
ПРИРОДЕН ПАРК  “РИЛСКИ МАНАСТИР”





Природен парк  “Рилски 

манастир”

е създаден със Заповед 419/20.06.2000 г.

 Основни цели са: 

опазването и поддържането на разнообразието на

екосистемите и на видовете от флората и фауната,

създаването на предпоставки за развитието на туризъм

и екологосъобразен поминък на местното население,

както и осъществяването на научни, образователни и

рекреационни дейности, изграждане и поддържане на

паркова инфраструктура и събиране и поддържане на

база данни.



Природен парк  “Рилски манастир”



Видове собственост

0,03

70,02

7,48

22,47

 Гори 16 370.0 ха

 изключителна държавна собственост - 3678.8 ха - 22.47%

 държавна публична - 1 224.3 ха - 7.48%

 държавна частна  - 4.4 ха - 0.03%

 религиозна - 11 462.5 ха - 70.02%



Рилски манастир



 Мониторинг на видове 
включени в Червената книга -
божествена иглика, ведрица, 
жълта и петниста тинтява, тис 
и др.

Дейности  на Природен парк 

„Рилски манастир“



Възстановяване на 

популациите на 

застрашени видове 

по  изготвени 

програми за 

възстановяване на 

видовете

Дейности  на Природен парк 

„Рилски манастир“



Защита на местообитания чрез 

специализирана инфраструктура



50 броя информационни табла 

Инфрастсруктура  на парка



 Над 80 броя 
кътове за отдих; 

 около 50 бр. 
огнища;

 3 бр.беседки; 

 2 бр. детски 
площадки; 

 4 броя чешми;

 8 бр. мостчета и 
др. 



Ботанически маршрут Кирилова поляна – Рибни езера 

Изграждане на специализирани маршрути



Дендрологичен маршрут

Изграждане на специализирани 
маршрути



Пътека на младия 
природолюбител

Изграждане на специализирани 
маршрути



Детски кръгов 

маршрут “В горския 

дом”

Изграждане на специализирани маршрути



Екопътека “Старата 

железница”



Изградена екопътека за хора с трайни 

увреждания

Пътеката  е 

изградена в 

м.Кирилова 

поляна , с обща 

дължина 1550 м. 

Изработена е 

подходяща 

инфраструктура 

(места за отдих, 

пейки, 

информационни 

табла и др.) 



Информационен и посетителски център



Изграден  и оборудван  посетителски-

информационен пункт



Орнитологичен  център



Природен парк “Рилски манастир” 

развива партньорства с:

 Учебни заведения – детски градини, училища, 
университети; 

 Научни институти; 

 Неправителствени организации; 

 Общини и кметства;

 Представители на туристически организации;

 Представители на туристическия бизнес в 
района; 



Работа с детски градини



Работа с детски градини



Работа с училища



Работа с училища



Работа с университети



Отбелязване на 

дни от 

екокалендара с 

деца и ученици

Организиране 

нтурове за 

журналисти



ЕКОАКЦИИ



Популяризиране на дейността 

• Разработване на интерпретативни и 

образователни програми, които да бъдат 

предлагани в тези центрове ;

• Издаване на рекламни брошури за парка на 

различни езици;

1.Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи



• Организиране и провеждане на мероприятия, 

свързани с важни дати от природозащитния 

календар

• Публикации в специализирани медии;

• Поддържане на интернет страница на парка 

1.Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи



• Създаване и поддържане на страници на 

парка в социалните мрежи

• Участие в туристически изложения

• Създаване на приложения за мобилни 

телефони

1.Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи



Дирекция на Природен парк 

“Рилски манастир”

ул. “Бенковски” № 2 

гр. Рила 2630

Тел. 07054 22 93 

e-mail: 

dpprilski_manastir@iag.bg

www.parkrilski-manastir.eu

Изготвил:

Райна Пашова

Главен експерт „Връзки с обществеността, 

туризъм, проекти и програми“


