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„Аз, смиреният и грешният Йоан, 
когато дойдох в тази Рилска пустиня, 
не намерих в нея човек, но само диви 
зверове и непроходими гори. Заселих 
се в нея сам със зверовете, без да имам 
нито храна, нито покров. Небето ми 
беше покрив, земята постеля, треви-
те храна. Обаче благият Бог... награди 
цялото мое лишение с изобилие...” 

(Из Завета на св. Йоан Рилски)

I, John, the humble and sinful, when I 
came into this wilderness of Rila, I found 
no man over here, but only wild animals 
and impenetrable thickets. I settled alone 
in it among the wild animals, without food 
nor shelter, but the sky was my shelter and 
the earth my bed and the herbs my food. 
But the good Lord... lavishly satisfied all 
my needs...

(From the Testament of St. John of Rila)
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Вярата
Рилският манастир е за бъл-

гарския народ най-скъпото място 
за молитва и поклонение. Той е бъл-
гарският храм-светиня, първенец по 
слава и достолепие, дом на българската 
духовност. Скътан е като райско 
място в пазвите на най-високата и 
величествена планина у нас. Бог е въз-
вел в Рила велик всебългарски светец. 
Планината му е дала името си, а той 
й е дал своята святост.

Повече от десет века Рил-
ският светец сияе като пример за 
непоколебима вяра в Бога и Неговата 
света Църква, за жертвена любов към 
човека и светла надежда в победата 
на човешкия дух над покварата и не-
вежеството. Родоначалник и образец 
на българското монашество, св. Йоан 
Рилски е духовен отец и наставник в 
родната ни Църква за всички времена. 
Неслучайно той избира точно това 
място за своя обител. Неслучайно и 
килиите на всички монаси гледат към 
планината. Общението с природата 

е дълбока потребност за монашеско-
то братство като начин за духовно 
пречистване и възвисяване към Бога.

Монасите съзерцават природ-
ните чудеса и виждат ненакърнената 
красота на творението като жива 
природна икона. Разнообразието и 
очарованието на рилската природа 
с нейния растителен и животински 
свят са неръкотворни и разкриват пред 
тях следите на Твореца. Усамотени 
сред гори и поляни, те се отдават на 
размисъл, освобождават се от злото 
и греховните страсти в спасителния 
подвиг на духовно-нравственото 
съвършенство.

Столетия наред манастирът е 
твърдина на българската православна 
вяра, богослужение, език и книга, крепи-
тел на народното самосъзнание. Той 
съхранява достиженията на народния 
дух и става огнище на религиозно-
просветна дейност. От незапомнени 
времена, още при приемниците на 
св. Йоан Рилски, в светата обител 
е имало училище. Тук възниква рило-
манастирска просветна и книжовна 

традиция, от която черпят опит 
видни народни будители, църковници 
и просветители. Ученици и следов-
ници на светеца като преподобните 
Теодосий Търновски, Ромил Видински 
и св. патриарх Евтимий Търновски 
стават основатели на нови средища 
за всенародно просвещение. Рилско-
то сияние на просвещение и духовна 
пробуда озарява цялата страна. В 
това духовно средище се подготвя и 
авторът на първата българска писана 
история Паисий Хилендарски. Имена-
та на изтъкнати възрожденски дейци 
като духовниците Никифор Рилски, 
Теофан Рилски, Неофит Рилски, 
Аверкий Попстоянов, Агапий Рилски, 
Акакий Рилски, зографите Христо 
Димитров и Станислав Доспевски, 
Кръстю Вальов и Иван Николов, Тома 
Вишанов, Димитър Молеров, са тясно 
свързани с манастира. През Възражда-
нето светата обител открива нови 
метоси с просветени духовници, които 
създават първите български училища 
в десетки градове и села. Рилският 
манастир се е славил и с прочутата 
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си музикално-певческа школа. Нейни 
представители са прочутият све-
тогорски певец Йоасаф, ученикът му 
йеромонах Иларион (даскал Иларион), 
проигуменът Теодосий, ученикът му 
йеромонах Йеротей и първият извес-
тен засега музикален деец от началото 
на Възраждането – Йоасаф, който 
подписва ръкописите си с титлата 
„проигумен Рилски“. Понастоящем в 
библиотеката на Рилския манастир 
се съхраняват около 100 нотирани 
ръкописа до края на XIX в.

Духът на Рилския пустинник 
пребъдва в неговата света обител. И 
днес манастирът и неговите околнос-
ти са място за духовно пречистване и 
неизчерпаем източник на национална 
гордост. Хиляди посетители се спи-
рат пред ковчега с нетленните чудо-
творни мощи на св. Йоан Рилски. Всеки 
според вярата си получава от Бога по 
застъпничеството на светеца утеха 
в скърбите, изцеление и благословение 
за здраве и благополучие.

Манастирът е важно средище 
за всички православни християни. 

Над половин милион посетители от 
цял свят идват тук всяка година. Те 
са привлечени от единството на ду-
ховност, величествена природа, чист 
въздух, тишина и спокойствие. Всеки, 
който посещава манастира, отива и 
до планината, и в гората, вслушва се 
в спасителния зов на Рилския чудо-
творец. Поклонниците се чувстват 
като деца на чуден духовен отец и 
с възхищение съзерцават дивните 
природни красоти, приютили най-
голямата  българска светиня.

The Faith
The Rila Monastery is the Bulgarian 
people‘s most cherished place for prayer 
and worship. It is the Bulgarian holy 
temple that comes first in terms of glory 
and dignity and is the home of Bulgarian 
spirituality. It is hidden as a paradise place 
in the bosom of the highest and most 
magnificent mountain in our country. God 
has exalted a great all-Bulgarian saint in 
Rila. The mountain has given him its name 
and he has given it his holiness. 

For more than ten centuries the Rila saint 
shines as an example of unwavering faith 
in God and His holy Church, of sacrificial 
love for man and a bright hope in the victory 
of the human spirit over corruption and 
ignorance. Being the founder and model 
of Bulgarian monasticism, St. John of Rila 
is an all-time spiritual father and mentor 
in our native Church. It is no coincidence 
he has chosen this place for his abode. It is 
no coincidence the cells of all monks face 
the mountain. Communion with nature is 
a deep need for the monastic brotherhood 
as a way of spiritual purification and 
exaltation to God. 

The monks contemplate the natural 
wonders and see the unspoiled beauty of 
the creation as a living natural icon. The 
diversity and fascination of Rila nature 
with its flora and fauna are not man-made 
and reveal the traces of the Creator to them. 
Retiring into the forests and meadows, 
they devote themselves to thought, free 
themselves from the evil and the sinful 
passions in the salvific achievement of 
spiritual and moral perfection. 
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For continuous centuries the Monastery 
is a stronghold of the Bulgarian Orthodox 
faith, public worship, language and 
books, a supporter of the national 
identity. It preserves the achievements 
of the national spirit and becomes the 
center of religious and enlightenment 
activity. There has been a school in the 
Holy Monastery from time immemorial, 
as early as the time of St. John of Rila‘s 
successors. This is the place of emergence 
of the Rila Monastery enlightenment 
and literary tradition used as a source of 
experience by prominent national leaders, 
churchmen and enlighteners. Disciples 
and followers of the saint such as the 
Venerable Theodosius of Tarnovo, Romil 
of Vidin and St. Patriarch Euthymius of 
Tarnovo become the founders of new 
nation-wide enlightenment centers. Rila 
radiance of enlightenment and spiritual 
awakening lights up the whole country. 
The author of the first Bulgarian written 
history, Paisius of Hilendar, also prepares 
himself at this spiritual center. The 
names of prominent Revival figures 
such as the clerics Nikiforos of Rila, 

Theophan of Rila, Neophyte of Rila, 
Averkius Popstoyanov, Agapius of Rila, 
Acacius of Rila, the painters Hristo 
Dimitrov and Stanislav Dospevski, 
Krastyu Valyov and Ivan Nikolov, Toma 
Vishanov, Dimitar Molerov are closely 
related to the Monastery. During the 
Revival the Holy Monastery opens new 
convents with enlightened clerics who 
found the first Bulgarian schools in 
dozens of cities and villages. The Rila 
Monastery is also famous for its well-
known music and singing tradition. 
Its representatives are the renowned 
Holy Mountain singer Joasaph, his 
disciple Hieromonk Hilarion (Teacher 
Hilarion), Deputy Abbot Theodosius, 
his disciple Hieromonk Hierotheus and 
the first known musical figure from the 
beginning of the Revival, Joasaph, who 
signs his manuscripts with the title 
of Deputy Abbot of Rila. Currently, 
the Rila Monastery‘s library contains 
about 100 notated manuscripts by the 
end of the 19th century. The spirit of 
the Rila Hermit remains in his Holy 
Monastery. Today the Monastery and 

its surroundings continue to be a 
place for spiritual purification and an 
inexhaustible source of national pride. 
Thousands of visitors stop in front 
of the coffin with the incorruptible 
miraculous relics of St. John of Rila. 
Everyone receives from God comfort 
in their sorrows, healing and blessings 
for health and well-being according to 
their faith through the intercession of 
the saint.

The Monastery is an important center for 
all Orthodox Christians. Over half a million 
visitors from all over the world come here 
every year. They are attracted by the unity 
of spirituality, awesome nature, fresh air, 
peace and tranquillity. Everyone who visits 
the Monastery also goes to the mountain 
and into the forest, listens to the salvific 
call of the Rila Wonderworker. Pilgrims 
feel like children of a wonderful spiritual 
father and admiringly contemplate the 
fascinating natural beauties that shelter 
the biggest Bulgarian holy place. 
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Историята и кул-
турното наследство

Никъде другаде българският ге-
ний в областта на духовната култура, 
архитектурата, строителството, 
иконописта и резбарството не е 
изявен с такава сила, както в Рил-
ския манастир. Рилският светец и 
народният строител са съградили 
светата обител между планинските 
върхове сред дивно хубава вековна 
гора. Архитектите, строителите и 
художниците на манастира се вдъхно-
вяват от великолепието на природата 
– могъщите, устремени към висините 
планински върхове, буйните реки и 
пъстрите поляни. Природата и Хра-
мът са се слели в органично цяло. От 
горите наоколо са изсечени гредите за 
строежа на манастира, от скалите са 
издялани камъните, положени в теме-
лите. Кристалните води на реката 
са поддържали живота на монасите в 
дните и на най-тежки обсади. Снеж-
ните бури и преспи са естествена, 

по-здрава и от крепостни стени 
закрила. Планината е сигурен страж, 
опазил манастира през вековете.

Укрепването и възрастването 
на Рилската света обител започва от 
кулата на севаст Хрельо (1335 г.) и черк-
вата до нея „Рождество на Пресвета 
Богородица“. 

Славата на манастира расте 
неимоверно, особено след падането на 
Второто българско царство. При всеки 
подем на народното самочувствие той 
се обогатява с нови безценни  светини 
и художествени творби. През XVIII 
век е изграден стопански обслужващ 
комплекс. В периода 1834 – 1848 г. е 
построена нова, по-голяма църква на 
мястото на старата Хрельова църк-
ва. За нея Атанас Теладур изработва 
иконостас – истински шедьовър на 
дърворезбарството. В творческо 
съревнование представителите на 
двете основни художествени школи 
в българската религиозна и светска 
живопис – Банската и Самоковската – 
изписват  изключителни стенописи с 
обща площ над 1000 квадратни метра. 

Прочутият  български художник Заха-
рий Зограф изписва южната ѝ стена.

Въздигането и обновяването 
на  Рилския манастир винаги е било 
въпрос на национално оцеляване и чест. 
С щедрото всенародно дарителство 
са заличавани язвите, нанесени от 
природни стихии и човешко посега-
телство. През XIX век манастирът е 
възстановен в пълния си блясък. Запаз-
ват се старите черкви и метоси и се 
дострояват всички крила на сградата. 
Във вътрешния двор са затворени 
Хрельовата кула и новата църква.

Манастирът носи следите на 
няколко архитектурни периода и на 
различни стилове. Оформлението на 
жилищните части е в духа на визан-
тийската строителна традиция, с 
каменни аркади и полихромна зидария. 
Има и заемки от архитектурните 
решения на традиционната българска 
възрожденска къща, където предпочи-
тан материал е дървото.

В библиотеката на манастира 
се съхраняват уникални ръкописи – 
единствено запазените в България 
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глаголически листове от края на Х 
в. , две изборни пергаментни Еван-
гелия от края на ХІІ в., Хрисовулът 
(дарствена грамота) на цар Иван 
Шишман от ХІV в. , ръкописи на 
книжовниците Владислав Граматик, 
Мардарий Рилски, Давид Рилски, Спи-
ридон Рилски (ХV – ХVІІ в.), богато 
илюстровани ръкописи от школата 
на рилския монах Йосиф Брадати 
(ХVІІ в.), та до хрониките на Иван 
Вазов „Великата Рилска пустиня“. Тук 
е направена и най-ранната по нашите 
земи тиражирана графика – щампите 
от началото на XIX в. 

Всеки, който попадне тук, се 
пита: Какво е по-различното тук 
в сравнение с всеки друг планински 
район в България? Манастирът ли е 
построен тук, защото местността 
е така привлекателна, или местност-
та има такава притегателна сила, 
защото тук е манастирът? Повече 
от десет века това хармонично цяло 
привлича поклонници, пътешестве-
ници, изследователи, ценители на 
изкуството и природолюбители. 

Всеки високопоставен гост на стра-
ната ни – крал или кралица, цар или 
министър-председател, неизменно 
посещава и манастира, кръстен на 
името на най-високата планина на 
Балканския полуостров.

Незаличимо впечатление оставя 
едно такова преживяване през 2002 
година и в спомените на папа Йоан 
Павел Втори. Близо година по-късно 
при посещение на българския ми-
нистър-председател във Ватикана 
Негово светейшество споделя, че най-
ярките спомени от пребиваването 
му в България са Рилският манастир 
и горите по пътя до него.

В нашата по-нова история 
обаче има един грозен период, когато 
гората е унищожена и единството 
разрушено. През 1902 година започва 
23-годишно безмилостно изсичане на 
всички иглолистни дървета с диаметър 
над 30 сантиметра. От склоновете 
на планината се свлича огромно коли-
чество дървесна маса, зеленият килим 
по  планинските склонове е разкъсан, 
озъбват се скалите. Така наречената 

Балабанова  концесия остава в исто-
рията ни като пример за хищническо 
унищожаване на най-ценните и стари 
иглолистни гори у нас.

За щастие оздравителните сили 
на Господа и Природата са заличили 
тези грозни рани и днес горите отново 
обгръщат склоновете над манастира. 
Векове наред Рилската света обител и 
земите наоколо са били неприкосновени, 
пазени от хрисовулите на българските 
царе и ферманите на цариградските 
султани. Покровителството над ма-
настира спасява и девствените гори, 
чистите води, безбройните ценни 
видове растения и животни около него.

В духа на традицията земите тук 
да бъдат поставяни под защитата на 
закона през 1966 година най-дълголет-
ните и ценни гори около манастира 
са обявени за защитена местност. 
През 1983 г. Организацията на обеди-
нените нации за образование, наука и 
култура (ЮНЕСКО) включва Рилския 
манастир в Списъка на световното 
културно наследство, който наброява 
не повече от 200 обекта от всички 
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краища на планетата. През 1986 г. 
защитената територия е уголемена и 
е обявен резерватът „Риломанастир-
ска гора“. През 1992 г. обширна площ 
около резервата е обявена за парк, за 
да се опазят най-високите и богати 
на биологично разнообразие части на 
Рила планина.

The History and 
Cultural Heritage 

There is no other place where the Bulgarian 
genius in the field of spiritual culture, 
architecture, construction, icon painting 
and carving is manifested with such power 
as in the Rila Monastery. The Rila saint and 
the builder of the people build the Holy 
Monastery among the mountain peaks 
in the middle of a ravishing centuries-
old forest. The architects, builders and 
painters of the Monastery are inspired by 
the splendor of nature, the mighty high-
reaching mountain peaks, the swift-flowing 
rivers and the colorful meadows. Nature 
and the Temple merge into an organic 
whole. The beams for the construction 
of the Monastery are cut down from the 

forests around, the stones laid in the 
foundations are carved out of the rocks. 
The crystal waters of the river have kept 
the life of the monks even in the days of 
the worst sieges. Snow storms and snow 
drifts are a natural protection stronger 
than any fortress walls. The mountain is 
a safe watchman that has protected the 
Monastery for centuries. 

The consolidation and growth of the Rila 
Monastery begin from sebast Khrellyo 
Tower (1335) and the Nativity of the 
Virgin Church next to it. 

The glory of the Monastery grows 
tremendously, especially after the fall 
of the Second Bulgarian Tsardom. It is 
enriched with new priceless holy things 
and works of art with each rise of the 
national self-esteem. In the 18th century 
a commercial service complex is built. In 
the period of 1834 – 1848 a new larger 
church is built in the place of the old 
Khrellyo Church. Atanas Teladur works 
out an iconostasis, a true masterpiece 
of woodcarving, for it. In a creative 
competition the representatives of the 
two main art traditions in the Bulgarian 

religious and secular painting, Bansko and 
Samokov, paint exceptional murals having 
a total area of over 1,000 square meters. 
The famous Bulgarian painter Zahariy 
Zograf paints its Southern wall. 

The exaltation and renovation of the Rila 
Monastery has always been a matter of 
national survival and honor. The generous 
nation-wide donations have repaired 
the damages caused by natural disasters 
and human encroachment. In the 19th 
century the Monastery is restored to its full 
splendor. The old churches and convents 
are preserved and the constriction of all 
wings of the building is finished. The 
Khrellyo Tower and the new church are 
contained in the inner courtyard. 

The Monastery bears traces of several 
architectural periods and different 
styles. The layout of the residential 
parts is in the spirit of the Byzantine 
construction tradition with stone arcades 
and polychrome masonry. There are 
also borrowings from the architectural 
solutions of the traditional Bulgarian 
house of the Revival period where the 
preferred material is wood. 
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The Monastery‘s library contains unique 
manuscripts, the only Glagolitic sheets 
from the end of the 10th century preserved 
in Bulgaria, two lectionary parchment 
Gospels from the end of the 12th century, 
the Chrysobull (a donation certificate) of 
Tsar Ivan Shishman from the 14th century, 
manuscripts of the scribes Vladislav the 
Grammarian, Mardarius of Rila, David 
of Rila, Spyridon of Rila (15th –18th 
century), richly illustrated manuscripts 
from the school of the Rila monk Joseph 
the Bearded (17th century), and also 
Ivan Vazov‘s chronicles The Great Rila 
Wilderness. Here is the place where the 
earliest circulated graphics in our country, 
the prints from the beginning of the 19th 
century, is also produced.

Everyone who comes upon this place asks 
themself: What is different here than any 
other mountainous area in Bulgaria? Is the 
Monastery built here because the area is 
so attractive or does the area have such a 
power of attraction because the Monastery 
is here? For more than ten centuries this 
harmonious whole attracts pilgrims, 
travellers, researchers, art connoisseurs 

and nature lovers. Every high-ranking guest 
to our country, a king or a queen, a tsar 
or a prime minister, invariably also visits 
the Monastery named after the highest 
mountain on the Balkan Peninsula. 

One such experience in 2002 leaves an 
unforgettable impression also in the 
memories of Pope John Paul II. About 
a year later when the Bulgarian Prime 
Minister visits the Vatican His Holiness 
says the Rila Monastery and the forests 
along the way thereto are the most vivid 
memories of his stay in Bulgaria. 

There is an ugly period in our newer history, 
however, when the forest is destroyed 
and the unity is broken down. In 1902 a 
23-year ruthless felling of all coniferous 
trees having a diameter of more than 30 
cm begins. A huge amount of wood slides 
off the slopes of the mountain, the green 
carpet on the mountain slopes is torn apart, 
the rocks jut out. The so-called Balabanov 
concession remains in our history as an 
example of the predatory destruction of 
the most valuable and oldest coniferous 
forests in our country. 

Fortunately, the healing powers of God and 

Nature have repaired these ugly wounds and 
today the forests enclose the slopes above the 
Monastery again. For continuous centuries 
the Rila Monastery and the lands around it 
have been inviolable under the protection 
of the Bulgarian tsars‘ chrysobulls and the 
Sultans of Constantinople‘s firmans. The 
protection over the Monastery also saves the 
virgin forests, the clean waters, the countless 
valuable plant and animal species around it. 

In the spirit of the tradition of setting 
the lands here under the protection of 
the law in 1966 the longest-standing and 
valuable forests around the Monastery are 
proclaimed a protected area. In 1983 the 
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) 
inscribes the Rila Monastery on the World 
Heritage List which lists no more than 200 
sites from all over the world. In 1986 the 
protected area is expanded and the Rila 
Monastery Forest Reserve is proclaimed. 
In 1992 a vast area around the Reserve is 
proclaimed a park in order to protect the 
highest and most biodiversity-rich parts 
of the Rila Mountain. 
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Паркът
През 2000 г. българският пар-

ламент взема решение да се обособи 
Природният парк „Рилски манастир“. 
По-голямата част от територията, 
включена в него, е изконна собственост 
на Българската православна църква. 
Това са горите и земите, които наро-
дът ни е бранил повече от границите и 
държавността си. Паркът е жив музей 
със съхранени видове от ледниковата 
епоха до наши дни. Срещат се повече 
редки и защитени растения и животни 
на единица площ, отколкото където и 
да е другаде в България.

Природният парк „Рилски ма-
настир“ обхваща 25 253 хектара гори, 
високопланински ливади, алпийски 
местности, богатство от релефни 
форми, високи върхове и вълнуващи 
пейзажи в сърцето на Рила. Терито-
рията му попада изцяло в община Рила. 
В центъра му се намира най-голямата 
българска светиня – Рилската света 
обител. Паркът е свързан в неделим 
природен комплекс с Националния парк 
„Рила“. Богат е с едни от най-пълно-
водните у нас реки, множество езера, 
водни скокове.

Природният парк е неизчерпаем 
източник на духовно пречистване и 
място за съприкосновение с величест-
вена природа, чист въздух, тишина 
и спокойствие. Днес не по-малко от 
преди десет века се нуждаем от пре-
клонение пред светините и от прилив 
на духовна енергия.

В тази прочута местност са пре-
плетени отговорностите и интереси-
те на Българската православна църква 
и на множество държавни институции 
и неправителствени организации, на 
населението на района, на поклонници-
те и туристите. Регионални и местни 
държавни органи се грижат за горите, 
въздуха и водите, за културните памет-
ници, за пътищата, язовирите и насе-
лените места. Частни предприемачи 
развиват туризъм, рибовъдство, горско 
стопанство, събиране и преработка на 
природни продукти, пчеларство.

Българската православна църква 
и Манастирът имат водеща роля при 
вземането на решения за бъдещето 
на собствената си територия. При 
спазване на българското и международ-
но природозащитно законодателство 
тук могат да бъдат приложени най-
модерни форми за стопанисване на 
земите, горите и природните ресурси.



13вр. Двуглав и Иглата • Dvuglav Peak and Iglata Peak



14 Изглед от вр. Рилец • A view from Rilets Peak
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The Park 
In 2000 the Bulgarian Parliament decides 
to form Rila Monastery Nature Park. 
Most of the territory included therein 
is originally owned by the Bulgarian 
Orthodox Church. These are the forests 
and lands our people has defended more 
than its borders and statehood. The Park 
is a living museum with species preserved 
from the Ice Age to the present day. More 
rare and protected plants and animals are 
found here per unit area than anywhere 
else in Bulgaria. 

Rila Monastery Nature Park comprises 
25,253 hectares of forests, high mountain 
meadows, alpine areas, richness of 
landforms, high peaks and exciting 
landscapes in the heart of Rila. Its territory 
falls entirely within Rila Municipality. 
The biggest Bulgarian holy place, the Rila 
Monastery, is situated in its center. The 
Park is united with Rila National Park in 
an inseparable natural complex. It is rich in 
some of the most full-flowing rivers in our 
country, numerous lakes, small waterfalls.

The Nature Park is an inexhaustible source 
of spiritual purification and a place of 
contact with awesome nature, fresh air, 
peace and tranquility. Today, no less than 
ten centuries ago, we need a worship of 
holy things and a burst of spiritual energy. 

In this famous area the responsibilities and 
interests of the Bulgarian Orthodox Church 
and a number of government institutions 
and non-governmental organizations, the 
population of the region, pilgrims and 
tourists are intertwined. Regional and 
local government authorities take care 
of the forests, air and water, the cultural 
monuments, roads, dams and populated 
centers. Private entrepreneurs are engaged 
in tourism, fish farming, forestry, collection 
and processing of natural products, 
beekeeping. 

The Bulgarian Orthodox Church and the 
Monastery play a leading role in deciding 
the future of their own territory. Subject 
to the Bulgarian and international nature 
conservation laws the most advanced 
forms of land, forest and natural resources 
management can be applied here.
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Природното 
богатство

Природния парк заема само 
четвърт процент от територията 
на България, а в него се срещат почти 
половината от видовете растения и 
една трета от видовете гръбначни 
животни у нас. Територията може 
да е малка по площ, но по отношение 
на броя редки и защитени видове 
растения и животни тя превъзхожда 
всяко друго кътче в страната. Заедно с 
Националния парк „Рила“, Природният 
парк „Рилски манастир“ съставлява 
единственият природен комплекс от 
две големи, свързани в неделимо цяло 
защитени територии в България. 
Взети заедно, те притежават едни 
от най-ценните природни богатства 
на страната, континента и света.

Паркът е естествено хранилище 
на генетичен материал от ледниковата 
епоха до наши дни и може да послужи 
като резервоар за възстановяване 
на нарушени природни системи, на 

растения и животни, както и като 
моделен обект за извършване на научни 
изследвания и образователни дейности. 
Сто и десет от растителните видове 
са се съхранили от минали геологични 
епохи и са съвсем слабо повлияни от 
измененията, настъпили през дългата 
история на Земята. Това прави Парка 
една от най-ценните територии за 
опазването на флората на Балканския 
полуостров.

Дивата природа, съхранена в 
Природния парк „Рилски манастир“, 
няма равна у нас и в Европа. Запазени 
са видове, които са застрашени от 
изчезване в световен и европейски 
мащаб – царски орел, картал, видра, 
сляпо куче, кафява катерица, сънливец, 
балканска дива коза, вълк. Растител-
ните видове също са пощадени и тук 
се срещат повече от 100 много ценни 
от природозащитна гледна точка вида. 
Паркът съхранява значителни части 
от популациите у нас на природоза-
щитно значими видове като далматин-
ски сокол, планински кеклик, дива коза. 
Без убежища като това някои от тях 

могат лесно да изчезнат, тъй като са 
ценни ловни трофеи. 

В Парка се срещат растения 
и животни, които могат да бъдат 
видени само тук и на отделни места 
на Балканския полуостров, като зла-
тиста кандилка, балканска камбанка, 
бяла мура, южен белогръб кълвач, 
балканска чучулига, балканска дива 
коза. Паркът с неговите режими и 
норми е от изключително значение 
за предотвратяване на изчезването 
от лицето на планетата на местни 
(ендемични) видове като рилската иг-
лика, рилския ревен, свети ивановото 
подрумиче. Горите, в по-голямата си 
част естествени, покриват повече 
от половината от територията на 
Парка. Те са огромни пречистватели 
на въздуха и производители на кис-
лород. Околоманастирските лесове 
са едни от най-старите в страна-
та. Отделни дървесни екземпляри 
достигат до 300 години. Средната 
възраст на дърветата тук е около 
100 години, докато за България тя е 
едва 45. Най-ценните стари гори тук 
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се намират в резервата „Риломана-
стирска гора“. Средната им възраст е 
160 години, като горите от мура и бук 
са на повече от 200 години. В Парка 
се намират едни от най-ценните в 
Европа и единствените в света маси-
ви от цар борисова ела и рилски дъб. 
Съхранени са и най-старите в света, 
неповлияни от човешката дейност 
гори от бяла мура.

С размера на годишния си воден 
отток на единица площ Природният 
парк „Рилски манастир“ е зоната с 
най-висока водопродуктивност в 
България и най-значимият източник 
на вода за Югозападна България и част 
от Тракийската низина. Благодарение 
на защитния режим са запазени горите 
и клековият пояс, които поддържат 
водните запаси, осигуряват благопри-
ятен климат и постепенен отток и 
предпазват от наводнения. На тери-
торията на парка има 28 езера, между 
които и най-голямото високопланинско 
езеро в България и най-голямо ледни-
ково езеро на Балканския полуостров 
– Смрадливото езеро.

Природният парк „Рилски мана-
стир“ съхранява билки за много болки. 
Тук виреят 203 вида лечебни растения. 
Повечето от тях се използват при 
производството на лекарства със 
сърдечноукрепващо, успокояващо, 
подпомагащо стомашната дейност, 
общоукрепващо и стимулиращо 
действие.

В Парка растат 38 вида ядливи 
гъби. Най-популярните от тях – ма-
натарката, печурката и масловката, 
са с особено добри вкусови качества и 
висока търговска стойност.

Всяко лято и есен Паркът дарява 
туристите и местните хора с изо-
билие от диви горски плодове - черна 
боровинка, малина, шипка, глог, къпина, 
лешник.

The Natural Resources
The Nature Park occupies only a quarter 
percent of Bulgaria‘s territory, however, 
containing almost half of the plant species 
and one third of the vertebrate species in 
Bulgaria. The area may be small in size 

but it surpasses every other place in the 
country in terms of number of rare and 
protected plant and animal species. Along 
with Rila National Park Rila Monastery 
Nature Park constitutes the only natural 
complex of two large protected areas 
united in an inseparable whole in Bulgaria. 
Taken together, they have some of the 
country‘s, the continent‘s and the world‘s 
most valuable natural resources.

The Park is a natural repository of genetic 
material from the Ice Age to the present 
day and can serve as a reservoir for the 
restoration of impaired natural systems, 
of plants and animals, as well as a model 
site for research and educational activities. 
One hundred and ten of the plant species 
are preserved from past geologic eras and 
are only slightly affected by the changes 
occurring over the long history of the 
Earth. This makes the Park one of the most 
valuable flora conservation areas in the 
Balkan Peninsula. 

The wildlife preserved in Rila Monastery 
Nature Park has no equal in Bulgaria or 
Europe. Species that are threatened with 
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extinction on a global and European scale 
are preserved – Eastern imperial eagle, 
cinereous vulture, otter, lesser mole-rat, 
squirrel, dormouse, Balkan wild goat, wolf. 
Plant species are also spared and more 
than 100 species that are highly valuable 
in terms of conservation are found here. 
The Park preserves significant parts of the 
populations of conservation significant 
species in our country such as the lanner 
falcon, rock partridge, wild goat. Without 
shelters like this some of them can easily 
become extinct since they are precious 
hunting trophies. 

There are plants and animals in the Park 
that can be seen only here and in some 
places on the Balkan Peninsula such as 
the golden columbine, bellflower, Balkan 
pine, Southern white-backed woodpecker, 
horned lark, Balkan wild goat. The Park 
with its arrangements and standards is of 
exceptional importance for the prevention 
of extinction of native (endemic) species 
off the face of the earth such as the Rila 
primrose, false rhubarb and St. John‘s 
Chamomile. The forests, being mostly 

natural, cover more than half of the Park‘s 
area. They are huge air purifiers and oxygen 
producers. The forests surrounding the 
Monastery are one of the oldest in the 
country. Individual trees reach the age 
of 300 years. The average age of the trees 
here is about 100 years while for Bulgaria 
it is only 45. The most valuable old forests 
here are located in Rila Monastery Forest 
Reserve. Their average age is 160 years 
while the pine and beech forests are more 
than 200 years old. The Park houses Tsar 
Boris fir and Rila oak massifs that are 
among the most valuable ones in Europe 
and the only ones in the world. The world 
oldest Balkan pine forests unaffected by 
human activity are also preserved. 

With the amount of its annual water runoff 
per unit area Rila Monastery Nature Park is 
the area with the highest water productivity 
in Bulgaria and the most significant water 
source for Southwestern Bulgaria and part 
of the Thracian Plain. Due to the protective 
arrangements the forests and dwarf pine 
zone, that maintain the water supplies, 
provide favorable climate and gradual 

runoff and prevent floods, are preserved. 
There are 28 lakes within the Park with 
Bulgaria‘s largest high mountain lake and 
the Balkan Peninsula‘s largest glacial lake, 
the Smradlivo Lake, among them. 

Rila Monastery Nature Park has herbs 
for a lot of pains. Two hundred and three 
medicinal plant species grow here. Most 
of them are used in the production of 
drugs with heart-strengthening, soothing, 
gastric function promoting, generally 
strengthening and stimulating effects. 

Thirty-eight edible mushroom species 
grow in the Park. The most popular of 
them, the penny bun, common mushroom 
and sticky bun, have a particularly good 
taste and high commercial value. Every 
summer and autumn the Park presents 
tourists and locals with an abundance of 
wild berries - blueberries, raspberries, 
rosehips, haws, blackberries, hazelnuts.



21Смрадливото езеро (изглед от вр. Рилец) • Smradlivo Lake (a view from Rilets Peak)



22 Остришки езера • The Ostrishki Lakes
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Бъдещето
Природният парк „Рилски 

манастир“ опазва разнообразни еко-
системи, многообразие от растителни 
и животински видове и техните 
местообитания. Те са естествената 
среда на Рилския манастир. Св. Йоан 
Рилски е избрал тази долина за свой 
подслон и място за общение с Бога и 
заради природното богатство. То и 
днес допълва духовното и религиозно 
въздействие на манастира. Паркът и 
манастирът имат общо име, защото 
единият е храм, сътворен от Бога, а 
другият е въздигнат във възхвала на 
Божието име.

Манастирът е част и от све-
товното културно наследство. Всички 
български и международни организации, 
които се грижат за него, трябва да 
имат общо виждане за бъдещето на 
заобикалящата го природа и света-
та обител. Целите на обявяване на 
Природния парк „Рилски манастир“ са 
дългосрочни и неизменни във времето. 
Те са определени съобразно важността 

на обектите и земите за Българската 
православна църква, за българския 
народ и за международната общност. 
Съобразени са и с отговорността за 
поддържане на манастира като обект 
на Организацията на обединените 
нации за образование, наука и култура 
(ЮНЕСКО). Съществуването на Пар-
ка ще спомогне да се опазят завинаги и 
да се развиват манастирът и светите 
места около него като средище на пра-
вославието, на духовната култура и 
образованието, както и да се съхранят 
архитектурните, археологическите и 
културните ценности.

Запазването на хармонията меж-
ду култура, история, религия и природа 
е важно за бъдещето на територията. 
В пределите на Парка се опазват 
естествените екосистеми, горите, 
уникалните съобщества от рилски дъб 
и цар борисова ела. Тук се съхраняват 
субалпийските и алпийските ливади 
и пасища, скалните местообитания, 
разнообразието на езерни и речни 
екосистеми и местообитания, ще про-
дължават да се опазват популациите 

на стотици растителни и животин-
ски видове с голямо природозащитно 
значение.

В Парка се опазват и ще се опаз-
ват ценни водни ресурси. Тяхното 
ползване е разрешено в количества и 
по начини, които не представляват 
заплаха за екосистемите. Ще бъде 
прилаган модел на устойчиво горско 
стопанство в подходящи участъци 
при съхраняване на биоразнообра-
зието и без увреждане на другите 
природни ценности. 

Виждането за бъдещето на 
Парка включва развитие на туризма. 
Това е единственото място в Бъл-
гария, където могат да се съчетаят 
толкова много форми на туризъм и 
отдих – религиозен, екологичен, кул-
турен. В Парка ще бъдат прилагани 
тези от тях, които не вредят на 
природозащитната и духовна значи-
мост на Рилския манастир и светите 
места, на културно-историческото 
наследство и природните дадености 
и същевременно създават условия за 
постоянни приходи. Допълнителните 
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туристически услуги и обекти на 
територията могат да направят 
престоя тук по-удобен и приятен при 
съобразено спазване на установените 
порядки.

Посетителите ще бъдат в без-
опасност в планината, ще придобият 
повече познания и ще изпитат по-голя-
мо удоволствие от пребиваването си 
сред природата, ако получават добре 
поднесена информация. Паркът ще се 
утвърди като световен туристи-
чески обект, като използва модерни 
информационни и образователни сред-
ства. Материалите ще представят 
културното, природното и религиоз-
ното наследство на Природния парк 
„Рилски манастир“, ще спомагат за 
духовното обогатяване на хората, за 
приобщаването им към православните 
ценности и опазването на природата, 
ще утвърждават манастира и Парка 
като научно и образователно средище 
по въпросите на православната вяра 
и природните науки.

Природният парк „Рилски ма-
настир“ и Националният парк „Рила“ 

са неделим природен комплекс и упра-
влението им трябва да става в тясна 
координация. Ключова роля в това 
отношение ще играят съвместната 
работа и добросъвестността на соб-
ствениците, управата на Природния 
парк, държавните органи, посетите-
лите, частният сектор и местното 
население. Отношенията между тях 
трябва да почиват на добрата взаимна 
информираност и взаимодействието 
между институциите, организациите 
и местните общности. Необходимо е 
пълно зачитане на интересите, права-
та и отговорностите на собственика 
и на всички, които имат роли и отго-
ворности в Природния парк.

The Future
Rila Monastery Nature Park preserves 
diverse ecosystems, a variety of plant and 
animal species and their habitats. They are 
the Rila Monastery‘s natural environment. 
St. John of Rila has chosen this valley as 
his shelter and place for communion with 
God also for its natural resources. Today 

it continues to add to the spiritual and 
religious impact of the Monastery. The 
Park and the Monastery share the same 
name because one is a temple created by 
God and the other is built in praise of 
God‘s name. 

The Monastery is also part of the world 
cultural heritage. All Bulgarian and 
international organizations that take care 
of it should have a common vision of the 
future of the surrounding nature and the 
Holy Monastery. The proclamation‘s goals 
of Rila Monastery Nature Park are long-
term and unchanged over time. They are 
determined according to the importance 
of the sites and lands to the Bulgarian 
Orthodox Church, the Bulgarian people 
and the international community. They 
are also agreed with the responsibility to 
maintain the Monastery as a site of the 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO). The 
Park‘s existence will contribute to forever 
keeping and developing the Monastery 
and the holy places around it as a center of 
Orthodoxy, spiritual culture and education 
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as well as preserving the architectural, 
archeological and cultural values. 

Keeping the harmony among culture, 
history, religion and nature is important 
for the future of the territory. The natural 
ecosystems, forests, unique Rila oak and 
Tsar Boris fir communities are preserved 
within the Park. Here the subalpine 
and alpine meadows and pastures, rock 
habitats, diversity of lake and river 
ecosystems and habitats are maintained 
and the populations of hundreds of plant 
and animal species of great conservation 
significance will continue to be protected. 

Valuable water resources are and will 
be preserved in the Park. Their use is 
authorized in such amounts and ways that 
do not pose a threat to the ecosystems. A 
sustainable forestry model will be applied 
in appropriate sections while preserving 
biodiversity and without damaging other 
natural resources. 

The vision for the Park‘s future includes 
development of tourism. This is the only 
place in Bulgaria where so many forms of 
tourism and recreation can be combined 

- religious, ecological, cultural. Those 
that do not damage the conservation 
and spiritual significance of the Rila 
Monastery and the holy places, the cultural 
and historical heritage and the natural 
resources and, in parallel with that, create 
conditions for permanent income will 
be applied in the Park. The additional 
tourist services and sites in the area can 
make staying here more comfortable and 
enjoyable subject to compliance with the 
established practices.

Visitors will be safe in the mountain, will 
obtain more knowledge and will enjoy 
being in nature more if they receive well-
presented information. The Park will 
establish itself as a global tourist site by 
using advanced means of information and 
education. The materials will present the 
cultural, natural and religious heritage 
of Rila Monastery Nature Park, will 
contribute to the spiritual enrichment 
of people, to their adherence to Orthodox 
values and conservation of nature, and 
will establish the Monastery and the Park 
as a research and educational center on 

the issues of Orthodox faith and natural 
sciences.

Rila Monastery Nature Park and Rila 
National Park are an integral natural 
complex and their management should 
take place in close coordination. The 
collaborative work and the integrity of 
owners, the management of the Nature 
Park, government authorities, visitors, the 
private sector and the local population 
will play a key role in this respect. The 
relations among them should be based 
on good mutual sharing of information 
and interaction among institutions, 
organizations and local communities. It 
is necessary to fully respect the interests, 
rights and responsibilities of the owner and 
all those having roles and responsibilities 
in the Nature Park.
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Югозападно държавно 
предприятие - В хармония 

с природата
Югозападно държавно пред-

приятие (ЮЗДП) е създадено на 
основание чл. 163 от Закона за 
горите със заповед на Министъра 
на земеделието и храните от 2011 г. 
Предприятието стопанисва горски 
територии, попадащи в границите 
на осем административни области 
– Благоевград, Кюстендил, Перник, 
София град, Софийска и в стопан-
ства от Ловешка, Пазарджишка и 
Пловдивска област. Общата им площ 
е 958 320 ха, от които 680 660 ха са 
държавните горски територии (71%). 
ЮЗДП се състои от централно упра-
вление и 38 териториални поделения 
– 6 държавни ловни стопанства и 32 
държавни горски стопанства. 

Основните задачи на предприя-
тието са насочени към устойчивото 
стопанисване на държавните гори, лов-
ното стопанство, осъществяването 

на залесителни и противоерозионни 
мероприятия, както и поддържане 
разнообразието на горските екосисте-
ми. Важна дейност е дърводобивът, 
който осигурява дърва за огрев за 
местното население и суровина за 
дървопреработвателната и мебелната 
промишленост. Все по-голямо внимание 
се отделя и на екосистемните ползи, 
които предоставят горите, като на-
пример снабдяването с питейна вода, 
пречистването на въздуха, опазването 
на биоразнообразието и осигуряването 
на условия за туризъм и отдих. 

Във фокуса на професионалните 
грижи на горските стопани са не 
само лесовъдските дейности, но и 
опазването на дивеча и защитените 
растителни и животински видове. В 
стопанствата се полагат специални 
грижи за подхранването, опазване-
то и разселването в природата на 
благородни елени, елени лопатари, 
сърни, муфлони и други видове дивеч. 
Сред най-новите природозащитни 
мерки са ограничаване на дърводобива 
през брачния период на редки видове 

кълвачи и сови, в местообитанията 
на застрашени видове растения, 
както и в периферните зони около 
бърлоги на едри хищници и гнезда на 
грабливи птици.

Около 8% от горските терито-
рии в ЮЗДП представляват защитени 
територии, като с най-голяма площ 
са трите природни парка „Витоша“, 
„Рилски манастир“ и „Беласица“ (общо 
65 709 ха). Защитените местности 
са 88 (общо 7140 ха), а природните 
забележителности 54 (общо 2243 ха). 
Горските територии на предприя-
тието граничат и с управляваните 
от МОСВ три национални парка – 
„Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, 
както и с 41 резервата. Над 50% от 
територията на ЮЗДП попада и 
в защитени зони от европейската 
екологична мрежа НАТУРА 2000 – 43 
зони по Директивата за природните 
местообитания с обща площ 619 299 ха 
и 25 зони по Директивата за птиците 
с обща площ 392 585 ха. 
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Southwest State Enterprise 
- In Harmony with Nature 

Southwest State Enterprise (SWSE) 
is founded under Article 163 of the 
Forestry Act by Minister of Agriculture 
and Food Order of 2011. The Enterprise 
manages forest territories falling within 
eight administrative regions, Blagoevgrad, 
Kyustendil, Pernik, Sofia City, Sofia, and 
stations in Lovech, Pazardzhik and Plovdiv 
Region. Their total area is 958,320 hectares, 
of which 680,660 hectares represent state 
forest territories (71%). SWSE consists of 
a headquarters and 38 territorial divisions 
– 6 state gamegrowing stations and 32 
state forestry stations. 

The Enterprise‘s main tasks are aimed 
at sustainable management of state 
forests, gamegrowing, implementation 
of afforestation and erosion fighting 
measures as well as keeping diversity of 
forest ecosystems. An important activity 
is logging which provides firewood to 
the local population and raw materials 
for the woodprocessing and furniture 
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making industry. Increasing attention 
is also given to the ecosystem benefits 
provided by forests such as drinking water 
supply, air purification, biodiversity 
conservation and provision of tourist 
and recreation facilities. 

The professional care of the forestry 
stations is not focused only on forestry 
operations but also on conservation of 
game and protected plant and animal 
species. The stations provide special care 
for feeding, protecting and releasing red 
deer, fallow deer, roe deer, mouflons and 
other game species into the wild. Recent 
conservation measures include limitation 
of logging during the mating season of 
rare woodpeckers and owls, in the habitats 
of endangered plant species as well as 
in peripheral areas around dens of big 
predators and nests of birds of prey. 
About 8% of SWSE‘s forest territories 
represent protected areas as the three 
Nature Parks, Vitosha, Rila Monastery 
and Belasitsa, have the largest area (65,709 
hectares in total). The protected areas 
are 88 (7,140 hectares in total) and the 

natural sights of interest are 54 (2,243 
hectares in total). The Enterprise‘s forest 
territories also border the three National 
Parks, Rila, Pirin and Central Balkan, 
managed by the Ministry of Environment 
and Water as well as 41 reserves. More 
than 50% of SWSE‘s territory also falls 
within Natura 2000 European Ecological 
Network‘s protected areas – 43 areas under 
the Habitats Directive having a total area 
of 619,299 hectares and 25 areas under 
the Birds Directive having a total area of 
392,585 hectares.
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