
Пътуващ семинар: ,,Архитектурата и интериорът на българската 

възрожденска къща – Западни Родопи“ 

(проведен с финансовата помощ на фонд ,,Учебни програми“ към БФ) 

       

В рамките на темата ,,Архитектурата и интериорът на българската 

възрожденска къща“ към бакалавърска програма ,,Интериорен дизайн“ се 

проведоха през годините няколко пътуващи семинара, които обхванаха 

характерни райони със запазена възрожденска архитектура. Първо 

разгледахме Тревненската архитектурна школа (централна България) - 

Трявна и Боженци. Наред с тях и уникалните арбанашки и търновски 

възрожденски къщи. Второто пътуване бе с интерес към Камчийската 

дървена къща, или Жеравненската архитектурна школа. Тогава посетихме 

архитектурните резервати по поречието на ,,Луда Камчия“: Ичера, Градец, 

Катунище (уникално място), Медвен, Жеравна, Котел. Третият пътуващ 

семинар проведохме през тази учебна година 2014/2015 с цел проучване 

архитектурата на Западните Родопи.  

Родопската  възрожденска къща – величествена и уникална, също се дели 

на няколко характерни района, които имат своите прилики, но и много 

различия. Западната част е известна с уникалната Ковачевска дюлгерска 

школа. Ето защо се отправихме този път към приказните Западни Родопи и 

посетихме селата Ковачевица , Лещен и Долен.  

Семинарът се провежда като тема в свободно избираем курс ,,Арт шоп 

семинар“ и носи три кредита на студентите, които са го записали. Състоя се 

на три етапа. Първо – на 27 април 2015 година студентите се събраха на 

предварителен семинар, където бяха запознати от преподавателя с целта и 

задачите по темата, както и с основните характеристики на избраната 

архитектурна школа. Презентирани бяха предишните две пътувания със 

снимков материал и постигнатите резултати от изследванията по 

предишните две теми. Поставени и разяснени бяха условията за получаване 

на оценка и съответно кредитите в курса и се обсъди желанието на 

присъстващите за организиране на пътуване. След изразена готовност от 

страна на записалите курса, преподавателят организира пътуването, чрез 

проект към Бакалавърски Факултет – фонд ,,Учебни програми“. Самото 

пътуване се състоя на 8, 9 и 10 май 2015 година. 



 
В него взеха участие 10 студента и двама преподаватели. Ръководителят на 

проекта и титуляр на курса  ,,Арт шоп“семинар – Илиана Гълъбова – Гикова 

и д-р. арх. Гергана Стефанова. 

Сутринта на първия ден пътувахме, пристигнахме и се настанихме в 

Ковачевица.  

 
След обяд пристъпихме към работа, която се състоеше в обиколка на 

селото, заснемане на по-характерни обекти от архитектурния резерват, 

запознахме се с екстериора и интериора на ковачевските къщи, до които 

получихме достъп. Тук е мястото да отбележа, че в тези три селища няма 

,,къщи-музеи“, които да се поддържат в оригинален вид, както това 

съществува в Трявна, Арбанаси, Боженци, Жеравна и други възрожденски 

резервати. Тук всички стари къщи, които са годни за живеене, се обитават 

или от наследници на старите родове, или от пришълци, закупили и 

реставрирали стари къщи, ползвайки ги за лични или туристически цели.  



        
В някои от обектите, които посетихме, имаше доста запазени елементи от 

автентичния интериор на родопската къща. Попаднахме на местната 

,,краеведка“ Ирина Жерева (,,Жеревата къща“), която с много желание и 

любов, може би по-добре и от музеен работник, разказа на студентите 

историята на селото и къщата. 

         



           
Конструкция на покривно пространство   Автентична ковачевска 

заключалка, управлявана с въженце от външната страна 

     
Интериор от ,,Жеревата къща“, строена преди около 200 години 

 

Историята на планинското селце е наистина впечатляваща. Живот по тези 

земи има още от древността. Разположението на землището на Ковачевица 

в древността е стратегическо, тъй като в близост до него преминава античен 

път, свързващ Никополис ад Нестум и Филипопол. Смята се, че първите 

българи се заселват още от времето на ликвидирането на Търновското 

царство (1393 г.). Тогава те се установяват в няколко отдалечени и 

разпръснати махали, които не образуват селище. Втората вълна от 

заселници, с която се свързва и самото създаване на селото, е от началото 

на XVII век, когато са извършвани най-масовите безчинства от поробителя, 

целящи помохамеданчване на българите. След опожаряването на село 

Рибново, оцелялото население се установява на територията на днешна 

Ковачевица – около извор, сега голяма чешма, която носи името Циганчица. 



  
Ковачевица е магия, тя е завладяваща приказка, за която ще разкажа 

отделно: за прочутите ковачевски майстори дюлгери, извайвали дву- 

триетажни къщи от камък и дърво наред с черкви и училища, не само в 

Западни Родопи, а чак до Драма, Серес и Кавала; за ковачевските комити и 

войводи участвали активно в освободителното движение на македонско, 

където всяка къща е дала жертви. Тази магия все още я има и студентите я 

усетиха. Направиха впечатляващи презентации.  

Второто селище което посетихме, като архитектура и история е сходно с 

Ковачевица и това е Лещен. От пръв поглед се вижда приликата в 

архитектурата, защото къщите са строени от ковачевските майстори.   

     

Лещен е близо и като разстояние и като история на възникване на селото  - 

от бежанци спасяващи се от помохамеданчване. По тази причина и трите 



села които посетихме са прикътани в гънките на планината и се откриват 

като гледка едва след последния завой на лъкатушещия в планината път. 

Също като Ковачевица, село Лещен дълги години е западало и се рушало. 

Хората не са имали поминък и се изселвали в селата в полето. Не е обявено 

за архитектурен резерват и за това има и къщи които се различават и като 

материали и като автентичност от местната архитектура. Но цялостният 

облик е запазен и могат да се видят някои от най- характерните елементи 

на местната дюлгерска школа един от които е оригиналния ,,триъгълен 

еркер“, наложил се като архитектурна конструкция за да може долният зид 

да се равнява по линията на улицата, а горната - жилищна част да ,,гони“ 

най хубавото изложение . 

 
И в двете селища правят впечатление яките дувари и тежките порти. 



           
Този детайл е много характерен има го и в Долен, където също са работили 

ковачевски майстори. 

На третия ден напуснахме Ковачевица и се отправихме към Долен, който е 

малко по далеч, в община Сатовча. 

 
Село Долен е създадено през ХVІ в. от българи, търсещи спасение от 

насилственото помохамеданчване. По време на Възраждането (XVIII-XIX 



век) селото е процъфтявало, а местните хора се занимавали с отглеждането 

на тютюн и добитък, със златарство и кираджийство (превоз на товари). 

Обявен е за архитектурно исторически резерват и днес много от къщите са 

реставрирани в автентичния си вид от наследници на старите родове, или 

от пришълци закупили рушащи се къщи в селото. Мястото на  което е 

изградено селото е още по-закътано  от Лещен и Ковачевица. 

Забелязва се, че тук къщите са по-малки и по-бедни, макар че материалите 

са същите - камък и дърво. Рядко се срещат триетажни къщи. Като 

организация функцията се повтаря – долният  етаж от камък е за стопански 

нужди, а на горния от дърво са жилищните помещения. Едно от най-

интересните открития е, че всяка къща има оригинален комин, който не се 

повтаря в никоя друга. Наричали са Долен селото на тристате комина 

 
 

Селото има богата история и още по- богато архитектурно разнообразие. 

Една от най старите църкви в околността е „Свети Никола“ е построена през 

1834 година. За нейното изписване са канени зографи от далечни краища на 

страната. Църквите и в трите селища са уникални сами по себе си, имат 

интересна история на построяване. Всичките имат килийни училища 

пристроени към тях заедно с градежа им или по-късно. Камбанариите са 

строени след 1900 година, поради законите в османската империя.    



                       
Църквата „Св. Никола“ с.  Долен                                                     

  
Църквата „Св. Параскева“ Лещен  Църквата „Св. Никола“ Koвачевица  

 

След завръщането студентите имаха на разположение две седмици за да 

обработят събрания материал. На 29.05. се състоя пост семинар, на който 

участвалите в пътуването презентираха своите доклади пред останалите 

участници в курса и получиха текущи оценки. Всички те споделиха че 

пътуването и видяното дълбоко ги е развълнувало и обогатило знанията им 

за българската къща, бит и култура.    

 

Илияна Гълъбова - Гикова 

 

 

 


