
Р илският манастир е  ставропи-
гиален манастир в Югозападна 

България. Той е най-големият мана-
стир в България и един от най-зна-
чимите й културни паметници.

Построен е  през 927–941 г. от 
Иван Рилски. Още с основаването си 
става книжовно и просветно среди-
ще. До днес в него се пазят ръкопи-
си, старопечатни книги и документи 
от 14–19 век. През Възраждането, 
Неофит Рилски основава в него ки-
лийно училище. Манастирът дава 
подслон на Васил Левски, Ильо вой-
вода, Гоце Делчев и др.

По време на османското робство 
манастирът бива честа жертва на 
набези. Неколкократно е  изгарян, 
ограбван и  опустошаван, но отново 
е  издиган. Днес ансамбълът на мана-
стира обхваща територия от 8800 кв. 
м, от които 5500 кв. м застроена площ. 
Манастирските крила, изградени по 
различно време, заобикалят от всички 
страни единствения двор във форма 
на неправилен петоъгълник.

хрЕЛьОВАТА КуЛА С пАрАКЛИС 
„прЕОБрАжЕНИЕ ГОСпОДНЕ“

През 1335 г., местният владетел, 
протосеваст Хрельо Драговол, из-
дига в  двора на днешния манастир 
отбранителна кула и  малка едноко-
рабна черква. Днес кулата е най-ста-
рата запазена сграда в манастирския 
комплекс и по стил принадлежи към 
архитектурата на Търновската худо-
жествена школа. На върха на кулата 
се намира параклисът „Св. Преобра-
жение“ с ценни фрески от 30-те го-
дини на 14 век.

ЦърКВА „рОжДЕСТВО 
БОГОрОДИЧНО“

Църквата „Рождество Богоро-
дично“ е  съборен храм на Рилския 
манастир. Средновековната църк-
ва, построена от Хрельо Драговол, 
е  съществувала до 1834 г., когато 
по решение на манастирското брат-
ство е  била съборена и  на мястото 
й  е  построена днешната съборна 
църква. Строител на новия храм 
е  първомайстор Павел Иванович 

от с. Кримин, потомък на стар род 
строители. Стенописната украса на 
съборната църква е дело на най-из-
тъкнатите зографи от ХІХ в., между 
които Димитър Христов Зограф, 
Захари Зограф, Димитър и  Симеон 
Молерови и др. Иконостасът е дело 
на Атанас Теладур от Самоков и Пе-
тър Гарка.

ЦърКВА „ВъВЕДЕНИЕ 
БОГОрОДИЧНО“

Църквата „Въведение Богородич-
но“ е  гробищната църква на мана-
стира. Включва двуетажна църква-
костница с масивни, каменни стени, 
строена през ХVІІІ в. и  изписана 
през 1795 г. Иконостасът е  дърво-
резбен и  датира от ХVІІІ или нача-
лото на ХІХ в. По-късно са прис-
троени още една двуетажна сграда 
и двуетажна галерия.

ЦърКВА „уСпЕНИЕ НА СВЕТИ 
ИВАН рИЛСКИ“

Източно от манастира, на пътека-
та, която води за старата постница, 
е разположена църквата „Успение на 
Свети Иван Рилски“, построена над 
предполагаемия гроб на светеца.

ЦърКВА „СВЕТИ ЛуКА“
Построена в  края на ХVІІІ в., на 

мястото на първоначалния парак-

лис, издигнат в памет на племенника 
на Свети Иван Рилски.

ЦърКВА „пОКрОВ НА СВЕТА 
БОГОрОДИЦА“

Намира се северно от църквата 
„Свети Лука“, на по-високо издиг-
ната тераса. Построена е  през 1805 
г. от майсторите Михаил и Радоица 
от с. Рила, върху основи на по-ста-
ра църкова. Стенописите й  от 1811 
г. са дело на Тома Вишанов Молера 
и други майстори от Банската худо-
жествена школа. 

Включен В списъка на юнеско пРез 1983 Г.

Рилски манастир

СтаВРОПИГИя
Думата е с гръцки произход, от „кръст“ и „за-
бивам“, и  означава манастир или църква, 
които са под пряката юрисдикция на върхов-
ната църковна власт– в България това е Све-
тият синод.
Категоризацията на ставропигиалните мана-
стири е  свързана с  основаването им, когато 
в  основата на манастира се забивал кръст. 
Когато кръстът бил забит не от епархийския 
епископ, а от патриарха, манастирът бил став-
ропигиален.
На територията на България, ставропигиални-
те манастири са три: Рилски манастир „Свети 
Иван Рилски“, Бачковски манастир „Успение 
Богородично“ и  Троянски манастир „Успение 
Богородично“. Ставропигиален е  и  патриар-
шеският катедрален храм-паметник „Свети 
Александър Невски“ в София.
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