
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

 

ИВАНА СТЕФАНОВСКА - ЦВЕТКОВСКА 

редовен докторант 

 

„АРХИТЕКТУРА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В 
ОХРИДСКО – ПРЕСПАНСКИЯ РЕГИОН“ 

(ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ) 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

на 

ДИСЕРТАЦИОНЕН  ТРУД 

за присъждане на образователно – научна степен „доктор“ 

научно направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; 
научна специалност „Архитектура на сгради, конструкции, 

съоръжения и детайли“ 

2017 г. 



- 1 - 

 

 

Данни за дисертационния труд 

 

Трудът съдържа: Предговор, две Части и едно Приложение 

с обем от 159 страници, 112 броя фигури – снимки и  чертежи, 2 
таблици и Библиографска справка с посочени 50 източника 

Публикации на съществени части от труда:  

1. Статия: „КЪЩИТЕ ОТ ОХРИДСКО – ПРЕСПАНСКИЯ 
РЕГИОН - история и перспективи“ сп.Архитектура,  
бр.2 / 2017 г.; 
 

2. Статия: „Ентерпретациja на архитектонското 
наследство – концептуализмот во граденьето на 
станбените згради“ сп. Денес стр.42 – 44, бр.524 юни 
2011 г., Скопие; 
 
Други научни публикации: 

3. Статия: „Сонот станува реалност“, сп.Театарски 
гласник, стр. 210 – 213, бр. 72 – 73 2009 Скопие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 
     ПРЕДГОВОР.........................................................................4 стр. 
     ЧАСТ ПЪРВА.......................................................................5 стр. 
АРХИТЕКТУРА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В ОХРИДСКО – 
ПРЕСПАНСКИЯ  РЕГИОН ПРЕЗ ПЕРИОДА 18 – 19 ВЕК 
     Въведение...........................................................................5 стр. 

1. Общи бележки...............................................................5 стр. 
      2.   Историческо развитие на Охридско – Преспанския  
 регион.........................................................................11 стр. 
 
Първа глава .......................................................................... 30 стр. 
КЪЩИТЕ ОТ ПЕРИОДА. ПРОУЧВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ 

1. Къщи от XVIII ВЕК - преходен тип............................ 30 стр. 

2. Къщи от ПЪРВИ ТИП.................................................35 стр. 

3. Къщи от ВТОРИ ТИП..................................................42 стр. 

4. Къщи от ТРЕТИ ТИП...................................................50 стр. 

5. Къщи от ЧЕТВЪРТИ ТИП...........................................58 стр. 

6. ОБОБЩАВАЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на къщите от  
Охридско – Преспанския регион................................72 стр. 
 

Втора глава............................................................................95 стр. 
КОМПОЗИЦИЯ И ФОРМА НА КЪЩАТА ОТ РАЗГЛЕЖДАНИЯ 
ПЕРИОД. ОБОБЩЕНИЯ 

1. Фактори, определящи архитектурната идентичност  
на къщите от региона..............................................95 стр. 

2. Селищно устройство, позициониране и форма на  
жилищните сгради.................................................. 96 стр. 

3. Планова и обемно – пространствена структура 
 на къщите..............................................................100 стр. 
3.1. Функция и структура – план и етажност.......100 стр. 
3.2. Обемна и Фасадна композиция.....................105 стр. 
3.3.Различия и общо във формата между различните 
райони и категории...............................................108 стр. 
 3.4.Вътрешна архитектура..................................110 стр.  
 



- 3 - 

 

 
   

      ЧАСТ ВТОРА...................................................................112 стр. 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ФОРМИРАЛИТЕ СЕ ЧЕРТИ 
НА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В 
СЪВРЕМЕННОТО АРХИТЕКТУРНО ТВОРЧЕСТВО 

1. Кратък преглед на световния опит в интерпретацията 
на архитектурното наследство.............................113 стр. 

2. Актуалност на факторите, определящи архитектурната  
идентичност на къщите. .......................................124 стр. 

3. Приложими наследени характеристики на къщата от  
 Охридско – Преспанския регион в съвременната  
 жилищна архитектурна форма...............................126 стр. 
     ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................128 стр. 
     ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ................................................128 стр. 
     ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................................131 стр. 
Примерни схематични решения на съвременни жилищни сгради  
в контекста на изследването. ..............................................131 стр. 
Къща 1....................................................................................133 стр. 
Къща 2....................................................................................138 стр. 
СПРАВКА НА ПРИНОСИТЕ................................................144 стр. 
СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ ......................................................146 стр. 

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ...................................................155 стр. 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА..........................................155 стр. 

АВТОРСКИ ПУБЛИКЦИИ ПО ТЕМАТА..............................156 стр. 

БИБЛИОГРАФИЯ .................................................................157стр. 

------------------------------------------- 

I. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ЗА ТРУДА 
II. АВТОРЕФЕРАТ 
III. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

 

 

 



- 4 - 

 

 

     ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

ТЕМА на труда: „АРХИТЕКТУРА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В   

                              ОХРИДСКО – ПРЕСПАНСКИЯ РЕГИОН“ 

                              (ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ) 

     ТЕЗА на труда: ПОЗНАВАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИ 
ОФОРМИЛАТА СЕ АРХИТЕКТУРА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ 
В ОХРИДСКО – ПРЕСПАНСКИЯ РЕГИОН ОТ КРАЯ НА XVIII ДО 
НАЧАЛОТО НА XX ВЕК ПОЗВОЛЯВА В СЪВРЕМЕННОТО 
АРХИТЕКТУРНО ТВОРЧЕСТВО ДА СЕ СЪХРАНИ 
КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА СРЕДАТА И НАРОДА. 

     ПРЕДВИД ПРОМЕНИТЕ В ОПРЕДЕЛЯЩИТЕ ФАКТОРИ Е 
ВЪЗМОЖНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЕМЛИВО ДА СЕ 
ИНТЕРПРЕТИРА СТАРАТА АРХИТЕКТУРА НА НИВО 
КОНФИГУРАЦИЯ (ОБЩО ОЧЕРТАНИЕ НА ОБЕМИТЕ) НА 
СГРАДНИТЕ ФОРМИ, КАТО СЪОТВЕТНО СЕ ОСВОБОДИ ОТ 
СЪДЪРЖАНИЕТО, СТРУКТУРАТА И МАТЕРИАЛНИТЕ НЕЙНИ 
НОСИТЕЛИ. 

     ЦЕЛ на изследването: Да бъдат анализирани и 
систематизирани архитектурните характеристики и развитието 
на жилищните сгради в Охридско - Преспанския регион, за да се 
запълнят празнини в научното познание и да се достигне до 
изводи и авторови идеи за прилагането на наученото в 
съвременната творческа практика в типологията на жилищните 
сгради. 

АКТУАЛНОСТта, мотивите за избор на изследваната 

проблематика и регионален обхват, както и целта на 

разработения труд и очаквани ефекти се заключават в 

следното: 

• Научните изследвания на архитектурното 

наследство осигуряват възможност то да бъде 

опознавано и съхранявано за максимално дълго 

време, а по този начин да се поддържа и 
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народната идентичност, самосъзнание и 

култура. Придобитите знания стават и една 

отправна основа в следващите във времето 

творчески практики на архитектите. 

• Архитектурното наследство в областта на 

жилищните сгради дава най – комплексно 

представяне на най – характерните особености 

на една архитектура, култура и народностно 

самосъзнание, поради тяхната всеобхватност в 

отразяването на бита, стопанството и 

социалните връзки на населението.  

• Охридско – Преспанският регион е особено 

благодатен за изследване на архитектурното 

наследство  на жилищните сгради, тъй като е с 

най – значимо представителни и характерни 

примери, относително слабо е изследван и 

сравнително запазен откъм количество на 

паметниците на територията на Западните 

Балкани. 

• Изводите от историческото изследване дават 

възможност да се разработи примерна 

методическа хипотеза за прилагане на наученото 

в съвременното архитектурно творчество – сега 

и занапред. 

ЗАДАЧИ на изследването: да се събере изследователския 
материал и да се подберат достатъчен брой типични примери за 
изследване – анализ и обобщения. Обобщенията и изводите да 
бъдат класифизирани и представени в съответен използваем 
вид. 

ПРЕДМЕТ на труда: Историческите примери от развитието на 
жилищната архитектура в Охридско - Преспанския регион в 
периода от края на XVIII до края на XIX и началото на ХХ век. 
Тази тема се разработва в Първата част на труда. На основата 
на изводите от тяхното изследване се правят предложения за 
приложенията им в съвременното архитектурно проектиране на 
жилищни сгради.  

Използвани МЕТОДИ: анализ / синтез, разглеждане на 
отделните, вече обосновано подбрани отделни показателни 
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примери, обобщаването на разбраното от тях, 
класифицирането и схематизирането му. Вече отбелязаните 
причини за пространствения и времеви обхват определят 
логиката на изследването. Първо се избират, анализират и 
описват типичните примери, представящи най – добре 
разглеждания период или регион като се започва от най – 
ранния и опростен случай. Описват се тяхното съдържание, 
взаимовръзки и единство, взаимната им подредба в единен 
организъм. След това се правят обобщения и оценки, 
осигуряващи логически преход към следващия регион или 
времеви период, за да се проследи цялостното развитие, 
принципите и причините за него, достигането до най – високата 
степен (край на това развитие) и извличането на типичните 
определящи характеристики, както и локалните условия, с 
тяхното значение за особените прояви на типичните черти. Така 
се стига до обобщения и изводи, които могат да бъдат 
използвани при експериментите за прилагане на наследената 
идентичност на жилищната архитектура в днешни условия. 

     Във втората част на труда се прави ЕКСПЕРИМЕНТ, което в 
по – голяма степен представлява изразяване на хипотези. Тук 
научно – творческата активност на докторанта е в по – висока 
степен и позволява оценяването на неговите качества, както и 
на дисертацията не само като научно търсене и придобити 
умения, но и като творчески поглед към наученото... 
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АВТОРЕФЕРАТ 

 
     ПРЕДГОВОР 
 
 Научните изследвания на архитектурното наследство 
осигуряват възможност то да бъде опознавано и съхранявано за 
максимално дълго време, а по този начин да се поддържа и 
народната идентичност, самосъзнание и култура. Придобитите 
знания стават и една отправна основа в следващите във 
времето творчески практики на архитектите. 
 Архитектурното наследство в областта на жилищните 
сгради дава най – комплексно представяне на най – 
характерните особености на една архитектура, култура и 
народностно самосъзнание, поради тяхната всеобхватност в 
отразяването на бита, стопанството и социалните връзки на 
населението.  
 Охридско – Преспанският регион е особено благодатен 
за изследване на архитектурното наследство  на жилищните 
сгради, тъй като е с най – значимо представителни и характерни 
примери, относително слабо е изследван и сравнително запазен 
откъм количество на паметниците на територията на Западните 
Балкани. 
 Изводите от историческото изследване дават 
възможност да се разработи примерна методическа хипотеза за 
прилагане на наученото в съвременното архитектурно 
творчество – сега и занапред. 
 
 
     ЧАСТ ПЪРВА 
 
     АРХИТЕКТУРА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В ОХРИДСКО – 
ПРЕСПАНСКИЯ  РЕГИОН ПРЕЗ ПЕРИОДА 18 – 19 ВЕК 
     Въведение 
1. Общи бележки 
 Съществуват няколко основни фактори, определящи 
оформянето във времето на особената жилищна архитектура в 
Охридско – Преспанския регион. Това са различни по характера 
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си фактори, но взаимно предполагащи се и обосноваващи се. Те 
предпоставят или следват исторически и професионално 
формираща се местна жилищна форма, като са свързани и с по 
– широк диапазон архитектурни тенденции и влияния: 

- Социален състав, семейна структура и обществени 
отношения. Духовност и културна идентичност. 
- Бит и стопанска дейност. 
- Физически условия и строителни практики. Развитие, 
еволюция на типовете жилищни сгради. 

 Тяхната определяща роля и особена важност създават 
характеристиките на архитектурните обекти изобщо, в частност – 
на жилищните сгради в eдин широк регион, както и в 
изследваната в тази работа зона на Охридско и Преспа. 
 Възникването и еволюцията на семейната жилищна 
сграда има дълга история. Най – краткото описание на 
цялостното развитие до към началото на ХХ век може да бъде 
определено по следния начин: 

- В началото се появява еднопространствена 
жилищна сграда със смесени всички функции от живота 
на онези хора; 
- С напредването на уседналия начин на живот и 
усложняването на функциите на сградата тя започва да се 
разделя на отделни части (например за хора и животни) – 
първо чрез леки отделящи прегради, а впоследствие и на 
повече помещения с различни функции; 
- Различните помещения нюансират своята общо 
определяща ги функция (например като стая с огнище и 
стая без огнище, на обикновена и относително по – бедна 
стая и такава с богата наредба и представителност, 
тремът /потон, одвод.../ се дели на две и три различни 
зони с вариращи функции...); 
- Отделят се функции в отделни елементи, които 
„напускат“ основната жилищна сграда в самостоятелни 
подобекти (например пещта и хамбарът); 
- Обогатява се общата символна и декоративна 
завършеност на сградите. 

 Първичната жилищна сграда продължава да се 
изгражда (със съответни вариации според условията на живот и 
времето) до днес естествено при номадите, но - и по – важно, 
при примитивните народи. Разбира се тяхното изучаване, което 
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по принцип е доста практикувано, продължава да представлява 
интерес. По – важно е обаче познаването на последните векове 
от развитието на този тип сгради, защото именно от края на XVIII 
се оформя и развива неговото функционално съдържание, 
пространствена организация и архитектурна форма според 
днешните ни разбирания. От особено значение в този смисъл е 
и възможността това познание да се прилага в проектирането на 
съвременните ни жилищни сгради в тяхното огромно, 
обусловено от самия живот и професионалните промени 
многообразие, в името на посочените по – горе причини / виж 
първото изречение на Предговора/... 
 Постигането на научните цели предполага ясна 
методическа постановка, прецизност и изчерпателност на 
поставените задачи и изследваните архитектурни примери.  
 
 
2. Историческо развитие и географски характеристики на 
Охридско - Преспанския регион 
2.1. Местоположение - Географски характеристики на 
Охридско – Преспанския  регион 
     Охридско - Преспанският регион представлява значителен 
дял от територията, определена от природните граници на двата 
непосредствено свързани басейни (Охридското и Преспанското 
езера), простираща се и в две съседни държави Гърция и 
Албания. Територията на региона обхваща самия водосборен 
район на Охридското и Преспанското езера и част от течението 
на река Черни Дрим (от Охридското езеро до ХЕ „Глобочица“) в 5 
общини: Охрид, Струга, Ресен, Дебърца и Вевчани. Съвкупната 
площ на региона възлиза на ок. 2318,59 km². На юг регионът 
граничи с Република Гърция и Република Албания, на запад 
също е Албания, на север – общините Другово, Дебър и 
Централна Зупа, а на изток са общините Другово, демир Хисар и 
Битоля./фиг. 1 
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фиг. 1.  карта на Охридско –Преспанския регион 
 

Особености на Охридско – Преспанския регион 

Охридско езеро 

 Охридското езеро е най-голямото и най-забележително 
естествено езеро в Македония и вероятно в биологичен аспект е 
най - значимата запазена аква система в Европа. Характеризира 
се с богата история, култура, археологически забележителности 
и природна красота. От 1980 година Охридското езеро и град 
Охрид са обявен за Световно културно наследство под егидата 
на ЮНЕСКО. /фиг. 2  

                    

фиг. 2. изглед на Охридското езеро 
 

Град Охрид 

     На северния бряг на езерото, се издига живописно 
седловидно възвишение, стотина метра над езерното ниво. На 
тази изключителна позиция най - старите жители от памтивека 
са создали най – значителното поселение в котловината, целия 
регион и по - специално – денешния град Охрид. /фиг. 3     
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     Поради големия брой църкви и манастири, градът е познат 
като Балкански и Европейски Ерусалим.  Охрид е известен и като 
„град на светлината“, което представлява буквален превод на 
неговото старо име „Лихнид“. Охрид е ревносната - 
романтичната част от Европейската и световната цивилизация. 

      

 а.      б. 
фиг. 3. изгледи от града Охрид 

 
 Преспанско Езеро 

 В Преспанската котловина се намират две езера: 
Малкото и Голямото Преспанско езеро. Във водите на Голямото 
езеро се намират линиите на македонската, албанската и 
гръцката граница, и два острова: Голям град или Св. Петър и 
Малък град. Остров Голям Град е природен резерват заради 
специфичните геоморфоложки характеристики, характерната 
флора и фауна и поради своето историческо минало. 
 
 Национален Парк - Галичица   

 Планината Галичица, която се намира между 
Охридското и Преспанското езеро е Национален парк. Той 
включва части от планинския масив Галичица и крайбрежието на 
Охридското и Преспанското езеро. От това място се разкриват 
прекрасни гледки към Охридското и Преспанското езеро. /фиг. 5. 

 

     2.2. Заселване и развитие на селищата в Охридско – 
Преспанския регион и град Охрид, историческо развитие  
 Поради изключителното местоположение на Охридско - 
Преспанския регион, с неговото стратегическото 
местоположение, трудно за завладяване и поради 
икономическите предимства от богатия езерен риболов и 
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плодородните котловини и гори, както и благоприятните 
географски и климатични условия, Охрид заедно със селищата в 
котловините, е заселен от най - старите жители на Балканския 
полуостров. 

 Следите от човешко присъствие на територията на 
Охридския район датират от праисторически времена, което се 
установява от богатото археологическо наследство. Връзката на 
брега със  сладководното езеро е основно условие за живот. За 
това свидетелстват многобройните наколни селища от 
праисторическия период на територията на този регион./фиг.6 

                  

фиг. 6.  Палафитно наколно обиталище „Градище“, край 
Охрид - реконструкция 

     Охрид (античния Лихнидос), град покрай северния бряг на 
Охридското (Лихнидското) езеро е един от най - старите градове 
в Европа. Богата материална култура е открита в източното 
подножие на Охридския рид, в най - ниската част от града, 
покрай езерото, където е намерено голямо наколно селище, 
което съществувало без прекъсване от неолита до началото на 
желязната епоха. В края на  III век пр. н.е. крепостта вече 
присъства в историята на град днешния Охрид. /фиг. 7, 8 

 

фиг. 7. Охридската крепост, III век пр.н.е. 

Славянски период 
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2.3. Социално и икономическо развитие и семейни 
оотношения в  Охридско – Преспанския регион 
     Скромното стопанство на региона се развива в условия на 
различни обществено - икономически системи, на все по - 
големи военни опустошения и чужди владения, съществува 
слаба икономическа свързаност, ниско образование и 
цивилизованост на стопанските субекти. 

 До края на 19 век, населението осигурява своя поминък 
чрез рибарство, животновъдство и земеделие. Тези основни 
отрасли са съпътствани и от други дейности (лов, риболов, 
пчеларство, производство на вар, въглища, боя и др.). В 
населените места, в равнината част преобладава земеделието, 
като най - застъпени са житните и градинарските култури и 
лозарството. Чак към средата на 18 век, се появява 
професионално занаятчийство, към края на 19 век търговията, а 
в средата на 20 век промишлеността и ресторантьорството. 

 Културното развитие на местните жители се развива в 
условия на многовековна скръб, образователно изостаналост и 
лоша материална среда. Първите форми на обмислено, 
периодично или постоянно развитие и насърчаване на 
определени културни ценности се появяват едва през втората 
половина на 19 век и началото на 20 век. 

2.4. Мястото и значението на локалното строителство за 
населението в Охридско – Преспанския регион  
 Градежите в посочените населени места са изпълнени с  
материали, налични в селата или в тяхна непосредствена 
близост. Местни строителни школи като цяло не са формирана, 
майсторите са идвали от други крайща на територията. Тук 
известна е само Вевчанската строителна школа. 
 

Първа глава 

КЪЩИТЕ ОТ ПЕРИОДА. ПРОУЧВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ 

Развитието на къщата в Охридско - Преспанския регион 
придобива историческо значение в периода от края на 
XVIII до началото на ХХ век, поради което си струва да 
бъде изследвано като цяло и разбрано с цел неговото 
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научно оформяне и даване на възможност за 
необходимите различни интерпретации в 
съвременността и в бъдеще. 

В този порядък от време и промени еволюционно се 
формират пет типа къщи: къщи от края на XVIII век; 
Първи, Втори, Трети и Четвърти типове до началото на 
ХХ век. Ж.Тилев, като възприема „установената от 
Р.Ангелова общометодологическа постановка за 
развитието на българската възрожденска къща“, 
определя също такива пет типа къщи. Основата на 
класификацията и в трите изследвания е 
функцията.*/Тилев.Ж.“Архитектурата на Ковачевица“, 
стр.39 

По отделни райони – Преспански, Охридски и град 
Охрид, те придобиват общи и различни характеристики, 
поради което изглежда целесъобразно да бъдат така и 
проучени – в течение на времето и по райони. 

 

1. Къщи от XVIII ВЕК – преходен тип 
 
Основна характеристика, по която се различават къщите 
от 18 век, е това, че ежедневието на семейството 
протича в едно помещение. Там семейството приготвя 
храната, готви, храни се, престоява. Като продължение 
на ежедневните дейности, то и спи и в същото 
помещение. Животните са отделени от помещението за 
живеене и са външна част за къщата или са в приземния 
етаж, а горните етажи са с помещения за хората.  

Къщи от Охридския район  

Разгледан е пример с „къщата на Попоски“ *. (*снимки  - 
Заштитено културно наследство Вевчани, Општина 
Вевчани) Обектът представлява типичен пример за селска 
къща от Охридския район. /фиг. 12 и 13 /фиг. 12б /фиг. 12а 
/фиг. 12в 
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а.                           б.                                   в. 

фиг.12. къща на Попоски, с. Вевчани, Охридски район 

а. план на подрум (сутерен); б. приземие; в. първи 

надземен етаж 

     

фиг.13. изгледи от къщата на Попоски 

Къщи от Охрид 

Къщата „Н1“ от Охрид /фиг. 14 и 15 има свои специални и 

различни характеристики от другите къщи и е 

представителна за типа от този район. * (*снимки - Борис 

Чипан, Стара градска архитектура во Охрид, Македонска 

книга Скопје)  

 

                     
        а.                           б.                               в. 

фиг.14. къща Н1 от Охрид  

а. план на приземие; б. план на първи етаж; в. план на 

втори етаж; 
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а.                                  б. 

  фиг.15. къща Н1 от Охрид – а. разрез; б. изглед към 

езерото 

 Къщи от Преспанския район 

Къщата от село Крани /фиг.16 е разгледана като типичен 

пример за типа и района. (*снимки - Петар Намичев, 

Селската куќа во Македонија, Министерство за култура на 

Република Македонија, Управа за заштита на културното 

наследство, Скопје)  

 

 

б.                                                         а. 

фиг. 16. къща с. Крани, Преспански район 

 а. план на приземие; б. план на първи етаж 

 

2. Къщи от ПЪРВИ ТИП 

 

В съответствие с развитието на жизненият стандарт на 

хората, в 19 век къщите придобиват вече по - различна 

функция. Животът се организира в повече стаи. 

Съществува  определено специално помещение за 

складиране (мазе) на храна, зимнина и дърва за огрев. 



- 17 - 

 

Постепенно животните се отделят от къщата и се 

настаняват в обори, отделно в двора. Помещенията за 

живеене са по - цялостно решени - с пещ, огнища и 

ниши, в които се приготвя храната, хранят се, 

престояват, а трансформирайки мебелите, там се и спи. 

      

Къщи от Охридския район 

Къщата на Костойчиновци /фиг.17 и 18 е къща на 

известно семейство на вевчански строители. Тя е 

анализирана подробно и служи като пример за тази група 

къщи.* (*снимки - Заштитено културно наследство Вевчани, 

Општина Вевчани)  

 Покривната конструкция е изработена от кестеново 

дърво, а като покривен материал са използвани керемиди 

върху обшивка от дъски,  част от покрива е заменена с 

жлебести керемиди. 

   

а.                                                  б.        

фиг. 17. къща на Костойчиновци, с. Вевчани,  

Охридски район –  

а. план на приземие; б. план на етажа 

         

фиг. 18. изгледи от къщата на  Костойчиновци, с. 

Вевчани, Охридски район 
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Къщи от Охрид 

Къщата „Н2” е примерът, върху чийто особености се 

извеждат характеристиките на Охридските градски къщи от 

този тип. * (*снимки - Борис Чипан, Стара градска 

архитектура во Охрид, Македонска книга Скопје) /фиг. 19 и 

20    

            

              а.                    б.                                   в.  

   фиг. 19. къщата Н2, Охрид -  

а. приземие; б. първи етаж; в. втори етаж 

 

              

            а.                                                       б. 

фиг.20. къщата Н2 , Охрид 

а. вертикален разрез; б. фасада към езерото 

 

 



- 19 - 

 

Къщи от Преспанския район  

Къщата на Кръстин Келешо /фиг. 21 и 22, се намира в 

селото Крани, Преспанско и е изградена през 1900 година. 

Нейният анализ дава достатъчно данни за разглежданата 

група къщи.* (* снимки - По трагите на традиционалните 

градби во Преспа, Завод и музеј Битола, Ресен)  

 

  а.                                                         б. 

 фиг.21. къща на Крстин Келешо с. Крани, Преспански 

район 

а. първи етаж;  б. приземие 

 

фиг. 22. къща на Крстин Келешо с. Крани, Преспански 

район - изглед 

 

3. Къщи от ВТОРИ ТИП 

 

Както се увеличава семейството, така се появява и 

необходимостта от реорганизация на помещенията в 

къщата. Помещенията със стопанско предназначение се 

организират в няколко отделни помещения: складово 

помещение за дърва за огрев, склад за храна и зимнина, 

помещение за различни инструменти за домакинството. 
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Животните напълно са отделени от хората. В стаите за 

живеене функциите се определят строго. Помещението 

за готвене и хранене и частично престояване е едно 

помещение (дневна стая), а спането се извършва в 

други помещения (одаи).Техният брой е в зависимост от 

членовете на семейството. Също така всички функции 

са разпределени и вертикално по етажи. 

      

Къщи от Охридския район 

Селото Вевчани е типичен представител на планинско село 

от Охридската котловина. Селото е познато надалече като 

гурбетчийско, с много опитни и умели строители, които 

научават занаята в западните държави. Известна е 

Вевчанската строителна школа.  

 Къщата „Н3“ /фиг. 23 и 24 е един пример от с.Вевчани, 

което е село със строителна школа. Тя добре представя 

групата къщи от типа и района.                                               

         

а.                                                            б. 

фиг. 23. къща Н3 в с. Вевчани – планове:  

а. приземие; б. първи етаж;  

 

а. 

фиг. 24. къща Н3 в с. Вевчани – планове: 

а. втори етаж 
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Къщи от Охрид 

 

Къщата „Н4“ представя тази група къщи в аналитичната и 

характеризираща част на изследването. /фиг. 26 и 27 * (* 

снимки - Марула Николоска, Градските куќи во Македонија, 

Републички завод за заштита на спомениците на културата 

- Скопје)  

 

       

       а.                        б.                                    в. 

фиг. 26. къща Н4 в Охрид 

а. план приземие; б. план първи етаж; в. план втори етаж; 

         

а.                            б.                                    в. 

фиг. 27. къща Н4 в Охрид –  

а. разрез; б. фасада юг към езерото; в. фасада изток 
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  Къщи от Преспанския район  

В Селото Брайчино е запазена най - старата къща 

/фиг. 28 и 29, къщата на Бориса Темелковски. Тя е 

представителна за тази група къщи.* (*снимки - По 

трагите на традиционалните градби во Преспа, 

Завод и музеј Битола, Ресен) 

  

            

              а.                                             б. 

        фиг. 28. къщата на Бориса Темелковски в с. 

Брайчино – 

 а. план приземие; б. план етаж 

 
фиг. 29. изглед на къщата на Бориса Темелковски в с. 

Брайчино 

 

4. Къщи от ТРЕТИ ТИП 

 

С икономическото развитие, в средата на 19 век, 

паралелно се развива организираността и обликът на 

къщите. Къщите стават по - големи по площ, по - високи, 

вътрешно по - уредени и външно естетически по - 

впечатляващи. Групата на помещенията за стопанска 
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дейност, строго са разделени и входовете са по - 

представителни. Помещенията за живеене вече са 

разделени според предназначението си. Главното 

помещение за живеене е отделено от помещението за 

подготовка на храната и готвене (кухня). В стаята за 

живеене се допуска само храненето. Спането е отделено 

в отделни стаи - одаи. Една от тези стаи получава по-

различно и по - богато предназначение. Това е стаята за 

посрещане на гости - представителното помещение. Тя е 

с богато вътрешно обзавеждане, с богато оформен 

таван, полици, с хубави мусандри (вградени гардероби 

с украса), обилно осветление. Стаята има  

представителен характер. Появата на стаята за гости е 

тясно свързано с развитието на кръга от дейности, 

които се изпълняват поради начина на живот в къщата 

и се повишава жилищната култура. Винаги тези 

помещения гледат към красивите изгледи на улицата, 

двора или езерото. 

 

Къщи от Охридския район 

     Къщата на семейство Калайджиески /фиг.30 и 31 е 

примерът за този тип и район, който е подробно проучен и 

води до изводи и обобщения.* (*снимки - Заштитено 

културно наследство Вевчани, Општина Вевчани)  

                         

      а.                               б.                                    в. 

фиг. 30. къща на Калайджиевци, с. Вевчани –  

а. план на приземие; б. план на първи етаж; в. план на 

втори етаж 
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фиг. 31 . къща на Калайдиеви, с. Вевчани – изгледи 

Къщи от Охрид 

Къщата от Охрид „Н5“ /фиг. 32, 33, 34 и 35 е 

проученият пример за групата от този вид.*(снимки - 

Борис Чипан, Стара градска архитектура во Охрид, 

Македонска книга Скопје)  

       а. 

фиг. 32. къща „Н5“ от Охрид - а. план на приземие; 

              а. 

              б. 

фиг. 33. къща „Н5“ от Охрид -  

а. план на първи етаж; б. план на втори етаж; 
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                   а.                                       б. 

фиг. 34. къща „Н5“  от Охрид – 

а. изглед; б. Фасада изток към езерото; 

 

фиг. 35. къща „Н5“  от Охрид - вертикален разрез 

Къщи от Преспанския район 

Къщата на Алексо Туджаров в с. Лубойно е типична къща 

от района и примерът за този вид, който е проучен. /фиг. 36 

и 37  * (* снимки - По трагите на традиционалните градби во 

Преспа, Завод и музеј Битола, Ресен)  

           

а.                                                       б. 

фиг. 36. къща в с. Лубойно –  

а. план на приземие; б. план на етажа 



- 26 - 

 

 

фиг. 37. изглед на къщата в с. Лубойно 

5. Къщи от ЧЕТВЪРТИ ТИП 

С нарастването на икономическата мощ на семействата, 
което настъпва след средата на 19 век, къщите добиват 
изключително представителен характер и се използват 
за показване и доказване статуса на семействата, които 
живеят в тях. Помещенията със стопанско 
предназначение са функционално разпределени, така че 
да са удобни според нуждите на домакинството. 
Входовете на къщите са впечатляващи и респектиращи, 
а преддверията, стълбите и чардаците са богато 
украсени.  Пространствата, определени за кухня и 
хранене са абсолютно отделени от помещенията за 
живеене и спане, които вече добиват представителен 
характер. Самите помещения за спане са отделно 
разположени от тези за дневно пребиваване на 
семейството. Най - високите етажи и стаите с най - 
хубава гледка, които са и най - добре изпълнени, са 
предвидени за приемане и пребиваване на гостите на 
фамилията. Те се характеризират с това, че са по - 
просторни, по - красиво декорирани и мебелирани с по - 
разкошни мебели. При по - големите семейства се 
наблюдава отделяне на новосъздадените млади 
семейства в отделни къщи, като се появяват т.нар.  
„братски” къщи до голямата обща фамилна къща. По 
този начин, с разрастването на архитектурата в този 
период се разраства и традиционния тип на градска 
къща. 
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Къщи от Охридския район   

Строена през 1898 година в типично Вевчански стил, 

къщата на Китановци /фиг. 38 и 39 и до днес е една от 

най - познатите и хубави къщи - палати във Вевчани. Това я 

прави достойна за анализ и изводи относно този вид къщи, 

който е разгледан в труда. * (*снимки - Заштитено културно 

наследство Вевчани, Општина Вевчани)  

               

а.                           б.                                       в.                                       

фиг. 38. къща на Китановци, с. Вевчани -                                                          

а. план на приземие; б. план на първи етаж; в. план на 

втори етаж 

       

фиг. 39. къща на Китановци, с. Вевчани – изгледи 

 

Къщи от Охрид 

Къща на Урания в Охрид /фиг. 40, 41 и 42 е типичен 

представител на къща, чиито собственици се занимават с 

риболов. Такива са масовите къщи от тази група и 

разгледаната къща е представителна за тях. * (*снимки - 

Борис Чипан, Стара градска архитектура во Охрид, 

Македонска книга Скопје)  
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              а.                          б.                                в. 

фиг. 40. къща  на Урания, Охрид – а. план на приземие; б. 

план на първи етаж; в. план на втори етаж;  

                 

                а.                                             б. 

    

           в.                                                г.                                                          

фиг. 41. къща  на Урания, Охрид – 

а. фасада юг; б. фасада север; в. фасада изток; г. 

вертикален разрез 
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фиг. 42. изглед от къща Урания, Охрид 

Къщи от Преспанския район   

     Къщата на Вържовци в село Брайчино е построена в 

края на 19 век. Тя представя всички характерни особености 

на тази група и е проучена най – подробно и 

обстоятелствено в труда./фиг. 43 и 44 * (* снимки - По 

трагите на традиционалните градби во Преспа, Завод и 

музеј Битола, Ресен)  

 

фиг. 43. къща Вржовци, в с. Брайчино - план 

 

Подтип – „братска“ къща (семейна къща за няколко 

поколения семейства от един род) - среща се в целия 

Охридско - Преспански регион 

     Къщата на Робевци е една от най - богатите и най - 

представителни къщи в Охрид. Служи за пример на този вид 

къщи./фиг. 45, 46 и 47. * (*снимки - Борис Чипан, Стара 

градска архитектура во Охрид, Македонска книга Скопје) 

Строена е в средата на 19 век от известното семейство на 

търговци - братята Робеви.  
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 а.                                                  б. 

  

     в.                                             г. 

фиг. 45.  къща на Робевци, Охрид -  

а. план на приземието; б. план на първи етаж;  

в. план на втори етаж; г. план на трети етаж; 

       

а.                                                     б. 

фиг. 46. къща на Робевци, Охрид -  

а. вертикален разрез; б. фасада юг 
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фиг. 47. изгледи от къщата на Робевци, Охрид 

 

6. ОБОБЩАВАЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на къщите от 
Охридско – Преспанския регион 

     Според направените анализи представените различни 
къщи от Охридско - Преспанския регион по своя характер и 
местоположение могат да бъдат разделени в две основни 
групи: 
     - градски къщи: Най - характерен пример са къщите от града 
Охрид  и по - малко в градовете Струга и Ресен. По  тези 
причини за понататъшна разрaбoтка на тезата са възприети 
къщи от град Охрид, като представителни за къщите от тази 
група; 
     - селски къщи: Това са къщи, намиращи в низините и 
планинския дял от региона. Като характерни примери са взети 
къщи от различни населени места в Охридско - Преспанския 
регион извън Охрид. 

Според това разграничение ще бъдат направени и 
следващите обобщаващи характеристики. 

6.1. Градската къща, къщата от Охрид 
     Функционална организация на Охридската градска къща 
     От направения анализ е видна житейската програма на 
охридския жител от края на 18 и през 19 век. От една страна, 
той изграджда жилище за своето семейство, а от друга, в 
същата къща той създава условия за обществен живот. 
Вследствие на тази програма в охридската къща лесно се 
забелязва нейното ясно обособяване на три функционални 
групи: 
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- група за домашно производство; 

- група за живеене; 

- приемно – представителна група.  

    Самостоятелно присъствие има и най – общо 

казано – складовата функция в различни вариации и 

модификации... 

Поради голямата стръмнина на терена, сутеренът и приземието 

често се смесват. В масивно изградената приземна група се 

вмества групата на домашното производство. Първият надземен 

етаж е запазен за групата за живеене, а вторият -  обикновено 

за приемно – представителната група.  

 а. група за домашно производство 

     Обикновено тази група е разположена в полусутерена поради 

стръмния терен. В случай че няма такава, се помества в 

масивно, каменно приземие („партер”). Тук се помещава 

предимно, всичко, което е необходимо за зимата: дърва за 

огрев, инструменти и зимнина. Трябва да се подчертае, че за 

човекът от 19 век тези помещения имат много по - важно 

предназначение, отколкото в днешните жилища. Отделна стая 

има домашно производствен  характер, а много от нейните 

функции са близки или се смесват с кухненската работа. Тук се 

оставя и по - голяма част от мебелите и приборите за 

хранене./Фиг. 48 

 
фиг. 48. пример за организация на групата за 

домашно производство 



- 33 - 

 

б. група за живеене 

     Тази група помещения представлява същинското жилище 

на охридското семейство.  Нормално е, две или три стаи да са 

организирани така, че да отговарят на всички нужди на 

дневния престой, приготвянето на храна, храненето и спането 

на цялото семейство. Дейностите хранене и спане за Охрид от 

миналите векове е текуща работа, която се извършва в 

момента, когато другите функции престават да се извършват. 

Съобразявайки се с това, те се изпълняват с подвижни 

мебели, които се донасят за определено време, оставят се на 

определено място, а  след извършването на функцията, 

отново се преместват. /фиг. 49 

 

 
             а. 

     
б.                                     в.                           г.  

фиг.49. Организация на дейностите в една соба от 

групата пространства за живеене 

  

     Общата характеристика на охридската къща е това, че 

липсва отворен чардак. Неговата случайна поява е изключение 

и е последствие от отделна програма. В охридската има 

преддверие, чийто единствена функция е осъществяване на 

връзка, или сведена на рационална мярка. По изключение, то 

може да бъде разширено с изглед към хубавата страна, но не е 

предназначено за гости, а за домакинята, която в празничните 

дни, минава свободното си време в къщи. 
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     Представителната група има една, две или три стаи. Винаги 
са оформени в правилен четириъгълник, без значение, че 
сутеренът и теренът имат неправилна форма.  

     Използването на помещенията от тази група за лятно спане е 
вторично явление, което възниква поради увеличаване на 
семейството, или ако групата започва да живее в една стая. 
Интересен е въпросът, защо представителните помещения се 
намират най -високо в охридската къща: 

     - групата за живеене е най - раздвижена, с малка площ, 
необходима е кратка връзка с помещенията за домашна работа 
и изисква по - добра топло изолация; 
     - представителната група е по - малко раздвижена, изисква 
по - голяма площ, няма нужда за осъществяване на връзка с 
помещенията за работа. Особено е силно  желанието да се 
осигури хубав поглед от тези помещения, а това се осигурява 
само от високите етажи. 
     След такова разсъждаване, очевидно, групата за живеене ще 
заеме първия етаж, а представителната група - втория етаж.  
     Рядко, но интересно явление при отделни охридски къщи са 
стаите на мансардния етаж (подпокривно пространство), който 
представлява съкратен трети етаж, в Охрид обичат да го 
наричат „белведере" и е изграден с цел да бъде по - високо от 
съседския, за да има по - добра гледка над покрива към 
слънцето и езерото. 
     В Охрид гражданите не се занимават със земеделие и затова 
няма изисквания за помещения за съхраняване на стоки, храна 
за животните и селскостопански инструменти.  
     Охридският търговец до максимум е разширил групата от 
стопански помещения в масивния партер и я е направил лесно 
достъпна от улицата. В по - важни случаи се строят специални 
магазини в двора. 
     Най - изразени примери в това отношение са къщите на 
рибарите - наематели. През 19 век езерото е обект на 
експлоатация. Чорбаджията се намира в средата на 
експлоататорската верига. Той е собственик на инструментите 
за лов - мрежите. Поради това неговата къща е специално 
реорганизирана. Приземните помещения са разширени, по - 
високи и пригодени за сушене и съхранение на мрежите за 
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риболов, с много незначителни рационализации (шкафове, 
рафтове и др.) за съхраняване на по - малките риболовни 
принадлежности. Стопанският вход в тези къщи е по - голям и 
адекватен на неговата цел. Контактът с езерото неминуемо 
налага тесни и издължени места за изграждане на риболовните 
къщи. 

Обзавеждане и интериор на Охридската градска къща 

     Цялото обзавеждане вътре преди всичко е строго 
архитектурно, непосредствено взидано в стаята:  долапи), 
повдигнати миндери, камини, мивки, рафтове и всичко останало 
е взидано. Тази къща привидно е почти празна и е очевидно, че 
подвижните мебели не стоят добре в помещения, които са 
красиви и съответстващи само докато са празни. 
     В групата на стопански помещения особено значение има 
работното помещение. Брашното се съхранява в сандъци със 
специална форма - „нощви". Тук се съхраняват и 
приспособленията за месене и приготвяне на зимнина. 
     Многобройните функции на помещенията за живеене най - 
често са в една стая с площ не по-голяма от 18 - 20 м2.  
     Решаваща е ролята на обзавеждането и то е сведено до 
минимум елементи: 
     - открито огнище, с цел: готвене, отопление и ефективна 
вентилация. Над огнището често се поставя и рафт. На стените 
около него се правят ниши, където се оставят принадлежностите 
за домашна работа. 
     - стандартна система от шкафове: висок шкаф за 
принадлежности за чистене, шкафове за прибори за готвене, 
широк серген долап за чаршафи и шкафове за дрехи. Затворени 
и оформени са по цялата стена. 
     - дюшеци за сядане от двете страни на камината. Целият под 
на стаята е покрит с килим. 
     - софра, подвижна ниска кръгла маса, която се използва за 
хранене. Обикновено се съхранява извън стаята и се донася по 
време на хранене. 
- шкаф - мивка, взидана в преддверието с рафт за съхранение 
на кухненски съдове и др. 

     Приемно - представителната група помещения се 
разглежда адекватно на предназначението си. В големите 
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преддверия, в един ъгъл се поставя миндер, покрай прозорците 
с изглед към улицата, природата или езерото. На пода е 
поставен богат тъкан килим, на тавана представителна лампа, а 
в студените дни се донасял мангал. Ако има повече стаи, едната 
от тях има стандартни декорирани шкафове. 
     Представителните помещения за разлика от помещенията за 
живеене, се украсяват богато. В групата стопански помещения и 
в групата помещения за живеене, цялото обзавеждане и 
оформяне има уникално функционално цяло, което отговаря на 
предназначението. При представителната група помещения, 
използването на помещенията и обзавеждането, освен 
функционална роля имат и духовна роля.  

 Инсталации в охридската къща 

     Поради слабите технически познания, охридчанинът е 
принуден да се снабдява с вода, която пренася на ръце или с 
товарни животни, директно от езерото, който е естествен 
резервоар на огромно количество изключителна питейна вода. 
     Отоплението на къщите често е с отворен огън - камини 
(огнища). Към края на 19 век, в по - богатите къщи, се използват 
и зидани печки със затворено огнище и съвършена система.  

  Конструкция на Охридската градска къща 

     Всичко, което е изградено в старата градска архитектура в 
Охрид, е изградено въз основа на естествен местен материал 
камък, дърво и вар. Камъкът е използван за масивни сутеренни 
и приземни стени с дебелина между 0,50 до 0,80м.  

          Образ на Охридската градска къща 

     При Охридската къща минималното пространство за строеж 
налага къщата да се развива във височина, а в горните етажи се 
търсят възможности за разширяване. С еркерните разширения 
на етажите е постигната двойна полза: неправилната форма на 
приземния етаж в горните етажи се трансформира в правилни 
форми и едновременно се увеличава пространството в къщата.  
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Селската къща в региона 

     Функционална организация на селската къща 
      
     Развитието на селската къща в този регион показва прилики с 
едноетажните къщи в различни части на Балканите през 19 век. 
Те са състоящи се от една част, от две части с преддверие или 
от едноетажни къщи, съставени от повече части.  
     Регистрирани са също и къщи с партер и етаж, както и богати 
къщи в по - късен период с партер и няколко етажа. Стойността 
на селското строителство се изразявало в нейната проста 
икономична и функционална форма. 
     Този тип къщи са разпространени през 19 век в планинските 
райони. В първото отделено помещение пребивават хората и 
гори огън, а във второто се намира стоката. В пространството 
около откритото огнище, т.нар „среднопол” (пещ) се пече хляба. 
Пространството от горната му страна, където спят възрастните, 
се нарича „натланик”, а противоположната страна, така 
нареченото „катище” е определено за по-младите. 
     Паралелно с къщата, състояща се от една част, се строят и 
жилища от две части, които се състоят от т.нар каща с външно 
огнище и стая за спане и приемане на гости, както и килер. 
 С изкопаване на клет в стръмния терен се получава 
още едно ниво в дълбочина, с отделно пространство за 
съхранение на дребна стока.  
     Пространството в къщата се увеличава с добавянето на нови 
помещения като: преддверие, чардак, стая за спане, стая за 
гости и др. По този начин жилището еволюира, а културата на 
живеене се подобрява.  
     С появата на чардака, той приема част от функциите на 
къщата. Най - често чардакът е отворен и по-рядко затворен. 
     Къщата на с чардак е най - възприета форма в един дълъг 
период от време и е станала характеристична и разпознаваема 
постройка. 

     По отношение на функцията, помещенията се разпределят 
по следния начин: 

     Приземен етаж обикновено съдържа помощни помещения: 
клет, преддверие, обор, стаичка или каща; 



- 38 - 

 

     - клет (изба, килер) служи за съхранение на хранителни и 
други продукти; 
     - преддверие като входно пространство в приземния етаж, 
свързва помещенията и къщата с външното пространство. Чрез 
стълбите на трема приземният етаж е свързан с горния етаж във 
вертикална посока. 
     - обор (ар, айр, котар, пондило) в приземния етаж има при 
затворения тип обекти; 
     - стаичка като по - малко помещение от стаята понякога е на 
приземния етаж, а се формира чрез преграждане на част от 
преддверието; 
     - къща (каща) като помещение за приготвяне на храната се 
намира на приземния етаж. Тя има същата функция като къщата 
на горния етаж. 

Първи надземен етаж обикновено се състои от: трем/чардак, 
стая и къща. 

      

 Обзавеждане и интериор на селската къща 

     Обзавеждането вътре в селските къщи в повечето случаи е 
непосредствено взидано в помещенията. Тези къщи привидно са 
почти празни и очевидно е, че мебелите не са определени в 
помещенията. Стената създава различни възможности за 
вграждане на част от обзавеждането, в ниши, с различни 
размери, като рационално и функционално използвано 
пространство. Нишата, описано по - горе, най - често е 
четвъртоъгълна вдлъбнатина в стената от камък и в зависимост 
от мястото, е направен рафт или шкаф, с еднокрилен или 
двукрилен капак. 
     Подобно на Охридската градска къща, решаваща е ролята на 
организацията на обзавеждането и тя е сведена до минимум 
елементи. 

 Инсталации в селската къща  

     Селянинът в Охридско - Преспанския регион се снабдява с 
вода, която пренася директно от езерата, от планинските извори 
или кладенци, изкопани в дворовете. Канализация няма.  
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     Отоплението на къщите най - често е чрез отворени огнища - 
камини 

 Конструкция на селската къща 

     През 19 век къщите от селските селища вече са с 
усъвършенствана конструкция, техника на изработка и избор на 
строителния материал. Това се отнася до избора на 
конструктивната система, при която се прилагали два основни 
вида: 

     - масивна система - Състои се от стена от камък с дебелина 
от 40 до 100 см, най - често се използвала в приземния етаж и 
горния етаж, а по - рядко на трето ниво. Тази система 
конструктивно се подсилва с хоризонтални греди – сантрачи. 
Тази система се използва в планинските райони, където има в 
големи количества камък. Прилага се и вариант с масивни 
тухли. 

     - дървена скелетна система - представлява основа от 
дървени вертикални носещи греди, поставени на известно 
разстояние 70 до 100 см. В зависимост от дебелината на 
гредите се формират стени от 14 до 22 см. Томовски К. - 
Населби и народна архитектура, Етнологија на Македонците, 
МАНУ, Скопје, 1996 година, стр. 86) 

     Общи характеристики на архитектурата на селските 
райони с тази на градските райони има по отношение на 
пространственото решение, външната обработка на 
фасадата, вътрешната обработка и отношението на човека и 
неговите пропорции към даденото пространство на 
жилището. Най - забележително е сходството на 
типологичните форми на партерната къща с преддверие, 
къщите с партер и етаж, в начина на прилагане на масивната 
система в приземния етаж и скелета на горните етажи. 
Къщите на няколко нива, с малки разлики, имат общи 
пространствени и фасадни характеристики. 
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Втора глава 

КОМПОЗИЦИЯ И ФОРМА НА КЪЩАТА ОТ 
РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД.  

     Формата на къщата отразява функционалното съдържание и 
структура, различните битови и духовни потребности и 
възможностите на хората, на социалните организми като цяло... 
Първият въпрос при изясняването на проблема с формата на 
къщата е този за определящите фактори.  

 1. Фактори, определящи архитектурната       
     идентичност на къщите от региона 

ТАБЛИЦА I 
Значимост на фактора  +, -

, + - 

Фактор 

+ Социален състав и обществени 

отношения (етническа 

едно/разнородност, защита от 

застрашаващи групи и лица...); 

+ Семейна структура (няколко 

поколения роднински 

семейства в една къща); 

+ Бит и стопанска дейност 

(неразделност на обитаване и 

селско стопанство); 

+ Духовност и културна 

идентичност – религия, 

художествено присъствие 

(занаяти, изкуство, символи...). 

Особености, степен на 

присъствие и влияние. 

+ Градоустройство 

+ Географски фактор – природа / 

топография, залесеност, 

климат; 
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+ Местни строителни и 

конструктивни традиции, 

материали; 

Таблицата представя влияещите определящо върху взимането 
на проектантско – строителните решения, във важни отношения 
характеристиките на къщите от миналото, които не е възможно 
да бъдат подценявани, да не става и дума за пренебрегвани... 

 
2. Селищно устройство, позициониране и   

    форма на жилищните сгради 

     Създаването на селищата от Охридско – Преспанския регион 
е ставало в различно време, което дава отражение на 
тяхнотоселищно устройство и композиция. Но качественото им 
развитие и достигането до окончателното им състояние, което 
познаваме днес са постигнати  някъде в началото на ХХ век. 
     Проучването на тези процеси в чисто исторически план на 
изследваните аспекти постига знанията, които могат да бъдат 
достоверно полезни за достатъчно опознаване на историята, но 
и при разработване на проблемите при съвременната 
интерпретация на наученото. 

Характерно селищно образувание и позициониране 
на жилищните сгради 

     Широко възприето е, че ранните селища възникват на 
основата на естествен водоизточник или водоем, на важен 
кръстопът и до пътна станция (самунджийница, хан), намираща 
се на еднодневен преход разстояние между селищата. 

                                            

фиг. 55. типичен план на крайезерно селище 
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     Свободното застрояване на къщите притежава някои 

съществени черти: общо взето следва неправилната улична 

линия; формира се по топографията на ситуацията и околното 

налично застрояване; парцелите са с различна форма и 

размери, от което следва и разлика във формите на къщите; 

застрояването постепенно се увеличава като води до 

определящо уплътняване; едновременно е относително 

многообразно, но и единно. Така се оформя една богата и 

хармонична цялостна селищна среда и атмосфера.  

   За богатството на пространството допринасят и допълнителни 

елементи като уширенията при входовете в дворовете за 

каруците – при тесните улици, подпорни зидове, еркери. 

- Различават се няколко вида позиционирания на 

сградите: групово струпване в сключено застрояване 

(вкл.„братски къщи“); отделно разположени една към друга; 

смесено. 

   а.       б.        в. 

 

фиг. 56. Различни форми на позициониране на къщите при 

застрояване на селищата в региона – 

а. отделно позиционирани къщи; б. групово позициониране; в. 

смесено позициониране 

                 

фиг.57. крайбрежната улица                 фиг. 58. улица в село 

             на Охрид;                                          от Охридски район 
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3. Планова и обемно – пространствена структура на къщите. 

3.1. Функция и структура (план и етажност). 

     Пълнотата и целостта на обитаването на населението в 
Охридско – Преспанския регион и Охрид в периода от края на 
XVIII до началото на ХХ век (в известни отношения чак до 
средата на ХХ век) придобива форма в жилищната сграда, в 
къщата. Различните основни функции на къщата (пребиваване 
на защитено място, спане, готвене и хранене, производствени 
дейности..., както и приемно - представителните) в тяхната 
динамика и промяна във времето определят характера на 
съдържанието и структурата на сградата. Съществени тук са 
факторите на особените семейни характеристики и отношения с 
техните изменения, както и променящите се условия и начин на 
живот. 

     Семейството преминава през трансформации – от едно 
голямо домакинство, което обитава едно пространство, през 
относително обособяване на семействата всяко в своя стая, но 
с общо ползване на останалите части на къщата, до пълно 
отделяне на семействата в свои отделни къщи... 
     Основните функционално – пространствени елементи са 
одаята /стая, соба... и тремът /потон, одвод... С развитие 
на самия живот на семейството се увеличават броя и 
качеството на функциите и стаите, променя се и 
тремът. 
     Общото развитие на структурно – съдържателната 
схема на къщата във времето започва с пълно и общото 
функционално еднопространствено обиталище, 
продължава с първото отделяне на хората и животните (все 
още в едно пространство), изваждането на животните, 
появата на одаятаи трема ( показан с щрих), отделянето на 
множеството функции в отделни помещения и сгради...  
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        1                   2                             3                          4 

а.   

           Посока на еволюцията         –––––––→ 

Праисторически 

период: 

Пълно смесено 

функционално 

обитаване; 

хора и животни 

заедно 

в едно 

пространство 

животни  

 

 

Пълно смесено 

функционално 

обитаване; 

Отделяне на 

хората в 

отделно 

пространство 

   

тоалетна 

Начало на 

функционално и 

прост-ранствено 

диференци-ране 

за хората – 

разновидности на 

„група ден“ и 

„група нощ“;поява 

на отделени 

складови функции 

– 

килер,хамбар,дре

шник... 

Поява на  

трема 

  Животните са на отделен етаж 

1                        2                                                       3 

 
Дневно 

пребиваване 

Трем –  

Първо е 

отворен, а 

по-късно и 

затворен 

Спане с 

постепенно 

нарастваща 

диференциация 

на поколения и 

семейства 

Отделят се в 

самостоятелна 

стая приготвя- 

нето на храна и 

домакински  

Поява на 

приемно 

представителна 

функция 
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4 

*  появяват се стаи с повишен лукс на обитаването и 

качество на интериора; 

** животните, печенето на хляба, стопански и складови 

функции излизат от къщата в отделни обекти в двора 

б.  

фиг. 59. Схеми на еволюцията на къщата в съдържателно 

и структурно отношение: 

а. обща еволюционна структурна схема; 

б. схема на съдържателното развитие 

 

- Стаята се появява единично, увеличава се броя на стаите 
с еднакви общи функции (универсално предназначение), 
след това тя се променя в няколко разновидности, отделяйки 
различните функции за обитаване, производствена дейност, 
складове, за цялото семейство и за най – важното семейство, 
развлекателна, приемно – представителна функция: с и без 
пещ; с и без огнище; 
- Развитие  по принцип в останалите близки региони на 
полуострова търпи и тремът; 

     Новите функции, възникващи от тенденциите към все по – 
усъвършенстващ се начин на обитаване, както се установява по 
– горе, водят до промени в броя на стаите с еднакво 
предназначение, както и на стаи с по – високо качество (стая без 
огнище)... Възоснова на наложените функционални промени се 
правят и промени на типовете. От огромно значение тук е 
обстоятелството, че пространствената структура по 
принцип има отворен характер и позволява различна 
експлоатационна гъвкавост.  
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3.2.    Обемна и Фасадна композиция 

     Обемно – пространственото съдържание на къщите като 
правило включва по принцип две основни части - отворена и 
затворена. В първата влизат трем (евентуално включващ кьошк, 
стълба, хамбар, чардак, водник, пещ и огнище), а втората се 
състои от стаи със и без огнище, стая с пещ, складове (за храни, 
брашно, както и дрешник) и тоалетна. 

     Отношенията на конфигурациите на първия и следващите 
нагоре етажи при различните условия на планинските селища и 
в Охрид по правило е различна. Тя се определя от ситуирането 
върху конкретната динамика на терена и съседното застрояване 
и най – често е неправилна.  
     При планинската къща, която е и изцяло каменна (или 
смесена с тухлен градеж – пак масивен и доста издръжлив 
на атмосферните влияния) всичките етажи се припокриват и 
са доста сходни по своите очертания и фасади. Тук не се 
налага и не се развива стрехата. 

В ОБЕМНО – ПРОСТРАНСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ те  са 

КЪЩИ БЕЗ СТРЕХИ. 

     Къщата в Охрид е с доста динамична конфигурация. 
Приземният каменен етаж следва триизмерната неправилна 
основа на терена и също е с неправилна геометрия. Горните 
етажи се „изправят“ към по – прости, геометрични и 
симетрични очертания. Така тук се формират характерните 
еркери, които поемат разликите в очертанията на първия и 
следващите етажи. Дървената измазана конструкция налага 
още един динамичен елемент – стрехата, която пази стените 
(дървена конструктивна основа, измазана и белосана или 
оцветена). Така се формира ВТОРИ ОБЕМНО – 
ПРОСТРАНСТВЕН ТИП – КЪЩА СЪС СТРЕХИ. Това ще има 
значение при решаването на въпросите за интерпретацията 
на традиционните къщи в съвремието... 

     Съществена особеност в плановете на отделните 
етажи при всичките къщи е, че те са в голяма степен 
независими и различни един от друг, гъвкави и 
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променливи. Това е по – малко забележимо при Преспанските, 
изобщо при планинските къщи и по – ярко – при къщите в Охрид. 
     Според това дали трема е отворен или затворен, той също 
придава различен и характерен вид на къщите. 
     Освен налагащите се еркери по посочените причини, 
произтичащи от етажността, които оформят характерната 
динамична пластика на формата на къщите, от значение е и 
разнообразието от възможни материали, с които са изграждат 
те. Основни варианти са два: масивна - изцяло каменна или 
тухлена сграда; паянтова (“плетарка“) - измазана и 
боядисана сграда. Съществува, при това най – често, и смесен 
начин на изграждане между основните. 
     Фасадите дават най – непосредствените впечатления от 
архитектурните качества на една къща и основанията за 
нейната оценка. Трябва да се подчертае, че образността на 
разглежданите къщи от региона е изключително динамична, 
неповтаряща се. Тук няма две еднакви къщи, те са уникални! За 
това принос имат индивидуалните, различни условия в 
ситуацията, начинът на застрояване (отделно, групово или 
смесено), многообразието в прилагането на плановите схеми и 
пространствени композиции за всяка къща. Забележим белег на 
фасадите е преимуществената асиметричност /основно при 
масивните къщи, освен при „плетарките“ със стрехи, 
които се стремят към симетрия.  

   

а.                                    б.                                   в. 

фиг. 60. Типични примери за вида на къщи, според 
материала на изпълнение 

а. изцяло каменна къща; б. изцяло измазана къща;  
в. комбинирана фасада – камък и мазилка 
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фиг. 61. изглед от къщата на Робевци, Охрид - 

пример за т.нар. „богатски“ къщи 

3.3.   Различия и общо във формата в районите  на 

Охридско – Преспанския регион, между селските и 

градските къщи 

     Характерните особености на къщите от отделните райони и 

селища на Охридско – Преспанския регион са представени 

подробно в предходните части на изследването. Важно е за 

принципните изводи и поуки от това изследване да бъдат 

посочени накратко и обобщено техните по – общи и важни 

характерни черти. 

     В Охридския район характера на архитектурата е с прилики 

както с къщата от Охрид, така и с тази от Преспанско. 

Строителите са същите, доста от условията се припокриват. 

Етажността е два и три етажа, плановете са същите, 

образността е смесена от двата други района... От своя 

страна къщата от Охрид отразява наличието на силния 

фактор на Охридското езеро. Те са преимуществено с 

каменен цокълен етаж и горни скелетно дървени еркерни 

етажи и стрехи. Къщите в Преспанско са предимно 

планински, дву и триетажни, според теренните условия, 

изградени са предимно масивно -  от камък по цялата 

височина (с вариант за горните етажи и на тухлен). 
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       а.        б. 

        в.    г. 

фиг. 62. Общ характерен изглед на къщи от региона:  
къщи без стрехи - 

а. къща на Китановци от с.Вевчани, Охридски район;  

б. къща на Робевци, Охрид; в. къща на Костойчиновци;  

къщи със стрехи - г. къща на Алексо Туджаров, с. Любойно 

 
          Отличаваща основна характерна черта на къщите от 
региона като обща характеристика е тяхната естественост 
и рационалност.  

 

3.4.  Вътрешна архитектура 
          Оформлението на отделните пространства на къщите 
зависи от участието им в ежедневния живот и предназначението 
и значението им за цялостния сграден организъм. По – богато 
оформление като материали, орнаментировка и художествено 
насищане, както и според наредбата и обзавеждането имат 
стаята с приемно – представителната функция и тази за най – 
важното семейство.  
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фиг. 63. общ изглед към          фиг. 64. изглед към интериор               
              интериора                                   с украса на огнището 

 
     Интериорите на къщите и от трите района на разглеждания 
регион не се различават, поради единството на населяващите ги 
хора, еднаквостта на техните нужди, култура и възможности. 
Важен е и факторът занаятчииски школи, творящи (освен 
самото население) съществените елементи, които съставят тези 
интериори и определят техния вид и идентичност.         
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     ЧАСТ ВТОРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ФОРМИРАЛИТЕ СЕ 
ЧЕРТИ НА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В 
СЪВРЕМЕННОТО АРХИТЕКТУРНО ТВОРЧЕСТВО 

 

     Достигането до направените в Част Първа изводи 
относно развитието и особеностите на жилищната сграда в 
Охридско – Преспанския регион позволява да бъде 
направена съвременна интерпретация при проектирането 
на нови жилищни сгради в духа на основната цел на 
изследването.  
     Уважението към архитектурното наследство и 
съхраняването му, което е специфична културна и 
професионална задача и съответна дейност, само по себе 
си е ценностно отношение. В съвременната творческо – 
проектантска работа, обаче, често архитектите, а и 
обществото се изправят пред въпроса как да постъпват, 
предвид преки или косвени проблеми на отношението към 
архитектурното наследство. Изучаването и поуките от едно 
изследване на старите къщи в посочения регион, а и където 
и да било другаде в територии с история и памет, не е 
достатъчно в практически план. Чисто исторически 
изследвания се правят от историци на архитектурата, 
създават се обемни и високо стойностни научни творби и 
постижения. За практикуващия архитект, както и за 
докторант в проектантска катедра по – интересно, 
естествено и полезно е историографско проучване на 
наследството именно с оглед неговото влияние в 
творческата работа на проектантите и създаването на една 
по – качествена и значима среда. 
     Настоящата дисертация гледа на проблема за 
архитектурното наследство – старите къщи в Охридско – 
Преспанския регион не като строго и единствено 
историческо изследване, а като на такова с резонанс в 
настоящата и бъдащата практика на проектиращите. В този 
контекст изникват някои специфични задачи, на които си 
струва да бъде отделено специално внимание. Ясно е, че 
като обем тази част не може да бъде съпоставима с 
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първата, която има присъщо голям собствено определен 
обхват от примери и тяхното разглеждане. А тази 
„творческо“ хипотезна част се определя само от качеството 
и съответно необходимото количество на предполаганите 
въпроси, идеи и тези относно съвременната интерпретация 
на архитектурното наследство в примера с къщите на 
региона... Всичко това е  наистина част, предполагаща 
изказване на хипотези, субективно разбиране и виждане на 
автора, защото практиката в тази посока е необозримо 
многообразна, защото самата професия е творческа и 
оригинална и не допуска формулирането на някакви 
догмати, или твърди постановки, задължаващи другите 
архитекти и ограничаващи тяхното креативно поведение.  
     Единствено възможно се смята достатъчно ясното 
поставяне на въпроси, даването на смислени и приемливи 
отговори, защитени с аргументи и много примери. 
 
 
      1. Кратък преглед на световния опит в интерпретацията            

           на архитектурното наследство    

     Интерпретация на архитектурата на миналото се практикува 
в цялата история на това изкуство. Широко познати са 
примерите с архитектурата на Гърция, Рим, Готиката и Барока...  
     В съвременната архитектура случаите на такава практика 
също са твърде разпространени – по различни причини и с 
различен творчески подход и резултати. Днес, за разлика от 
миналите времена, повечето примери се отличават с това, че не 
възпроизвеждат с точност някой отдавнашен стил, а го правят с 
огромно разнообразие от първообразци и начин на 
интерпретация...       
     Съществува изключително многообразие на решения с 
отношение към архитектурното наследство, което според 
автора на това изследване условно би могло да бъде 
сведено до три основни категории:  

- Пълно наподобяване /“имитация“на стил или 
образец по всички характеристики и видими белези;  

- Частична и свободна интерпретация на общия вид и 
дух, без спазване на подробности и материали. Тук 
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видимото е по – скоро напомняне, навеждане към 
асоциации, а не непосредствен спомен;  
 
 

- Най – обща, условна и абстрактна интерпретация 
само на най – общия силует, структура, пропорции, 
членение и мащаб. Не се спазват материалите, дори 
конфигурацията...  

    Трябва да се каже, че формулиране на подобни 
класификации или категории не са откривани в процеса на 
проучването, но и авторството им не е проблем за 
докторанта при оценяването на труда. Всякакви други 
виждания биха допринесли за обогатяването на 
представите за възможните подходи при интерпретацията 
на архитектурното наследство, което е важното в случая... 
     Със следващите примери се илюстрира наистина огромното 
многообразие на творческите подходи, избрани първообрази и 
образност: 

I. Пълно наподобяване /“имитация“ 

 
фиг. 65. Туристически комплекс „Златна Ореша”, 

Жеравна – имитацията е обусловена от средата, която 

е групов паметник на архитектурата. 

 

 
фиг.66.  Курортен комплекс „Созополис” в Созопол, 

арх. Хр.Лазаров 
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фиг.67. Реконструкция на                 фиг.68. Staff 
древни къщи в Trebilhadouro,             Accommodation block, 
André Tavares                        London, John Melvin 

 
  

                
фиг.69. Къщата Mercers,       фиг.70. Културно исторически 
Essex Road, London,                            развлекателен комплекс, 
John Melvin         Плиска,  Валери Колев 

 
 

 
фиг.71. Кристалните къщи, Aмстердам, MVRDV 
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II. Частична и свободна интерпретация на общия вид и 

дух 

 

        
фиг.72. къща 50/7,   фиг.73. Bickerseiland Housing 

Стефан Стефанов   Amsterdam,  

               Van Den Bout and De Ley 

 

 
фиг.74. Bickerseiland Housing, Amsterdam 

 

        
фиг.75. The peel gallery overview   фиг.76. Public Housing VPO 

to The Studio        in Ciudad Real, 

Jan Habraken and Byamt’s work                  Rojo/Fernández-Shaw 
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фиг.77. Смесена жилищна    фиг.78. Къщата Charles, 
 сграда, Сеул,      архитекти Austin Maynard 

 OBBA архитекти 

 

            
фиг.79. Жилищна сграда     фиг.80. Dujardin Mews, 

 Hafer Road 1187,                   Mark Hadden 

 Morley Von Sternberg 

 
 
 

 
 
фиг.81. Детска градина Portada Frederiksvej,  
Rasmus Hjortshøj COAST Studio 
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фиг.82. Barretts Grove,   фиг.83. Къща Benson 

      Tim Soar 
 

III. Най – обща, условна и абстрактна интерпретация - 
напомняне, навеждане към асоциации, а не непосредствен 
спомен;  

 
фиг.84. Rinascente Department Store Рим, Franco Albini 

and Franca Helg – спомен за Ренесансовото Палацо / 

пропорции, хоризонтално членение, фасада, състояща се 

от три дяла. 

 
фиг.85.  Casa Baldi Рим,            фиг.86. Къща 

Paolo Portogesi and             Chronotope wall house, 
Vitorio Gigliotti –                        Bundang-gu, South Korea, 

спомен за Барока            UnSangDong Architects 
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фиг.87. Къща Сima,    фиг.88. Къща Binh  
Chihuahua, Mexico,     house - OKI, 
Garza Iga Arquitectos    Vietnam,  

               Vo Trong Nghia architects 
 

       
фиг.89. Light House,   фиг.90.  Жилищна сграда 
Hsinchu County, Taiwan,         със смесени функции,   
Shen Ting Tseng Architects       North London, Alan Higgs Architects 
 

                     
фиг.91. Tyers Street          фиг.92. Къща Н,  
Cabinet Gallery, London,         Mexico city, Rafael Gamo 
Trevor Horne Architects 
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2. Актуалност на факторите, определящи 
архитектурната идентичност на къщите.  

     Съвременната роля и значение на определящите 
развитието на къщата фактори са представени в таблица II, 
като това осигурява условия за взимане на решения относно 
степента и вида на интерпретация на архитектурното 
наследство от миналото във всяко следващо настояще. 
При оценяването на значението на факторите, както в 
автентичното време на тяхното възникване и действие, 
водещ е принципът, че ТЕ СА БИЛИ НЕИЗБЕЖНО И 
НЕЗАОБИКОЛИМО НАПЪЛНО ОПРЕДЕЛЯЩИ напълно 
всички характеристики на онези къщи.  
 

ТАБЛИЦА II 
Значимост на фактора 

 +, -, + - 

Фактор 

- Социален състав и обществени 

отношения (етническа 

едно/разнородност, защита от 

застрашаващи групи и лица...); 

- Семейна структура (няколко 

поколения роднински 

семейства в една къща); 

- Бит и стопанска дейност 

(неразделност на обитаване и 

селско стопанство); 

+- Духовност и културна 

идентичност – религия, 

художествено присъствие 

(занаяти, изкуство, символи...). 

Особености, степен на 

присъствие и влияние. 

+- Географски фактор – природа / 

топография, залесеност, 

климат; 

+ Градоустройство 
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-+ Местни строителни и 

конструктивни традиции, 

материали;  

 
     Таблицата повтаря оригиналната / таблица I, но в контекста 
на едни променени семейства, по – големи социални 
образувания и изобщо живот. Очевидна е неактуалността на 
повечето влияещи фактори, а от там и свободата на степента и 
предметността на интерпретацията на традиционните форми. 

При отчитане на днешното им значение водещ е същият 
принцип – ДАЛИ СА НЕПРЕОДОЛИМО ОПРЕДЕЛЯЩИ при 
формирането на съвременните къщи и ДОКОЛКО. Т.е. ако може 
да се пренебрегне даден фактор, той не се съобразява в новия 
проект и в конкретната за случая реплика на таблицата се 
оценява със знак -. Ако има НЯКАКВА, МАКАР И МАЛКА 
ЗАДЪРЖАЩА ПРЕНЕБРЕГВАНЕТО МУ роля, той се означава с 
-+. При неизбежност на съобразяването на фактор, той се 
оценява с +... 
     Ясно е, че неминуемо повечето от автентичните фактори 
днес СА ПРЕНЕБРЕЖИМИ – ПО МНОГО ПРИЧИНИ. 
     Колкото повече ситуацията, в която се проектира една нова 
сграда е близка до старата среда – толкова повече фактори се 
взимат предвид. Такъв е случаят, обаче, само при работа в 
„резервати“, в селища или райони, които са оценени като 
„паметници на недвижимото културно наследство“/ 
формулировка по българското законодателство. Такъв в 
разглеждания регион се явява град Охрид, който е обявен за 
„културен паметник на ЮНЕСКО. Но в региона е само той... И в 
единия и в другия случай се съобразява професионално 
безспорно ценния феномен на ансамбловостта. Той 
представлява един от най – висококачествените белези на 
старата селищна среда и архитектурата! 
     Но, ако трябва да се повтори отново, в повечето случаи днес 
не става дума за такива условия и е важи принципа на минимум 
по брой валидните фактори, което води до съответен подход на 
интерпретация на наследството, но и до повече творческа 
свобода и отговаряне на съвременния живот на съвременните 
обитатели... 
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3. Приложими наследени характеристики на къщата от 
Охридско – Преспанския регион в съвременната 
жилищна архитектурна форма. 
 Съвременната интерпретация запазва от традицията 
само най – общия „призрачен силует“, без други и 
подробни черти, които биха имитирали старата форма 
на къщата, но вече в твърде различни условия и значение 
на определящите фактори. 

 План – независимост на „сградната черупка“ (обвивката 
на къщата, фасади, покрив...), свободен план, помещения, 
функции, форма от историческите традиции. Оформя се 
външно една общо обемно напомняща на старата форма – 
„черупка“, „кутия“... и тя се изпълва отвътре с преградни 
елементи, разпределение и материали съобразно днешните 
определящи идентичността на семейството състав, бит, 
вкус, разбирания...; 
 Конфигурация / обемните очертания на сградата, 
силует се запазва в най – общия си вид. Това достатъчно 
води до органично запазване на единството на цялостната 
среда на селищата, до традиционната ансамбловост. 
Относно материалността на тази „кутия“ са позволени по – 
свободни интерпретации;  
 Материалите се използват по свободен и 
интерпретативен начин – като се прилага само един от 
традиционните материали, но приложен върху цялата 
сградна форма / стени, покрив... без съобразяване с 
оригиналната му употреба по конструктивни, икономически 
или други материални причини. Позволено е и използването 
на нетипични материали. Могат да се променят и 
съотношенията плът/отвор и пр. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

     Проучването на историческите архитектурни примери и 
направените обобщения дават достатъчно материал, който да 
позволи постигането на основната цел на изследването – 
установяване на елементи и белези на жилищната сграда в 
региона, които могат да бъдат интерпретирани творчески и 
съвременно при проектирането на новите жилищни сгради. 
Всичко това, заедно с актуалните влияещи фактори определят 
следните изводи и предложения за обмисляне в работата на 
новите поколения архитекти: 

- Да се интерпретира най – вече общата форма, 
конфигурацията на старите къщи, като не се поддържа 
тяхната структура и материалност по автентичния начин, 
тъй като често биха противоречали на съвременното 
функционално съдържание, многообразието на 
семействата и индивидуалните предпочитания на хората 
за техния начин на живот, нужди, вкусове и полезните 
нововъведения от света. Още повече, че в изследването 
се установява, че и самите къщи от разглеждания 
исторически период се отличават с гъвкавост и 
промяна според нуждите.  

- Пространствената структура също варира от 
еднопространствено до многопространствено и 
разномащабно членение на разпределенията. При 
интерпретацията могат да бъдат взимани предвид къщи 
от четвърти тип като най – развити и близки до днешните 
и бъдещи виждания. 

- Етажното членение на общата форма и 
хоризонтализмът на старите сгради са важен момент при 
проектирането на една съвременна къща, характерно е с 
отношението към терена и съседните сгради и придава 
специфичен вид на архитектурните ансамбли без да се 
имитира старината. Първият етаж е основен при такова 
формообразуване, той е и различен от горните, което 
прави цялата сграда адекватна на наследството при нов 
строеж в историческа архитектурна среда или ако се 



- 63 - 

 

цели културно – ценностна близост с историческата 
памет. 

- Прилагането на фасадно третиране като в старите 
сгради, особено на комбинация от повече материали 
няма технологично основание и не би било съвременно. 
Ето защо (което е правено и в старите къщи) може да се 
работи и само с един материал – такива са и изцяло 
каменните стари къщи, изцяло тухлените или изцяло 
измазаните.  
     Хомогенността би създала впечатлението за 
актуалното време, в което една нова сграда е създадена, 
че не е правена през например XIX век... Историческата 
част от това изследване дава примери и за автентични 
примери в този смисъл. 

- Степента на затвореност/отвореност, начинът 
на оформяне на отворите – прозорци и врати, също би 
различил имитацията на стара сграда от съвременно 
проектирана и изградена. Защитната функция на къщата 
днес е доста по – различна от отколешната, 
необходимостта от повече плътни стени с малки и 
недостатъчно осветление прозорци вече не е 
необходимост и позволява цели фасади или големи 
части от тях да се остъкляват с цел панорамния изглед 
наоколо – природен ландшафт, наличие на паметници от 
архитектурното наследство. Такава поука произлиза и от 
историческото проучване. 

- Тремът /потон, в неговото исторически променящо 
развитие също би могъл да се третира по – съвременно 
и като остъклена веранда... 

     Посочените изводи и съответни препоръки са само 
примерни, защото и самата професия е творческа и изисква 
оригиналното решение на проектиращия архитект, както и 
адресирането към конкретния отличаващ се съвременен 
обитател.  
     Затова те не бива да се приемат като безспорна истина 
или догма, те по – скоро са едно авторско виждане – 
пример, как в съвременните условия наученото от 
историческия опит и наличните в нашата жизнена среда 
паметници на архитектурата може да бъдат полезни за 
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създаването на една архитектура с респект към 
народната култура, идентичност и самочувствие. 
Ценности, които следва да бъдат уважавани и опазвани от 
всички съвременни архитекти. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

     Примерни идеини решения на съвременни жилищни 
сгради в контекста на изследването.  

     Разработените и представени примерни решения са 
илюстрация на посочените принципи на интерпретацията на 
постигнатите научни резултати и приложимостта на научната 
теза на труда. 
      Най – развитият и близък до днешните условия и тенденции 
исторически четвърти тип с типичната си дву и три етажност 
е преимуществено взет предвид при разработването на 
проектите.  
     В разработените къщи се интерпретира само общият 
обем, конфигурацията на традиционните сгради.  
     Различните отвори по сградите са съвременни и 
независими от традицията.  
     Материалите също не са според историческите примери, 
а са използвани по съвременен начин – един материал за 
всички елементи на сградната форма, прилагане на 
съвременни технологии... 
     Функцията е решавана съвременно и с възможности за 
преустройства според променящите се нужди и семеен 
състав. 
 
Проектите са за два вида къщи, които са определени от 
ОБЕМНИТЕ ИМ ОСОБЕНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, защото 
именно те са предмет на интерпретацията. А основните 
обемно значимо различаващи се от тази гледна точка, които 
са установени в региона, са къща със и къща без стреха. 
Първият вид е при къщи, на които само първия етаж е 
масивен (каменен), а нагоре следват етажи, които са от 
скелетна дървена конструкция с мазилка. Както и в 
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българските къщи такава стена се налага да бъде защитена 
от стреха (нейна особеност в разглеждания регион е, че тя е 
доста плитка, за разлика от българските къщи). Стрехата не 
е необходимост и тук я няма при къщите, които според 
условията и възможностите, са изградени изцяло от един 
масивен (отново камък, или за горните етажи - тухла) 
материал, който няма нужда от защита. Първият вид /със 
стреха, притежава и обемна динамика – първият масивен 
етаж е с една (най – често неправилна) форма, следваща 
условията на терена, а горните паянтови етажи са с 
различни, прости и геометрически правилни конфигурации 
и обеми. Каменната къща се оформя в един, еднакъв - 
отдолу догоре, обем. Т.е. посочените и избрани за различна 
интерпретация видове къщи по показател обем и фид на 
фигурата са принципно различни и водят до доста различен 
обемно – пространствен образ. При защитаваната теза за 
Принцип на интерпретация на базата на конфигурацията на 
къщите, направеното различаване и разграничаване 
изглежда най – целесъобразно. Независимо от лични 
субективни творчески предпочитания... И така, следва 
представянето на така избраните видове с два условни 
проекти, поради липсата за нуждите на дисертацията на 
конкретни ситуации и обитатели, без които няма 
възможност за реално достоверно проектиране:  
     Проектите са за два вида къщи: 
Къща 1  - три етажна, свободно стояща градска къща – 
СЪС СТРЕХИ  
     Архитектурният обем и образ е замислен като „реплика” 
на паянтовите къщи, които са дървени, плетени и 
измазвани, което налага защитата им със стрехи. 
     В разработения проект, разбира се, сградата е масивна, а 
стрехата е само обемно типична особеност, възприета от 
старите къщи. Материалът за всички елементи на сградата е 
минерална мазилка и минералбетонна замазка (за покрива), 
което придава съвременен единен вид на къщата... 
 
Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска планинска 
къща – БЕЗ СТРЕХИ  
     Този тип къща е разработван в районите, където 
условията са налагали масивен градеж (камък или тухла), 
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поради което стените не са се нуждаели от защита и 

съответните стрехи. Поради това в този нов проект 

типичният обем на къщата е разработен без стрехи. 

     Използва се масивен градеж с обединяваща каменна 

облицовка за цялата сграда, стените и покрива. Същият 

ефект би се получил и при използване на тухлена 

облицовка и керамични облицовъчни плочки за покривната 

покривка. Отново би се получил съвременен единен вид на 

новата къща... 

 

Къща 1 

        
фиг. 93.    фиг. 94. 

 

фиг. 93. Къща 1  - три етажна, свободно стояща 

 градска къща – СЪС СТРЕХИ - фасада юг 

 

фиг. 94. Къща 1  - три етажна, свободно стояща  

градска къща – СЪС СТРЕХИ - изглед към тремове 

                     
фиг. 95.    фиг. 96. 

 

фиг. 95. Къща 1  - три етажна,  свободно стояща  

градска къща – СЪС СТРЕХИ -  приземен етаж 
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фиг. 96. Къща 1  -   три етажна, свободно стояща  
градска къща – СЪС СТРЕХИ - първи етаж 

 
 

                              

фиг. 97.    фиг. 98. 

фиг. 97. Къща 1  - три етажна, свободно стояща  
градска къща – СЪС СТРЕХИ - втори етаж 

 

фиг. 98. Къща 1  - три етажна, свободно стояща  
градска къща – СЪС СТРЕХИ- покрив 

 

    
 фиг. 99.        фиг. 100. 
  

фиг. 99. Къща 1  -  три етажна, свободно стояща  
градска къща – СЪС СТРЕХИ - вертикален разрез 

 

фиг. 100. Къща 1  - три етажна, свободно стояща  
градска къща – СЪС СТРЕХИ - фасада запад 
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фиг. 101.    фиг. 102. 

  

фиг. 101. Къща 1  - три етажна, свободно стояща  

градска къща – СЪС СТРЕХИ - фасада север 

 

 

фиг. 102. Къща 1  - три етажна, свободно стояща  

градска къща – СЪС СТРЕХИ - фасада изток 

 

 

Къща 2 

 

фиг. 103.     фиг. 104. 

 

фиг. 103. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - фасада юг  

 

фиг. 104. Къща 2 - три етажна, свободно стояща 

селска планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ – 3D 
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фиг. 105.         фиг. 106. 

 

фиг. 105. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - приземен етаж 

 

фиг. 106. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - първи етаж 

 

          

фиг. 107.       фиг. 108. 

 

фиг. 107. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - втори етаж 

 

фиг. 108. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - покрив 
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фиг. 109.         фиг. 110. 

 

фиг. 109. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - вертикален разрез 

 

фиг. 110. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - фасада запад 

 

 

  

фиг. 111.         фиг. 112. 

 

фиг. 111. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - фасада север 

 

фиг. 112. Къща 2 - три етажна, свободно стояща селска 

планинска къща – БЕЗ СТРЕХИ - фасада изток 

-------------------- 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

* ТЕОРЕТИЧНИ * 

 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБОСНОВАН РЕГИОНАЛЕН ОБХВАТ ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО С 
ДОКАЗАНА ИДЕНТИЧНОСТ, ИНТЕГРИТЕТ И НАУЧНО 
ЗНАЧЕНИЕ С РЕГИОНАЛЕН И ПО - ШИРОК  ТЕРИТОРИАЛЕН 
И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБХВАТ. 
 

2. СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ТЕМАТА, 
ПОЗВОЛЯВАЩО СЪБРАНО НАУЧНО И НАУЧНО – 
ПРИЛОЖНО ПОНАТАТЪШНО ИЗПОЛЗВАНЕ. СЪБИРАНЕ, 
ОПИСВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОБХОДИМАТА 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ФРАГМЕНТИРАНИ И И 
НЕОБЕДИНЕНИ ОТ ОБЩА ИДЕЯ ИЗТОЧНИЦИ И 
ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В ЕДИНЕН ТРУД.  

 

3.  ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ВЛИЯЕЩИ ФАКТОРИ НА 
РАЗВИТИЕТО НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА. 

 

4. ИЗЯСНЯВАНЕ, АНАЛИЗ, ОПИСАНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ 
НА ТИПОВЕ ИСТОРИЧЕСКИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 
ОХРИДСКО – ПРЕСПАНСКИЯ РЕГИОН. 
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* НАУЧНО - ПРИЛОЖНИ * 

 

5. ФОРМУЛИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В 
СЪВРЕМЕННОТО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО. 

 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ВЛИЯЕЩИ ФАКТОРИ В 
СЪВРЕМЕННАТА КЪЩА В РЕГИОНА ПРИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. 

 

7. ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
МЕСТНАТА ТРАДИЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА. 

 

8. ФОРМУЛИРАНЕ НА ТЕЗА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА 
НАУЧЕНОТО ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО В СЪВРЕМЕННОТО 
АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ. 

 

9. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИМЕРНИ АРХИТЕКТУРНИ ИДЕИНИ 
ПРОЕКТИ, ИЛЮСТРИРАЩИ ТЕЗАТА НА ТРУДА. 
 
10. ДОБАВЯНЕ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВЕН 
СПЕЦИФИЧЕН КРЪГ ОТ АРХИТЕКТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИ 
ЗНАНИЯ, ПРИСЪЕДИНЯВАЩИ ЗНАЧИТЕЛНО ПОЗНАНИЕ ЗА 
ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА НА РЕГИОНА ОХРИД – 
ПРЕСПА, А ОТТАМ И ЗА ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ 
МАКЕДОНИЯ, ДЪРЖАВАТА НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ. 
ПОПЪЛВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА 
И КУЛТУРАТА НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И 
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОБМЕН НА НАУКА И 
ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ. 
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