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АРХИТЕКТУРНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ОБЕКТ: КЪЩА В АРБАНАСИ, УПИ 3-142, КВ. 46

ЧАРДАК
(ХАЙЕТ) ОДАЯ

ХОРИЗМА
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1. Статут на сградата.
Къщата е обявена в Държавен вестник като архитектурно-строителен 

паметник от местно значение.
2. Планировка и конструкция.
Според намерените архивни данни:" Къщата не е датирана. Построена е 

преди XIXв." ! ..."Къщата е двуетажна, от приземие с каменни стени зидани с 
глина....Етажа е паянтов със стени от талпи. Стълбата за етажа е дъсчена, 
открита, поставена под стрехата и извежда към двете гостни помещения -
"чардак" или "хает" и "одая". От хаета се влиза в тъмния коридор "хоризма" 
.....Неотдавна къщата е била преустроена. Стълбата за етажа е направена 
масивна, чардака е разделен с лека преградна стена на коридор и стая; 
съборен е пещника, като пред вратата на хоризмата е направена масивна 
площадка със стълба за двора.."

Към основната къща допълнително във времето са пристроени:  
еднопространствена стопанска сграда от запад и щерна (резервоар) за вода от 
юг.

Каменната зидария е фундирана върху скална основа. 

Етажът е изграден с 
талпена конструкция, сглобена “на 
венец”. Този вид сглобка е 
характерна за средновековното 
строителство. Според Н. Колев, 
това е стара славянска традиция, 
съществувала до края на XVII век 
( Българска етнология, стр. 155). 
Според арх. Ст. Стамов само в 
две от най-старите къщи на 
Жеравна се среща като 
изключение познатият в 
средновековното строителство 
начин на сглобяване “на венец”
(Архитектурата на Жеравна, стр. 
46). Не разполагаме с 
информация за запазена  такава
средновековна сглобка при други 
къщи в Арбанаси и района. Този 
факт навежда на предположение 
за възраст на сградата от около 
300 г. Това прави  къщата 
уникална. 

Талпените стени са 
измазани отвън и отвътре с 

глинена мазилка върху диагонално наковани летви. Мазилката е многократно 
варосвана. Предполага се , че външната мазилка е направена в последствие и 
първоначално талпите са били видими отвън. За това говорят външните летви и 
пирони, които са от по-ново време.

Подовете са покрити с глинена замазка “лепеж” с добро качество.
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Северозападният
ъгъл на втория етаж е 
изграден с паянтови 
стени, запълнени с 
измазан с глина плет 
(по ос 1 между оси Б и 
В, по ос В между оси 1 
и 2). По този начин е 
бил затворен открит 
чардак. За това 
говорят, както 
различната сроителна 
техника, така и 
използваните дограми 
от по-ново време.

На източната 
фасада е имало прозорец, 
който в последствие е бил 
затворен с талпи.
В миналото покривната 
стреха е била по-голяма, 
вероятно 1,20-1,50 м. За 
това говорят следите от 
подкоси върху 
вертикалните стойки и
колоната. Първоначалният 
образ на къщата с голяма 
стреха и видими дървени 
стени  е съответствал на 
традициите в Арбанаси.

Оригиналната дървена стълба от северната страна на сградата не е 
запазена. Вместо нея сега има бетонни стъпала.

3. Състояние на сградата.
Като цяло сградата е изоставена и е в лошо състояние. За строителството са 

използвани материали с по-скромно качество и размер, в сравнение с други 
стари къщи в Арбанаси. 

Каменната зидария е в сравнително добро състояние. Наблюдава се 
отклонение от вертикалата на източната страна (по ос 4), както и слягане по 
южната стена (по ос А между оси 2 и 3).

Таванският дъбов гредоред  и  част от буковата дъсчена обшивка са  
запазени сравнително добре. Повредите са локализирани около комините, 
където има течове от покрива.
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Подовият гредоред на етажа също е в сравнително добро състояние. Има 
няколко пукнати греди, които допълнително са подпряни с дървени подпори.
Външните мазилки са повредени на много места. Основната причина за това е 
намалената стреха и течовете от покрива.

Конструкцията на сградата е нарушена, което е довело на накланяне на 
етажа в южна посока. Това е видимо на източната фасада (по ос 4). Причините 
за тази деформация са: 
 Конструкцията няма паянти. За поемане на хоризонталните сили се 

разчита на диагонално накованите летви за мазилката. Поради 
настъпилите с времето повреди е нарушена връзката между тези летви и 
талпите. Голяма част от летвите въобще липсват. Така конструкцията 
става уязвима на  хоризонтални въздействия.

 Някой от вертикалните стойки (колони) по външните стени са отковани или 
премахнати.

 Нарушена е връзката между вътрешните и външните стени в зоната на 
двете огнища. Така вътрешните стени не могат да играят ролята на 
вертикални шайби.

Макар и с добри намерения за ремонт, е нарушена за дълго време цялостта 
на източната каменна стена (по ос 4).

4. Препоръки за реставриране на сградата.
Основна цел на реставрацията следва да бъде максималното запазване на 

уникалният дух на архитектурния паметник чрез:
 Максимално възможно доближаване до първоначалният образ на 

сградата: увеличаване на покривната стреха до 1,20 -1,50 метра чрез 
възстановяване на подкосите, възстановяване на дървената стълба от 
север, премахване на външната мазилка от талпените стени, запазване на 
размера и члененето на прозорците, възстановяване на зазидания 
прозорец на източната фасада, премахване на стопанската пристройка от 
запад, евентуално възстановяване на пещника.

 Използване на същите материали: камък, широколистен дървен  материал 
от стари къщи поне за видимите елементи, глина, вар, турски керемиди.
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 Запазване на старите врати и огнища.
 За постигане на съвременен комфорт на обитаване да се използват 

естествени топлоизолационни материали. Необходимите нови инсталации 
за електричество, вода, канал, отопление и др. да се впишат дискретно.
За подово покритие е възможо използването на керамични плочи и 
дюшеме, характерни за старите къщи в Арбанаси.

Технологията на ремонтно-строителните дейности ще бъде описана в 
проекта за реставрация. Предварително може да се препоръча:
 Цялостно сваляне и ремонт на покрива.
 Сваляне или повдигане (с кофражни подпори Хюнебек) и частична 

подмяна на таванския гредоред и дъсчената обшивка.
 Изправяне на стените и частична подмяна на амортизираните стенни 

елементи- талпи, стойки и др.
 Подмяна или укрепване на част от етажния подов гредоред. Изборът на 

решение ще зависи от бъдещата функция на приземния етаж.
 Ремонт на източната каменна стена .
 Фугиране на каменната зидария в съответствие с традициите на 

Арбанаси.
 За основните видове строително-реставрационни работи да се разчита на 

доказани професионалисти. Използването на доброволен труд да става 
само при компетентно ръководство. Поради уникалния характер на 
реставрационните дейности препоръчвам тяхното документиране и 
споделяне като добра практика. Като част от това споделяне може да се 
организират семинари и доброволчески лагери по време на 
строителството.

5. Заключение
Реставрирането на сградата е възможно и реалистично въпреки лошото и 

състояние. За целта следва да се изработи проект, който да се съгласува с 
Националния институт за недвижимото културно  наследство (НИНКН) . За 
изработване на проект за реставрация ще е необходимо собственикът да 
изготви задание за проектиране с което да се изяснят функциите на отделните 
помещения, необходимостта от санитарни възли, кухненско обзавеждане, 
вентилации и други инсталации. На базата на проекта за реставрация могат да 
се изработят оферти за строителната стойност. Очаквам цената на 
реставрационните работи да бъде съизмерима и дори по-ниска от цената за 
ново строителство. 

Запазването на къщата ще запази и духът на мястото, свързан с 
личността на Петър Дънов. Ще се запази и уникален средновековен строителен 
похват на талпен градеж. Ще се съхрани и част от общия архитектурен ансамбъл
на Арбанаси.

Февруари 2015 Арх. Георги Георгиев

+359 878 947 907
ultrajoro@abv.bg
http://ultrajoro.blogspot.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КЪЩАТА КЪМ 03.02.2015

ИЗГЛЕД ОТ ЮГ

ИЗГЛЕД ОТ СЕВЕРОИЗТОК
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СТАЯТА, В КОЯТО Е РАБОТИЛ ПЕТЪР ДЪНОВ

ОГНИЩЕ В ОДАЯТА



8

ВРАТИТЕ СА В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

ИЗГЛЕД ОТ ЧАРДАКА
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СЪСТОЯНИЕ НА ТАВАНИТЕ


