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обща информация

Българското културно наследство има много лица и
проявления – археологически резервати и паметници, музеи,
галерии, богат културен календар, съхранен фолклор и
великолепни архитектурни паметници.
За българина домът, в който живее, е олицетворение на
неговия мироглед, обществен статус и практичност. По
време на османското владичество строителството на къщи
е било подчинено на две важни изисквания – практичност и
сигурност. До днес са съхранени много стари сгради, които
демонстрират този тип архитектура – в селата Арбанаси,
Лещен, Ковачевица, Долен, град Мелник и други.
2

архитектурни
резервати

В епохата на Българското възраждане – XVIII – XIX в., когато
българските занаятчии и търговци разширяват своите
хоризонти и се отварят за Европа и света, по нашите
земи навлизат много европейски културни влияния. Те
се проявяват в различни аспекти от живота на хората,
но за нас, техните наследници, те са най-видими в
архитектурата и интериора на сградите, строени през
тази епоха. Удивителни възрожденски архитектурни
образци могат да се видят в редица български селища –
Копривщица, Стария Пловдив, селата Жеравна, Боженци,
Широка лъка и много други.
За да се опази това богато наследство, са създадени редица
архитектурни резервати – цели селища или квартали, които
днес се радват на голям интерес от страна на туристите гр. Копривщица, Стария Пловдив, с. Ковачевица, с. Арбанаси,
с. Боженци, с. Бръшлян, с. Делчево, с. Долен, АЕК “Етъра”,
с. Жеравна, с. Стефаново и с. Широка лъка.
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село ковачевица

Село Ковачевица се намира
в Западните Родопи, на
23 км от град Гоце Делчев
и 120 км от Благоевград.
Заради характерната си
архитектура селото е
обявено за исторически и
архитектурен резерват.
Ковачевските двуетажни и
триетажни къщи с издадени
горни етажи са построени
4

през XVIII в.
В приземния етаж са били
помещенията, в които са се
отглеждали животните и
се е складирала храната. На
горния етаж са се намирали
жилищните помещения.
Ковачевица е популярна
дестинация за туристите,
търсещи почивка сред
природата.

архитектурни
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село долен
Село Долен е разположено в
западната част на Родопите,
на около 26 км от Гоце Делчев.
Заради запазените си къщи
от периода на Възраждането
селото е обявено за
исторически и архитектурен
резерват. Резерватът
обхваща 70 сгради, паметници

на културата. Характерно за
къщите в Долен е издадената
част от горния етаж и
украсата с дърворезба по
таваните в някои от къщите.
Подобно на близките села
Лещен и Ковачевица, Долен
също е популярна дестинация
за селски туризъм.
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село широка лъка

Село Широка лъка се намира
в Родопите, на 23 км
северозападно от Смолян
и на 16 км от Пампорово.
Широка лъка е известна със
своите красиви, автентични
родопски къщи, разположени
амфитеатрално от двете
страни на реката. Местните
майстори строители били
8

прочути в цялата страна.
Старите къщи са в типичния
за Родопите архитектурен
стил – двуетажни, с еркери и
вътрешно дървено стълбище.
Повечето стаи са широки, с
дървени миндери до стените,
прозорците са малки. Найизвестни са Сгуровската,
Учиковската, Григоровската

архитектурни
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къща.
Освен с архитектурата си,
селото привлича внимание и със
съхранените традиции. Тук се
намира Националното училище
за фолклорни изкуства, а в
първата неделя от месец март
в Широка лъка се провежда
ежегоден кукерски фестивал,
наречен „Песпонеделник“.
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град мелник
Мелник е най-малкият град
в България. Разположен е в
южните склонове на Пирин,
на 175 км южно от София
и само на около 30 км от
границата с Гърция. По време
на Възраждането местните
търговци са продавали
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стоката си в цяла Европа. От
тази епоха са и най-ярките
архитектурни паметници Кордопуловата и Пашовата
къща. Кордопулова къща е
най-голямата възрожденска
постройка в България.
Строена е през 1754 г. и е

архитектурни
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принадлежала на богатия
мелнишки род Кордопулови,
които се занимавали с
винопроизводство. Избите,
издълбани в скалата под и зад
къщата, с постоянната си
температура и вентилация,
са били използвани за
приготвяне и отлежаване на
прочутото мелнишко вино.

Пашовата къща e построена
през 1815 г. Приземният
етаж, както на останалите
мелнишки къщи, е строен от
камък.
Една от най-старите къщи
на Балканския полуостров
е Болярската къща, която е
била резиденция на деспот
Алексий Слав (XIII в.).
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село жеравна

Село Жеравна се намира в
Стара планина, на 12 км
от гр. Котел и на 50 км
от гр. Сливен. Жеравна е
архитектурен резерват
с добре запазени и
възстановени възрожденски
къщи, изографисани и с
изящна дърворезба, тесни
калдъръмени улички и
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многобройни чешми. 172 от
къщите в селото са обявени
за паметници на културата.
Сред най-интересните сгради,
достъпни за туристите, са
къщата на Руси чорбаджи,
родната къща на писателя
Йордан Йовков и родният
дом на общественика Сава
Филаретов.

архитектурни
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Всяка година през втората
половина на август в Жеравна
се провежда Национален
фестивал на фолклорната
носия. Селото е популярно
и сред туристите.
Настаняването следва духа
и стила на архитектурата
в селото. Хотелите са
реставрирани къщи от
епохата на Възраждането.
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село арбанаси
Село Арбанаси е разположено
на високо плато, на 4 км от
град Велико Търново. През
XVII в. местните търговци
били известни и търгували
в цялата Османска империя.
Къщите на богатите
търговци от този период
приличат на малки крепости.
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Те имат строг и суров външен
вид, без балкони и чардаци,
с решетки на прозорците
и здраво обковани външни
врати. Вътре обаче са
богати и разкошни. Цялата
вътрешна украса на врати,
прозорци, долапи, тавани е с
изключително богата

архитектурни
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дърворезба и гипсови
елементи. Характерно за
арбанашките къщи е, че те
са така устроени, че в тях
може да се живее дълго време,
без да се излиза освен до
кладенеца на двора за вода.
Констанцалиевата къща е
една от големите запазени
и богато украсени къщи в
Арбанаси и датира от XVII в.
17
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град копрившица

Гр. Копривщица е
разположен в планината
Същинска Средна гора.
Заради многобройните си
паметници на културата
е обявен за град музей и за
архитектурен резерват.
Сред музеите и местните
забележителности
са Ослековата къща,
18

Лютовата къща, музеят
„Тодор Каблешков”, музеят
„Димчо Дебелянов”, музеят
„Георги Бенковски”, музеят
„Любен Каравелов”.
Ослековата къща е строена
през 1856 г. за богатия
копривщенски търговец
Ненчо Ослеков. Интерес
представлява богатата

архитектурни
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стенописна украса и
битовата наредба, даващи
представа за живота на
богатото копривщенско
семейство през XIX в.
Друга интересна сграда
е Каблешковата къща,
построена през 1845 г. в
пловдивски стил.
Музейната експозиция

показва бита на богатите
копривщенски чорбаджии.
Копривщенските къщи
демонстрират развитието
на архитектурата през
Възраждането. Живите
цветове, в които са
боядисани, са признак
за оригиналност и
индивидуалност.
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село боженци
Китното габровско селце
Боженци е един от найкрасивите архитектурни
резервати в България.
Намира се на 15 км
източно от гр. Габрово
и впечатлява с добре
запазените възрожденски
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къщи и обществени сгради.
Великолепните къщи на
два и три етажа будят
възхищение с уникалната
си архитектура. Над
100 къщи в Боженци са
запазени в автентичния
им вид. Днес селцето е
сред предпочитаните
дестинации за еко и селски
туризъм.
23
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стария пловдив

Най-впечатляващият
резерват, съхраняващ
архитектурни паметници
от епохата на Възраждането,
е Старият Пловдив.
Архитектурният резерват
Старинен Пловдив
предоставя уникалната
възможност на неголяма
площ да се разходим из
24

различни епохи, да видим
антични сгради, адаптирани
към съвременния живот, и
да усетим атмосферата
на града по времето на
Възраждането. От римско
време са Античният
театър, Римският стадион,
Античният форум и
жилищната къща „Ейрене”.

архитектурни
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От периода на
Средновековието е останала
източната порта на
крепостните стени –
известната Хисар капия.
По време на Възраждането
Пловдив е важен икономически
център. В града живеят
много заможни и образовани
хора, които пътуват из
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цяла Европа и донасят нови
културни течения. Богатите
пловдивски търговци показват
благосъстоянието си чрез
строежа на красиви, богато
орнаментирани къщи, станали
емблематични за Стария град.
За разлика от кирпичените къщи
в началото на Възраждането,
които са малки по размери,

архитектурни
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несиметрични и практични,
в по-късно време се набляга
на пищността и детайлите.
Възрожденските пловдивски
къщи са симетрични, с еркери
и клюкарници на горния етаж.
Особено е наблегнато на
цветната украса на фасадата
с красиви орнаменти, а
интериорът е допълнен

със стенописи и богати
дърворезби по мебелите,
тавана и стълбищните
парапети.
По-интересни обекти от
периода на Възраждането са
къща Мавриди, къща Недкович,
къщата на Степан Хиндлиян,
Балабановата къща,
Куюмджиевата къща и др.
27

www.bulgariatravel.org

28

архитектурни
резервати

29

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен
маркетинг на дестинация България”
Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

