чест“, първа степен (Руска
православна църква, 2013). Доктор хонорис кауза е на Софийския университет
от 2008. Почетен гражданин е на Русе и на Две могили.
След кончината на патриарх Максим през 2012, на Патриаршески избирателен
църковен събор през февруари 2013, Неофит е избран за Патриарх на
Българската православна църква с 90 гласа срещу 47 за митрополит Гавриил
Ловчански.

