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5Пенчо Койчев

За КНигаТа

Сборникът, посветен на годишнината от рождението на архи-
тект Пенчо Койчев, е успех за неговите инициатори и съставители, 
заслужена почит към един от най-големите български архитекти. 
За П. Койчев е писано малко и във всеки случай недостатъчно. По ня-
каква случайност на обстоятелствата животът му е поднесъл раз-
очарования и незаслужени трудности. Той можеше да бъде честван с 
подобен сборник и преди десет, и преди двадесет години. Независимо 
от закъснението по-младите поколения изпълняват своя дълг и от-
белязват днес голямото значение на този архитект и собственото си 
отношение към него. 

Авторите – проф. Б. Борисов, Ст. Ташева и М. Давчева, М. Ми-
тева, В. Върбанова, Ил. Овчарова и М. Димитрова – със съответна-
та им тематика, свързана с българския и световен архитектурен 
контекст и мястото на Койчев в него, Съдебните палати в София и 
Русе, мавзолея в Плевен, жилищните сгради и жп гари, проектирани 
от П. Койчев, са създали достатъчно обемна картина на неговото 
творчество.

Мястото на забележителния български архитект Пенчо Койчев 
е ясно утвърдено в европейската архитектура, както и принадлеж-
ността му към международния творчески елит. 

Очертано е забележителното участие на Койчев в създаването на 
„националния романтизъм“, останало досега малко в сянка. Това се 
дължи може би на тежкото в пряк и преносен смисъл присъствие на 
съдебната палата в българската архитектура, от една страна, и от 
друга, на слабото познаване и показване на резиденцията на Ферди-
нанд в Царска Бистрица, а тя също е голямо постижение на роман-
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тизма с невероятен детайл.
Койчев не само е създал един шедьовър, какъвто е Съдебната па-

лата в София, но както показват авторите, той утвърждава и типа 
сграда, и цялостната концепция за сградите и архитектурата на 
третата власт.

В сянката на съдебната палата са останали донякъде жилищни-
те сгради, жп гарите и други малки обекти. В този сборник е пока-
зана и архитектурната продукцията на младия Койчев, по-малко 
известна.

Не на последно място трябва да се отбележи богатият фактоло-
гически материал, събран от всички автори, което си е принос сам 
по себе си. 

Сборникът ще бъде полезен, интересен и приятен за четене за 
най-широка публика, от изследователя до студента, както и за из-
вън архитектурните среди. 

проф. д-р арх. Константин Бояджиев
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ВМЕСТО ВЪВЕДЕНиЕ

Настоящото издание е резултат от усилията на колеги 
от БАН, ВУЗ, професионални и музейни институции. Целта му е 
да се отбележи по подходящ начин личността и делото на арх. Пенчо 
Койчев, роден преди 140 години (1876–1957). Авторите в книгата – из-
следователи в областта на архитектурата, изкуството и музейното 
дело, представят различни по обем и насоченост материали. Сред тях 
намираме и автобиографията на арх. П. Койчев, написана през 1937 г., 
както и спомени за него от внучката му – Невена Койчева. Текстовете 
им са част от семейния архив на архитекта и са уместно „встъпле-
ние“ към следващите ги публикации. Последните очертават от раз-
лични позиции, гледни точки и професионални интереси значимото 
място и творческия принос на арх. П. Койчев в историята на новата, 
създадена след Освобождението българска архитектура. 

Естествено, акцентът при отделните автори е актуалната 
проблематика, свързана с ключови за творчеството на П. Койчев и 
архитектурата ни от първите десетилетия на XX век обекти: съ-
дебните палати в София; в Русе; железопътните гари, проектирани 
и построени под негово ръководство; жилищните му сгради в София. 
Статиите и студиите вписват тези знакови за съвременната ни 
култура образци в различен исторически контекст, връзки и взаимо-
отношения. Това са стилово-художествени, естетически препратки 
(например по линия на т.нар. националромантизъм); художествени 
дружества, обединяващи усилията на мнозина творци, не само архи-
текти (например „Съвременно изкуство“); перипетиите, отразява-
щи продължителния във времето, често мъчителен път на осъщест-
вяването на подобни мащабни архитектурни проекти, обединяващи 
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и хармонизиращи усилията на разнородни професионално-творчески 
екипи.

Изкушеният в тази проблематика специалист ще намери в от-
делни материали потвърждение на собствените си представи и идеи 
или пък обратното – ще бъде по-склонен да опровергае отделни ав-
торски тези, които в началото на XXI век изглеждат с неевристичен 
изследователски ресурс. Но по-важното тук е, че и колегите, проуч-
ващи този период, творчество (персоналии и генерации), и по-широ-
ката читателска аудитория ще открият в повечето текстове, в съ-
пътстващия ги илюстративен материал (планове, чертежи, снимки 
и др.) множество нови, неизвестни факти, сведения и оценки. Всички 
те са резултат на индивидуалната проучвателска активност, енер-
гия, ерудиция, експертна практика и знания. Това е основание за зна-
чимостта на изданието, подготвено с ентусиазъм и съпътствано с 
немалко технически и пр. трудности. Вярвам, че то ще бъде полезно 
за мнозина читатели, отдадени на каузата на изучаване и опозна-
ване на нашата богата архитектурна и културна история, която 
в последните 140 години е тясно свързана с европейското развитие, 
творчески търсения и постижения.

доц. д.н. Саша Лозанова
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аВТОбиОграфия

Роден съм на 27.01.1876 г. в град Дряново (Търновско) от 
православни родители също от град Дряново. Баща, Генчо 
Радев Койчев, майка – Цана Дочева. Били сме 5 деца, от които 
живи – две момчета, Иван и Пенчо, и едно момиче – Велика. 
Другите са починали още в Дряново. Баща ми е бил от кро-
тък род, майка ми, по майка кротка, по баща – много серт 
човек. Баща ми от малък е ходил лете като чирак и отпосле 
като дюлгерин с група майстори на България и Добруджа, а 
зимно време е упражнявал занаят абаджилък. След като се 
оженва, построява си къща с дюкян в Дряново, гдето едновре-
менно с търговия упражнява и занаята абаджилък, особено 
дамски тоалети – сукмани и скъртейки, подшити с кожи и 
поръбени с лисичи кожи. 

През 1879 г. родителите ми се преместват в град Силистра, 
понеже там баща ми е имал брат търговец Райчо Койчев. 
Баща ми купува една турска къща, построява дюкян и про-
дължава да се занимава с търговия – бакалия, предприема-
чество, лозарство и най-после – доставчик-предприемач на 
месо и дърва за горене на военните части в Силистра. Баща 
ми е бил человек със здрав организъм, не е страдал от ни-
какви болести, пъргав, интелигентен. В Дряново пръв е вне-
съл петрол, купен от Търново, за горене, понеже дотогава са 
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си служели с лоени свещи. Хората се боели от този артикул, 
понеже горял. За да покаже неговата безопасност, той пред 
клиентите сръбнал от газта, за да видят, че няма никаква дру-
га опасност, освен като се запали – гори.

По природа аз съм бил много слаб (обяснимо от малари-
ята в Силистра, от която съм страдал ежегодно), нежен, сми-
рен, чувствителен. Като ученик в първоначалното училище 
в Силистра съм бил един от първите ученици. Там свърших 
първоначалното училище, обичах рисуването и музиката. За 
другари имах Иван Кирилов – съдия, писател, вече покой-
ник, Цоньо Брашлянов – общественик и др.

След свършването на третокласното училище родителите 
ме пращат в Русе – реалната гимназия, понеже брат ми Иван 
служеше там като офицер. Гимназията свърших в 1896 г. с 
отличен успех по математическите предмети и добър – по 
другите предмети.

След свършването на гимназията, като силен математик и 
рисувач, родителите ме изпратиха да следвам инженерство в 
Белгия – Гентския университет. Програмата на този универ-
ситет е такава, че две години се изучават общи дисциплини и 
затова се казват подготвителни, а останалите години застъп-
ват специалните материи. След свършването на двете под-
готвителни години и изкарването с успех изпитите си връ-
щам се в Силистра при родителите си и пожелавам наместо 
инженерство да свърша архитектура, на което последните се 
съгласяват и след три години – колкото е и курсът, свърш-
вам университета в 1901 г. с отличие. Особено бях обичан от 
професора си по архитектура Louis Cloquet, който със своите 
съвети и бащинско държане спрямо мене, с неговия труд и 
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Младият Пенчо Койчев при завършването му в Гент, Белгия, 1901г., Снимка ‒ личен архив Пенчо Койчев, предоставена 
от Невена Койчева. www.koichev.wordpress.com
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здрави принципи в изкуството ми бяха винаги за пример в 
моята житейска дейност като архитект.

След свършването на университета връщам се в България, 
пълен с енергия и мечти, обаче предвид настъпилата стопан-
ска криза, след като опитах в София, Пловдив, Русе и др. да 
се заловя на работа – частна, общинска или държавна, не спо-
лучих, върнах се при родителите си в Силистра на прехрана. 
Едва след девет месеца можах да постъпя в Министерството 
на обществените сгради и пр. на 01.03.1902 г.

На 28.07.1902 г. – назначен за окръжен архитект в гр. Плевен.
На 22.02.1903 г. – преместен в Министерство на обществе-

ните сгради и пр.
На 31.12.1906 г. – назначен началник бюро за зданията при 

Дирекцията на постройките на железниците и пристанища-
та, гдето служих до 01.09.1914 г.

На 28.09.1908 г. се венчах с Невенка Спас Тричкова, на 01.07 
1909 г. ми се роди първороден и единствен син Борис.

През 1910 г. – назначен за частен преподавател в Рисувал-
ното училище по архитектура. На 01.09.1914 г. – назначен за 
редовен преподавател в средното техническо училище в Со-
фия, гдето служих до 01.08.1917 г. След тази дата отново ме 
назначиха началник на архитектурното бюро при Дирекци-
ята на постройките на железниците и пристанищата, гдето 
служих до 04.01.1919.

След тази дата излязох на частна работа, като постъпих 
директор на Архитектурния отдел в дружество „Средец“, 
член в управителния съвет и известно време – член-делегат, 
гдето работих до края на 1921 г.

В началото на 1922 до 15.03.1924 г. се установих на частна 
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практика в София и на последната дата с царски указ съм 
назначен за началник на архитектурното отделение при Ми-
нистерството на благоустройството – министър Стоенчев и 
после – министър Славейко Василев. Тази длъжност заемах 
до 01.06.1928 г., когато ми се поверява, от Министерството на 
правосъдието, да изработя плановете и ръководя строежа на 
Съдебната палата в София, предприятие от 8 500 м2 на стой-
ност 200 000 000 лева (Кулев, Кънчо Миланов, Върбанов, Ка-
чаков). Политическото и стопанско положение на страната в 
това време беше много критическо, работите по този строеж 
се извършваха винаги под страх всеки момент да бъдат спрени. 
Партизанщината се ширеше в най-широки размери, особено 
1932–1933 г. Министър Качаков искаше от мене да охранва 
свои партизани, като ги държеше на постройката, без да има 
нужда от тях, а аз да заверявам надниците им. Беше назначил 
най-долни хора като надзиратели, на които аз трябваше да 
поверявам важни задачи на контрола, за да не крадат пред-
приемачите материали и работите да се извършват съгласно 
техническите правила. Особено настоявах да се уволнят над-
зиратели, които стояха без работа, даже не идваха на работа, а 
трябваше да им заверя надниците. С това се създадоха едни не-
възможни отношения между мене и Качаков. В края на лятото 
Качаков беше на курорт в Гьозекен, заместваше го министърът 
на просветата Бояджиев. При един мой доклад за непотребни 
вече някои надзиратели Бояджиев ги уволни. Качаков, като се 
връща, не ме приемаше вече на доклад. В строителната коми-
сия по строежа на Съдебната палата участваха чиновници, ня-
кои от които само да си запазят мястото, угодничеха безоглед-
но на всеки министър. Какво е говорил по мой адрес Качаков в 
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строителната комисия, не ми е известно, обаче на 13.09.1933 г. 
получавам заповед „предвид свършването на строителния се-
зон се уволнявам“ и мястото ми се заема от архитект Папазов, 
мой помощник и зет на министър Бояджиев. 

Българска действителност. Аз, автор на това велико дело, 
дето съм вложил всичките си познания и труд, за да дам един 
монумент, който да слави българското име на вековете, като 
един разсилен съм махнат. Благодарение че всички плано-
ве – общи и детайли – в които е въплътена творческата ми 
мисъл, бях вече подготвил, ж.б. скелет извърших, каменната 
облицовка започната, тухлената зидария свършена, мазилки 
обикновени също, изготвих тръжните книжа за покрива, за 
централно отопление, осветлението, телефони и всички де-
тайли за всички работи изготвих, мога да бъда спокоен, че 
това грандиозно дело ще се завърши според моите идеи и 
разбирания за слава на българския народ. 

С този строеж турих точка на моята дейност като архитект 
с убеждението, че аз – доколкото съм можал – съм изпълнил 
гражданския и професионален дълг.

В моята дейност като архитект съм извършил следните 
по-важни работи:

1. Още в 1903 г. спечелвам първа премия за строежа на 
мавзолея паметник на падналите руси в боевете около Пле-
вен, който се построи по мои планове и ръководство. При от-
криването му бях награден с български орден „Гражданска 
заслуга“ V степен и руски „Свети Станислав“ III степен.

2. В 1906 ми се възлага изработването на плановете и ръко-
водство на строежа на санаториума за туберкулозни „Ферди-
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нанд I“ при с. Искрец, застроен на площ 2000 м2.
3. През 1910 г. царица Елеонора ми възложи да израбо-

тя плановете и да ръководя строежа на двореца в Царска 
бистрица. Намирайки рационализъм и голяма естетика в 
българското строително и декоративно изкуство, и царицата, 
понеже много ценеше българското народно изкуство, по ней-
но желание и съгласие приложих това изкуство както в архи-
тектурно, така и в декоративно отношение в широк мащаб, 
особено българското резбарско изкуство по врати, тавани, 
стълби, стени, камини и пр. За тази работа бях любимецът 
на царицата и бях отрупан с нейното внимание и подаръци.

4. Като началник отделение под мое ръководство и идеи 
и с помощта на архитекти от отделението изработих плано-
вете и се започна строежът на следующите държавни здания 
в София:

I Мъжка гимназия
I Девическа гимназия
Анатомически институт при Ветеринарния факултет
Хигиенически институт
Анатомически институт при Медицински факултет
Психиатрията
Ентомологически музей при двореца
Техническото училище в София, в Плевен – Мъжка гим-

назия, в Ловеч – Кожухарско училище, преустройство на На-
родното събрание в София и др.

Като архитект на Съдебната палата – София, изработих 
плановете и се построиха здания за мирови съдилища в 
Трявна, Орхание, Етрополе, Нови Пазар, Симеоновград, Хар-
манли, Лъджене, Пещера, Борисовград.



19Пенчо Койчев

Построиха се основите на окръжни палати в Лом. Преус-
троиха се окръжните палати в Кюстендил и Шумен и изра-
ботиха се плановете, детайлните чертежи и се построи ж.б. 
скелет на Русенската съдебна палата.

Като архитект на частна практика построих много частни 
постройки от различно естество и назначение.

Основател съм на дружество „Съвременно изкуство“, до-
писен член на археологическото дружество. Бил съм предсе-
дател на Българското архитектурно дружество. Член от цен-
тралния комитет на дружество „Червен кръст“ и дружество 
за борба против туберкулозата.

Победител на по-важни конкурси:
Мавзолей в Плевен – I премия
III Мъжка гимназия – II, Дом на инвалидите – I, Санато-

риум за гръдоболни на пощенците – I (заедно с архитект К. 
Николов) и др.

Още като млад архитект най-много ме е привличало и 
очаровало българското строително и декоративно изкуство, 
затова съм събирал от цялата страна мотиви от това изкуство, 
писал съм по него, държал съм сказки за същото и съм про-
пагандирал то да бъде запазено. По-важни трудове по тази 
ми дейност са:

1. Художествени богатства на България. Списание на бъл-
гарското инж. и арх. дружество, година VII.

2. Българската къща – паметници и художествени богат-
ства. Известия на етнографския музей, 1908.

3. Pour la Nation Artistique Bulgare. L’Art Publique (Bruxelles), 
N 3 et 4, Decembre 1910.

4. Резбарското изкуство в България. Известия на Бълг. ар-
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хеол. дружество, 1910.
5. Значение на старите български къщи и тяхното запаз-

ване. Списание на българското инж. и арх. дружество, 1910.
6. Българското архитектурно изкуство. Издание на Минис-

терство на благоустройството, 1925.
7. Българските художествени богатства. Реч с проекцион-

ни картини, държана на 1907 г. в Конгрес на Бълг. инж. и арх. 
дружество.

Други трудове
8. Нещо върху естетиката. Списание на Българското инж. 

и арх. дружество, год. VII.
9. Народният театър в София. Списание на Българското 

инж. и арх. дружество, год. IX.
10. Храма Александър Невски. Списание на Българското 

инж. и арх. дружество, год. X.
11. Принос към устройство на Софийската гара. Списание 

на Българското инж. и арх. дружество, 1907.
и много други статии по вестници и списания.

Всичко гореказано написах собственоръчно днес,
2 февруари, 1937

Като архитект започнах кариерата си с най-любимото си 
творение – мавзолея в Плевен (1903 г.), гдето името ми е из-
дълбано върху камъка под гранитната плоча на Цар Освобо-
дител и Фердинад I, и свърших най-грандиозното ми творе-
ние – Съдебната палата в София (1933 г.). Завистта ми е съз-
дала много неприятели от колегите архитекти, но един ден 
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името ми ще бъде написано на главната фасада от дясно под 
първата колона в горния край на гранитния цокъл, за което 
съм поставил камък с размери два пъти по-дълъг от другите. 
Там да се пише:

Съдебна палата София
Архитект Пенчо Койчев
1876–19…
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Забележка
На 28 септември се венчах с Невенка Спас Тричкова от Со-

фия – баща Спас Тричков от Пирот, майка – Цветана Хитева 
от Карлово (баща – Иван Хитев – Карлово, майка – Богдана 
Ирасек – чехкиня). Роди ми се син Борис на 1.VII.1919, който 
се венча с Лили Атанасова – пианистка. На 11.VII.1945 г. ми се 
роди внуче Невенка.

Като ерген бях активен член в кружока „Българановци“, 
хранехме се в гостилница „Средна гора“ на ул. Раковски сре-
щу Славянска беседа. По-известни другари бяха Ал. Божинов 
– карикатурист, Сава Огнянов – актьор, Елин Пелин – писа-
тел, Ал. Балабанов – професор, Петър Нейков – дипломат, 
Васил Кирков – актьор, Андрей Протич – писател, д-р Кисел-
ков – лекар, Александър Кипров – писател и др. Весели, без-
грижни, добри младежи. Тогава се издаваше и списанието 
„Българан“ от Ал. Божинов и други.
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„Българан“ (около 1905 г., вероятно в двора на кръчмата на ул. Раковска, която често са 
посещавали. Ред І – седнали ниско от ляво надясно: Александър Кипров – неизвестен – актьорът 
Васил Кирков. Ред ІІ от ляво надясно: Христо Силянов – арх. Пенчо Койчев – Матьо Славов 
– неизвестен – актьорът Сава Огнянов – Янко Болимечков. Ред ІІІ от ляво надясно: Андрей 
Протич (юрист) – карикатуристът Александър Божинов – непознат стражар – неизвестен).
Снимката е предоставена от личния архив на арх. Пенчо Койчев от Невена Койчева. 
www.koichev.wordpress.com



Пенчо Койчев с единствената си внучка Невена Койчева. Снимка ‒ личен архив на 
Пенчо Койчев, предоставена от Невена Койчева. www.koichev.wordpress.com
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Спомени за дядо ми 
арх. пенчо койчев

невена койчева

дядо ми и моят роден дом
Най-ранните ми спомени са свързани с градината в двора 

зад къщата ни на бул. Дондуков № 36. От ранна пролет до 
късна есен там цъфтяха цветя и декоративни храсти, които 
дядо ми отглеждаше с любов. От него научих названията на 
доста от градинските растения. Дядо ми обичаше и животни-
те, и цветята, и хората, и техния бит и култура. 

В нашия двор играеха всички съседски деца. Те също 
много харесваха дядо ми. Арх. Койчев беше чудесен дядо. 
Той не само ме забавляваше с игри, разкази за негово-
то детство, приказки, картинки, но ме учеше на уваже-
ние към хората, милост към животните и на ред. Чес-
то го питах къде е тази или онази играчка, а той не-
изменно ми отговаряше: „Там, където си я оставила“. 

Семейството
Към семейството беше безкрайно грижлив и всячески по-



26

магаше на баща ми, майка ми и мене. Бе поел грижите за 
мене, за да може майка ми, пианистка, да има възможност за 
професионално развитие. В първи клас се учехме да пишем 
на сложно разчертани тетрадки, на всеки ред – три успоред-
ни линии, а буквите – разделени с наклонени под ъгъл ли-
нии. Към средата на учебната година тези тетрадки изчезнаха 
от книжарниците. Тогава дядо ми започна да разчертава по 
този начин тетрадки за мен. Пазя пощенска картичка, изпра-
тена ми от него по време на летуване на море в Балчик. Трога-
телна е. На нея има и отпечатък от лапичката на котето, което 
сме имали тогава.

разходките до княжево, в Борисовата градина и 
из улиците на София
В Княжево дядо ми имаше малка вила с двор с плодни 

дървета. Около 1948 г. във вилата било настанено семейство 
от околните села. С дядо много обичахме да ходим там, но 
нямаше къде да преспим. Тогава той построи дървена коли-
ба в двора, в която през лятото спяхме на нарове и на истин-
ски чист въздух. За Коледа винаги имах елха до тавана, т.е. 
не по-ниска от 3,2 м. Тогава и по Великден ме водеше в хра-
ма „Александър Невски“. Не беше религиозен, но харесва-
ше черковното пеене. Разказваше ми защо се празнуват тези 
празници, за иконите и иконостасите, за народни обичаи, 
свързани с религиозните празници. 

Много обичах и разходките в Борисовата градина, кои-
то правехме дори и през зимата. По онова време тя беше 
много по-голяма и по-добре поддържана. На мястото на 
стадион „Левски“ имаше красив розариум с най-различни 



Пенчо Койчев със снаха си Лили и внучката си Невена, Снимка-личен архив 
Пенчо Койчев, предоставена от Невена Койчева. www.koichev.wordpress.com
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видове рози. 
А вървейки из улиците на София с дядо ми, научавах вина-

ги по нещо за архитектурата и историята на града. Обичаше 
да ми разказва не просто за сградата, а и за нейната история, 
нейния автор и кои и какви хора са собствениците. Той не 
приемаше града и неговите сгради за неодушевен предмет. 
Гледаше на тях като на жив организъм и с цялото уважение 
към неговата сложност и жизненост. 

арх. койчев, музиката и народното творчество
Като студент Пенчо Койчев често пътувал от Гент до Брюк-

сел, за да посещава представления на Брюкселската опера. В 
детството ми ние с него бяхме редовни посетители на кон-
церти и музикални продукции в салона на Музикалната ака-
демия.

Дядо ми много обичаше музика – оперна, класическа, 
народна. Ценеше високо българското дърворезбарство, но-
сии, шевици, песни, танци. В тази област имаше значител-
ни познания. Колекционираше предмети и изделия на фол-
клорния бит от различни части на България. В първи клас 
имах съученичка и приятелка – Наталия Илиева (по-късно 
тя завърши музика и журналистика и до днес прави много 
интересни предавания в Българското национално радио). На 
7 години тя знаеше 40 народни песни. С нея често си гостувах-
ме. У нас дядо ми я канеше да пее, слушаше я с интерес и я 
разпитваше от кой край на страната ни е съответната песен. В 
градината на Дондуков № 36 често се правеха импровизира-
ни концерти, а артистите обикновено бяхме аз и моите при-
ятели. Дядо с интерес и уважение изслушваше и дългите и 



29Пенчо Койчев

кратките ни представления, а след това те винаги преливаха 
в сладки разговори.

Гости в дома на арх. койчев
В тежките следвоенни години дядо ми не е имал възмож-

ност да поддържа връзки с приятелите си от младини, ня-
кои починали като актьора Сава Огнянов, карикатуристът 
Александър Божинов бил осъден от Народния съд. Поддър-
жаше връзки с д-р Тричков (брат на починалата му съпруга) 
и семейството му, със семейството на инж. Ганчев, с когото 
са работили заедно, включително по строежа на Съдебната 
палата в София. В ранно ми детство (както и по-късно ) чести 
гости в дома ни бяха писателят Димитър Димов, близък при-
ятел на баща ми от ученически години, приятели и колеги 
на родителите ми – музиканти и лекари (музикантите акад. 
Андрей Стоянов, проф. Владимир Аврамов, проф. Елена Ге-
нева, студентите по пиано на моята майка, колегите на баща 
ми – лекарите и биохимици – акад. Румен Цанев и проф. 
Емануил Гачев, проф. Йордан Тодоров – професор по кли-
нична лаборатория, доц. Здравко Георгиев, хематолог и др. (с 
изключение на акад. Андрей Стоянов, останалите получиха 
титлите си по-късно).

завръщане в България като дипломиран архитект
Пенчо Койчев завършил архитектура с отличие в Гент, 

Белгия. Негов любим професор бил Луи Клоке и дядо ми 
пазеше многотомно издание на негово ръководство по ар-
хитектура до края на живота си. Професорът високо ценял 
своя студент и му предложил да остане на работа при него. 
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Арх. Койчев обаче се завърнал в България. По онова време 
всички българи, получили висше образование в чужбина, се 
завръщали в родината си, за да работят за нейното развитие 
и издигане. Приемали това като мисия. Дядо ми никога не е 
изразявал съжаление, че не е останал в Белгия. Беше патриот.

В заключение мога само да кажа, че имах щастието да съм 
внучка на прекрасния си дядо арх. Пенчо Койчев.

извадка от биографията на арх. пенчо койчев 
проф. д-р Борис Койчев

Арх. Пенчо Койчев е един от основателите на дружество 
„Съвременно изкуство“. Бил е председател на дружеството на 
Българските архитекти (1925 г.), член на Научно-техническия 
съюз в България, член на централния съвет на Българското 
дружество „Червен кръст“ и член на централния комитет на 
Дружество за борба против туберкулозата, дописен член на 
Българското археологическо дружество и др. 

На мене е известно, че П.К. е получавал следните награ-
ди и ордени: Димитровска награда II степен – 1951, орден на 
гражданска заслуга IV и III степен, руския орден „Св. Ста-
нислав“ III степен.

През годините 1903‒1908 арх. П. Койчев е активен член на 
кръжока „Българановци“. Членовете на този кръжок се хра-
нили в гостилница „Средна гора“ (гостилницата се намира-
ла на улица Раковски между улиците Аксаков и Славянска, 
там, където сега е сградата на Министерство на финансите). 
Те издавали списание „Българан“. Често българановци пре-
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карвали и твърде весело. В този кръжок влизали писателите 
Елин Пелин, Андрей Протич, Александър Кипров, карикату-
ристът Александър Божинов, проф. Александър Балабанов, 
артистите Сава Огнянов и Васил Кирков, д-р Иван Огнянов, 
брат на Сава Огнянов, Христо Силянов, д-р Слави Киселков 
и др. Арх. П. Койчев по онова време е другарувал най-отбли-
зо с тогавашната интелигенция на София, особено с артисти, 
художници и свои колеги. Бил е добре познат с Иван Вазов, 
Пенчо Славейков, П.К. Яворов, Димитър Бояджиев, П.Ю. То-
доров и пр.

Пенчо Койчев беше винаги оптимист с весел нрав и край-
но общителен. Умееше да води разговор с всякакви хора не-
зависимо от тяхното духовно равнище и социален произход. 
Беше му приятно да разговаря с „прости хора“, особено селя-
ни шопи. Обичаше всичко българско, най-вече българското 
народно изкуство: българска архитектура, дърворезба, ше-
вици, танци, музика и т.н. По тези въпроси той имаше зна-
чителни познания. Събираше документи за строителното и 
декоративно изкуство на България. Държал е сказки и рефе-
рати на подобни теми, като е пропагандирал българското на-
ционално изкуство да бъде запазено, фотографирано и пуб-
ликувано, за да може то да послужи за основа на творческата 
дейност по-нататък. Към дома и семейството си бе безкрайно 
внимателен и грижлив.
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Българският архитект, 
националромантикът 
Пенчо койчев (1876–1957)

Борислав Борисов

На една и съща дата – 27 януари е роден и е починал ар-
хитект Пенчо Койчев (1876 г., Дряново – 1957 г., София), един 
от най-забележителните архитекти през първата половина 
на XX век, безспорно заслужаващ нашето внимание, респект 
и уважение. Конкретен повод да напиша този материал 
стана срещата ми с внучката на арх. Пенчо Койчев – Невена, 
която ме помоли за съдействие да се постави паметна плоча 
на родната ѝ къща, проектирана, построена и обитавана 
от дядо ѝ. Посетих и огледах сградата на бул. Дондуков, 36. 
Запознах се с документацията от НИПК (сега НИНК), съглас-
но която къщата е обявена за паметник на културата. Там е 
записано: „В този дом е живял от 1909 г. до края на живота 
си арх. Пенчо Койчев, един от най-изявените архитекти с 
академично образование след Освобождението на България. 
Арх. Койчев е сред първите изследователи на историята на 
българската архитектура. Автор е на много обществени и 
жилищни сгради, построени в националромантичен стил, 
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влезли трайно в историята на нашата архитектура: мавзолея-
костница в Плевен, резиденцията в Боровец, санаториума 
в Искрец, Съдебната палата в София и др.“1 В графата 
„Предложение за социализация (адаптиране, експониране, 
популяризиране)“ е добавено „Да се обозначи с паметна 
плоча...“2.

Оттогава са минали 25 години, но паметната плоча все още 
липсва. 140 години след рождението и 59 след кончината му 
ние, българските му колеги, имаме честта да засвидетелства-
ме своята почит към творчеството на един уникален архитект 
и родолюбец, работил в началото на ХХ век, когато България 
се утвърждава като млада и суверенна държава в Европа. За 
разлика от сега, тогава завършилите в европейските универ-
ситети млади специалисти като архитектите П. Койчев, Н. 
Лазаров, Г. Фингов, К. Маричков, Н. Юруков, П. Момчилов, 
Н. Торбов, Й. Миланов, Д. Ничев, К. Николов, Й. Йорданов, 
Н. Занков и мн. др. се завръщат в родината си, за да прило-
жат усвоените знания и умения за изграждането и развитие-
то на България. В това свое дело те се съревновават с изтъкна-
ти майстори от чужбина, които също проектират и работят 
в нашата страна, като архитектите Грюнангер, Румпелмайер, 
Хохедер, Хопе, Грюнфелд, Колар, Йованович, Бреасон и мн. 
др. Забележително явление през тази епоха е творческият 
стремеж за връзка с българската традиция, което се окачес-

1 Национален институт за паметниците на културата. Информационна карта, прил. 4, 1990, 
с. 3.
2 Национален институт за паметниците на културата. Информационна карта, прил. 4, 1990, 
с. 4.
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твява от изследователите като националромантичен стил.

Българският националноромантичен стил 
в архитектурата 
Може да направим паралел с романтичния период в раз-

витието на европейска архитектура, който период проф. арх. 
Г. Папагалов в своя труд „История на съвременната архи-
тектура“ определя като период на „историцизма“3 в края на 
ХІХ век и посочва теченията „неокласицизъм, романтизъм и 
еклектизъм“4. Проф. Папагалов отбелязва, че „романтизмът 
не е хомогенно течение и не се постига чрез задължителен 
канон. Сградите, които го илюстрират, показват различна 
вярност към средновековната форма.“5 Той дава примери от 
европейската практика като парламента в Лондон (автор на 
първоначалния проект в неоренесансов стил e Чарлс Бари 
(1795–1860), но впоследствие препроектирана и изпълнена от 
Огъстъс Пюджин (1812–1852) в неоготически стил. Този при-
мер е подходящ да илюстрираме подобни явления и в Бълга-
рия, свързани по-късно с творческия спор на арх. Лазаров и 
арх. Койчев относно Съдебната палата, както и с други „пре-“ 
или „до-проектирания“ на сгради от архитекти през този пе-
риод. Така се случва с Военния клуб на бул. Цар Освободител 
в София. Строежът на клуба е започнал през 1895 г. по про-
ект на арх. Антонин Колар в стил неоренесанс и е завършен 
цялостно през 1907 г. вече по проект от арх. Никола Лазаров, 

3 Папагалов, Г. История на съвременната архитектура. С., 1990, с. 8.
4 Пак там, с. 15
5 Пак там



Де
т

ай
л.

 Г
ла

вн
ия

т
 в

хо
д 

на
 Н

ар
од

но
т

о 
съ

бр
ан

ие
 в

 С
оф

ия
. 

С
ни

мк
а 

П
ла

ме
на

 Г
ео

рг
ие

ва
, 2

01
6.



39Пенчо Койчев

изготвен през 1899 г. По сходен начин, княз Александър І не-
посредствено след Освобождението възлага на арх. Виктор 
Румпелмайер да проектира преустройството на бившия тур-
ски конак в представителен дворец. Архитектът запазва от 
предишната сграда само каменните основи и част от главната 
фасада, на която обаче придава коренно нов облик. Изграж-
дането на североизточното крило е осъществено по-късно по 
проекти на арх. Грюнангер и арх. Н. Лазаров. Сградата на 
Народното събрaние е построена първоначално по проект на 
арх. Константин Йованович. За арх. Лабов пише: „... сграда-
храм на идеята за национално единство. И това внушение е 
постигнато с удивително майсторство, с много скромност и 
силно изявена монументалност. С извършената по-късно от 
арх. Пенчо Койчев пристройка на внушителното центрaлно 
фоайе, развито на две нива, сградата придобива и необходи-
мата представителност на интериора.“6 Показателен е и при-
мерът, и сградата на Софийския университет. Тя се проекти-
ра първоначално от френския архитект Анри Бреасон след 
спечелен от него международен конкурс от 1906 г., който раз-
работва впоследствие окончателния проект с архитект Нико-
ла Лазаров. Ефорията по завещанието на братята Евлогий и 
Христо Георгиеви обаче възлага на арх. Йордан Миланов да 
преработи проекта на Бреасон, независимо от несъгласието 
на университетските власти и на самия архитект Бреасон. На 
30 юни 1924 г. основният камък на Ректората е положен. През 
1934 г. архитектурното бюро „Васильов – Цолов“ проектира 

6 Лабов, Г. Обществените сгради от Освобождението до 1920 г. – В: София – 120 години столица. 
С., 2000, с. 491.
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сградата на университетската библиотека. След това през 
1940 г. Министерството на благоустройството възлага на арх. 
Любен Константинов проектирането на северното и югоиз-
точното крило на университета, построени след Втората све-
товна война във вида, в който ги познаваме и днес. 

Изследването на творческите достойнства в архитектур-
ното наследство на Пенчо Койчев днес не е просто отвлечен 
професионално-теоретичен или научно-исторически въпрос. 
Това е въпрос за оценяване на националните традиции в ця-
лата българска архитектура от началото на ХХ век, за нейната 
бъдеща ориентация по пътя на съвременната архитектура 
и за нейните социално-естетически особености до нашата 
съвременност. Ето защо предмет на този въпрос се явява не 
само една или друга страна от интерпретацията на неговото 
индивидуално архитектурно наследство, но и преди всичко 
оценяването на професионалната и гражданска кауза в него-
вия жизнен и творчески път, като кауза, на която посвещават 
живота си редица поколения наши колеги. Творчеството на 
арх. Койчев е пример за такава кауза. Сред най-известните 
негови проекти, които доказват това, са Съдебната палата в 
София, северната пристройка на сградата на Народното съ-
брание, лятната резиденция в Царска Бистрица, мавзолеят 
„Свети Георги“ в Плевен, старата поща в Пазарджик, Съдеб-
ната палата в Русе, Съдебната палата в Етрополе, храм „Св. 
Константин и Елена“ във Враца, санаториум за гръдноболни 
в Искрец и мн.др. Голяма част от реализираните проекти на 
арх. Койчев могат да се причислят към националнороман-
тичното направление в архитектурата от края на ХІХ и нача-
лото на ХХ век. Те илюстрират възгледите на нашия колега 
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за миналото и бъдещето на архитектурата, конкретизират 
концепциите му за развитието на обществото и изкуството и 
отразяват неговите убеждения и мироглед. Срещу естетика-
та на безличната „съвременна“ архитектура Койчев противо-
поставя органичната сплав на приемствеността в еклектиката 
и националромантизма. Той търси пътя към новата следо-
свобожденска архитектура във възраждането на национал-
ната традиция в съзвучие с принципите и творчеството на 
много мислители, поети, писатели, художници и разбира се, 
архитекти от епохата на романтизма. 

Романтическата тенденция към идеализиране на нацио-
налното културно-историческо наследство и на старото са-
мобитно народно изкуство преминава през цялата култур-
на история на Европа от ХІХ век като своеобразна реакция 
срещу безличната конфекция, стандартизация и индустриа-
лизация. В това течение се проявяват концепции към орга-
нично свързване и синтез на ретроспективните аспекти от 
миналото с образа на новата художествена култура. Изрази-
тели на тази обща тенденция в Европа се явяват Джон Ръс-
кин в Англия (1819–1900), Йожен Емануел Виоле льо Дюк във 
Франция (1814–1879), Владимир Стасов (1824–1912) в Русия и 
мн.др. Те страстно се застъпват за националните, регионал-
ните и местните традиции в архитектурата и декоративните 
изкуства, критикуват космополитните еклектизъм, класици-
зъм и (псевдо)модернизъм. От средите на практикуващите 
английски архитекти такива са създателите на неоготическа-
та школа О. Пюджин (1812–1852), Ж. Скот (1810–1877) и Н.Р. 
Шоу (1831–1912). 

Романтическото течение на „националното художествено 
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възраждане“ се развива по собствен и уникален път във всяка 
отделна европейска страна, противоположен на универсал-
ната и космополитна еклектика. В България архитектурата 
в този стил черпи от безценното художествено богатство на 
традициите и се превръща в символ на възраждащата се 
и изграждащата се нова държава след Освобождението. В 
принципите на националромантичната архитектура, арх. 
Койчев и изтъкнатите му съвременници намират неизчерпа-
ем потенциал и предпоставки за архитектурна интерпрета-
ция и развитие. Тогава се създават и основите за бъдещото 
регламентиране на режимите за опазването на паметниците 
на недвижимото културно наследство в правилата и норми-
те на законодателството. По-късно това ще доведе до дефи-
ниране на държавна политика в това отношение и до ново 
законодателно устройство на тази правна материя. Пример 
за показателна дейност относно защитата на паметниците на 
архитектурата е работата на изтъкнатия архитект, художник, 
литератор и културен деец Уилям Морис в Англия. Още през 
1877 г. той основава в Лондон първото общество за опазва-
не на паметниците на архитектурата и впоследствие се явява 
негов идеен ръководител и активен деятел. Архитект Пенчо 
Койчев също пише редица статии в това направление, като 
проучва, анализира и популяризира ценностите на архитек-
турното наследство в България. Той е и един от създателите 
на Българското инженерно-архитектурно дружество, както 
и основател на дружество „Съвременно изкуство“ и член на 
Археологическото дружество. 

За да оценим по достойнство творчеството на арх. Пенчо 
Койчев и на другите видни представители на националро-
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мантичното направление, е достатъчно да отбележим актуал-
ността и значението на техните художествени принципи в по-
късни периоди и дори до днес. Неслучайно световноизвест-
ният архитектурен критик Бруно Дзеви се спира на атаката 
срещу модерната архитектура и строителство в европейския 
пейзаж в статията си „Старата любов на Ханс Зедлмайр“7. Той 
описва красноречиво ситуацията по това време: „Който има-
ше очи да види и уши да чуе, можеше да разпознае още при 
първите стъпки на „новия стил“ неговата несъвместимост със 
старото строителство в европейските градове. Поради самите 
правила, които я извикаха на живот, модерната архитекту-
ра е лишена от жизненост, от отечество, от история и носи в 
себе си само монотонност.“8 По повод на констатацията „Без 
жизненост“ Бруно Дзеви цитира и две фрази на Фрай Ото: 
„Забравихме, че традиционната архитектура беше много по-
жива от нашата. Архитектурата в нейната цялост никога не 
е прилагала толкова твърди методи, колкото са сегашните.“9 
Бруно Дзеви продължава: „Без отечество. Типичните произ-
ведения на модерното строителство не са замислени за някое 
определено място, а могат да съществуват навсякъде по света 
– и наистина съществуват. И така модерните райони на всеки 
град, от която и да било страна в света, толкова си приличат 
помежду си, че можете да им смените местата, без нищо да се 
промени.“10 Когато четем тези констатации, си даваме сметка 

7 Дзеви, Б. Старата любов на Ханс Зедлмайр. – В: Бруно Дзеви.Архитектурни предизвикател-
ства. С., 1984, 107-110.
8 Пак там.
9 Пак там.
10 Пак там.



45Пенчо Койчев

за непреходните качества на творчеството на Пенчо Койчев 
и неговите съвременници от националрамантичната шко-
ла в България. Тук можем да споделим, че тези твърдения 
също косвено допринасят за високата оценка на българска-
та школа на националромантиците в архитектурата, в т.ч. и 
на творчеството на арх. Пенчо Койчев. „Без история... Лозунг 
на новото строителство беше да се прекъснат всички мостове 
към старите традиции и да се строи върху една платформа 
без история. Фразата на Льо Корбюзие „Нужно е да започ-
нем от нула“, която в общи линии всички модерни архитекти 
възприеха, не остави място за съмнение по въпроса. Нищо 
чудно, че модерните постройки нямат никаква връзка с ос-
таналата част на града или със заобикалящия пейзаж, носещ 
отпечатъка на историята – те просто не са поискали да имат 
някаква връзка.“11 И по-нататък: „... модерното строителство 
занемари семантичните и символични качества. Според 
Кристиян Норберт Шулц архитектурата вече не е архитек-
тура в пълния смисъл на думата.“12 Това обаче със сигурност 
не важи за творчеството на арх. Пенчо Койчев и другите бъл-
гарски националромантици. Техните шедьоври вълнуват и 
радват сърцата ни и днес, за разлика от масовата продукция 
на криворазбраната индустриална архитектурна конфекция. 
Те имат своята жизненост, отечество и история.

В края на ХХ век Ян Цейка в своята книга „Тенденции в съ-
временната архитектура“13, издадена на немски през 1993 г., 

11 Пак там.
12 Пак там.
13 Цейка, Я. Тенденции в съвременната архитектура. С., 2003.



46

още в самото начало започва с твърдението: „Възможно е да 
се учудим, че прегледът на съвременните направления в ар-
хитектурата започва точно с романтичните тенденции… По-
неже романтиците не участват в установените архитектурни 
моди, тяхната архитектура е в известен смисъл безвременна и 
стои в много отношения вън от нормалния поток на развитие 
(има се предвид масовата индустриализация в модерната ар-
хитектура – бел.авт.). От техните ексцентрични на вид произ-
ведения произтичат импулси, които стимулират творчество-
то на много други архитекти. Затова е трудно да се установи 
категорично границата между романтизма и другите архи-
тектурни тенденции… романтизъм притежава почти всяка 
добра архитектура… А в постмодернизма можем да усетим 
романтично преосмисляне на архитектурната история.“14

Геният на арх. Пенчо Койчев и неговите съвременници от 
периода на националноромантичната архитектура в Бълга-
рия ни изпълва с гордост, че в този толкова тежък и важен за 
развитието на родината ни период нашите колеги са създали 
образци на архитектурното изкуство с непреходна ценност. 
Националромантичната архитектура се превръща в израз на 
новите обществени културни ценности и преоткрива красо-
тата и уникалността в историята и природата. Новият тип 
изкуство се обявява против сивотата, бездушието и скучно-
то еднообразие, оценява националнодекоративните мотиви 
и пренася характерните особености на типичната и тради-
ционна българска архитектура от миналото. Това е естест-
вено особено в годините след Освобождението на България, 

14 Пак там, с. 13.
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когато народностната и национална идентичност е идеал на 
българското самосъзнание. Ето защо създателите на нацио-
налромантичното направление се стремят да осъществят 
своите идеи чрез посланията в своите произведения на ар-
хитектурата. Те влагат в проектите си на сградите образност, 
подкрепяща националното самосъзнание, която по-късно, и 
до днес, ние определяме като характерен, типично български 
националромантичен стил. Този оригинален стил – синтез 
между традиционните родни и европейски художествени 
елементи може да се забележи в облика на много сгради в 
България, построени в края на XIX и началото на XX век. Ду-
хът на скъсване със старото и намиране на нови естетически 
образци прониква в средите на българската творческа инте-
лигенция. По примера на други европейски страни, където 
се създават своеобразни интелектуални архитектурно-худо-
жествени сдружения, през 1903 г. се учредява кръгът „Съвре-
менно изкуство“, с цел популяризиране на новата стилисти-
ка и освобождаване от академичния формализъм, а негови 
основатели са арх. Пенчо Койчев, арх. Киро Маричков и ху-
дожникът Харалампи Тачев. 

автобиографията на Пенчо койчев
За това как описва и самооценява своя жизнен и творчески 

път самият Пенчо Койчев, можем да съдим по откъсите от 
неговата „Автобиография“15, където скромно на страница и 
половина, хронологично точно и по човешки искрено наши-

15 Автобиографиите и биографиите на арх. Койчев са приложени в пълен вид отделно в на-
стоящия сборник.
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ят колега архитект Койчев лично описва част от житейския 
си път. Той не полемизира, не оценява и не раздава профе-
сионални присъди, а само изброява с техническата точност и 
прецизност на дисциплиниран инженер-архитект от практи-
ката: „В моята дейност като архитект съм извършил след-
ните по-важни работи:

1. Още в 1903 г. спечелвам първа премия за строежа мав-
золея-паметник на падналите руси в боевете около Плевен, 
който се построи по мои планове и ръководство. При от-
криването му бях награден с български орден „Гражданска 
заслуга“ V степен и руски „Свети Станислав“ III степен.

2. В 1906 г. ми се възлага изработването на плановете и 
ръководство строежа на санаториума за туберкулозни 
„Фердинанд I“ при с. искрец, застроена площ 2000 м2. 

3. През 1910 г. Н.В. царица Елеонора ми възложи да 
изработя плановете и да ръководя строежа на двореца в 
царска Бистрица. Намирайки рационализъм и голяма 
естетика в българското строително и декоративно изкуство 
и царицата, понеже много ценеше българското народно 
изкуство, по нейно желание и съгласие приложих това 
изкуство както в архитектурно, така и в декоративно 
отношение в широк мащаб, особено българското резбарско 
изкуство по врати, тавани, стълби, стени, камини и пр.

4. Като началник отделение под мое ръководство и идеи и 
с помощта на архитекти от отделението изработих плановете 
и се започна строежът на следующите държавни здания в Со-
фия: I Мъжка гимназия, I Девическа гимназия, Анатомиче-
ски институт при Ветеринарния факултет, Хигиенически ин-
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ститут, Анатомически институт при Медицински факултет, 
Психиатрията, Ентомологически музей при двореца, Техни-
ческото училище в София и др., в Плевен – Мъжка гимназия, 
в Ловеч – Кожухарско училище, преустройство на Народното 
събрание в София и др.

5. Като архитект на Съдебната палата – София, израбо-
тих плановете и се построиха здания за мирови съдилища 
в Трявна, Орхание, Етрополе, Нови Пазар, Симеоновград, 
Харманли, Лъджене, Пещера, Борисовград. Построиха се ос-
новите на Окръжни палати в Лом. Преустроиха се Окръжни-
те палати в Кюстендил и Шумен и изработиха се плановете, 
детайлните чертежи и се построи ж.б. скелет на Русенската 
съдебна палата.

6. Като архитект на частна практика построих много част-
ни постройки от различно естество и назначение.

Архитект Койчев е активен за времето си общественик 
и един от изявените дейци на Българското архитектурно 
дружество. Той оставя богато теоретично и архитектурно 
наследство, насочено приоритетно към изследване на худо-
жествените богатства на България, на естетиката, на някои 
емблематични сгради, на резбарското изкуство и др. 

Можем само да гадаем какво е изпитвал архитект Койчев, 
за да опише така подробно двадесет години преди смъртта 
си своя творчески жизнен път и за да добави своята собствена 
оценка за него с коментара: „Като архитект започнах карие-
рата си с най-любимото си творение – Мавзолеят в Плевен 
(1903 г.), гдето името ми е издълбано върху камъка под гра-
нитната плоча на Цар Освободител и Фердинанд I и свърших 
най-грандиозното ми творение – Съдебната палата в София 
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 Снимка Пламена Георгиева, 2016.



52

 Снимка Пламена Георгиева, 2016.
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 Снимка Пламена Георгиева, 2016.
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(1933 г.). Завистта ми е създала много неприятели от колегите 
архитекти, но един ден името ми ще бъде написано на главната 
фасада от дясно под първата колона в горния край на гранитния 
цокъл, за което съм поставил камък с размери два пъти по-дълъг 
от другите. Там да се пише: Съдебна палата София. Арх. Пен-
чо Койчев 1876–19...“

Най-накрая в автобиографията си архитект Койчев до-
писва и събитията в личен план – женитба, семейство, деца 
и внуци.

Кратка биография на архитект Пенчо Койчев е написана и 
от неговия първороден и единствен син Борис Койчев (1909–
1972), лекар, професор по биохимия, основател и ръководи-
тел на катедрата по биохимия към Софийския медицински 
факултет до 1967 г. 

В нея се дава също подробно описание на по-важните ар-
хитектурни творения на архитект Пенчо Койчев по списък, 
като към изброените от бащата архитектурни произведения 
синът добавя:

- Проект за жилище на Софийския митрополит в Драгалев-
ския манастир (предвиден в национални форми).

- Като началник бюро в бившата Дирекция за постройките на 
железници и пристанища той е изработил плановете за челната 
гара на градовете Видин, Свищов, Лом.

- Гимназия във Видин.
- Санаториум за учители в с. Лъджене (Велинград). 
- Типове за селскостопански сгради (полски стопанства за 40 

до 60 и 80 декара).
- Неразрушени още негови постройки – частни сгради в София 

са напр. тази на бул. Клемент Готвалд, 38, ул. Шипка, 50, бул. 
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Дондуков, 66 (сега 36), ул. Буда пеща, 5а, ул. 11 Август, 5–9, ул. 
Бенковски, 53, ул. Бузлуджа, Д. Благоев и др.

оценка на творчеството на арх. койчев 
от писалите за него
Всички, които са писали за арх. Пенчо Койчев, са се възхи-

щавали от неговото творчество и човешки достойнства. Не е 
възможно да изброим всички, които са дали висока оценка за 
неговото творчество, и затова ще споменем само някои. Хрис-
то Бръзицов в своята книга „София разказва“ също красноре-
чиво описва и оценява творчеството на арх. Койчев: 

„Преди години площта, обгърната от улиците Витоша, 
Алабин, Позитано и Лавеле, представляваше едно гроби-
ще посред град. Жабешки концерт огласяше околността, а 
от грозната яма се разнасяше воня. На туй място архитект 
Пенчо Койчев издигна с общи усилия сградата на Съдебната 
палата – едно първостепенно архитектурно творение... Той 
построи и известния санаториум за гръдоболни край софий-
ското село Искрец. Преустройството на Народното събрание 
пак бе негово дело – за да бъде дълги години Събранието една 
непоклатима хубост в сърцевината на София...“

Красноречиви са и оценките на другите, писали за него, 
така както и статията на Н. Карагьозов „Пенчо Койчев – до-
стойният наследник на Кольо Фичето“: 

„В статиите си често споменавам колко способни и високо 
ценени са били майсторите от Дряновския край по време на 
Възраждането, но не оставайте с впечатление, че традицията, 
генът са се загубили някъде в смътните времена към края на 
XIX век. Едно от най-добрите доказателства е работата на ар-
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хитект Пенчо Койчев – един от първите българи с академич-
но образование в тази област. Наистина достоен наследник 
на първия българин, подписвал се като архитект – Никола 
Фичев (Колю Фичето)16.

Проф. арх. Маргарита Коева в своя теоретичен материал 
„Българският националноромантичен сецесион“ пише: „… 
през 20-30 те години на века българската модерна архитек-
тура и приложни изкуства… сплитат западното и източното 
начало. Създават ги архитекти след военното поколение, ев-
ропейски възпитаници, между които се нареждат някои от 
патриарсите на българския сецесион – Антон Торньов, Пенчо 
Койчев и Г. Финов.“17 

Многозначителна е оценката, направена в следното описа-
ние: „Съдебната палата е първата сграда в града, изградена в 
този монументален стил, използван по-късно при Българска-
та народна банка през 1930 г., Народната библиотека, опера-
та, военото издателство и ларгото и пр.“18.

Още по-красноречиво е изразеното мнение за Съдебната 
палата още през 1940 г. в един публицистичен материал, в 
който се описва като дворец: „Масивната сграда, гледана от-
вън, колкото и красива да изглежда, не дава никаква предста-
ва за вътрешното модерно устройство. Но когато човек вле-
зе в Съдебната палата, струва му се, че е попаднал в някакъв 
царствен дом...“19

16 Карагьозов, Н. Пенчо Койчев – достойният наследник на Кольо Фичето. http://
destinationdryanovo.com
17 Коева, М. Българският национално-романтичен сецесион. – В: София – 120 години столи-
ца..., с. 489.
18 https://bg.wikipedia.org/wiki
19 Шаренков, Б. Новият съдебен дворец в столицата. – Вестник на вестниците, май, 1940.
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„Една от сградите, емблематични за София, е тази на Съ-
дебната палата.“20

Преди девет години, на 10.02.2007 г. вестник „Новинар“ 
публикува материал от Илияна Манева: „Домът на булевард 
Дондуков, 36 очаква признание за своя стопанин“, в който 
„името на архитект Пенчо Койчев е свързано с проектира-
нето и изграждането на поне 20 обществени здания и на още 
толкова частни сгради в София и други градове в страната. 
Къщата на столичния булевард Княз Дондуков, 36 строи в 
годината на раждането на своя син Борис (1909–1982 г.) – до 
1909-а завършилият с отличие архитектура и инженерство в 
Гент (Gent на нидерландски, Gand на френски), Белгия, Пен-
чо Койчев успява да докаже таланта и изключителните си 
творчески способности. Не е случайно, че от негови черте-
жи, изложени в коридорите на университета в Гент, се учат 
следващи поколения студенти. Ценен и обичан от професо-
ра си по архитектура Луи Клоке, младият българин получава 
предложение за сътрудничество, но желанието да твори на 
родна земя е по-силно. Изпълнен с енергия, мечти и ентусиа-
зъм да създава, да приложи в полза на другите, на общество-
то наученото в чужбина, през 1901 г. Пенчо Койчев се връща 
в отечеството... Но градежът на живота му, както сам го опре-
деля, му носи неприятности и огорчения вместо заслужена 
възхвала. С принципното си отношение към работата, с от-
стояването на общоприети морални и обществени правила 
изпада в немилост пред министър Качаков, назначил, съвсем 
ненужно, за надзиратели съпартийци. Противопоставилият 

20 Михайлова, Т. 11 години строят Съдебната палата. – Новинар, 2 дек. 2011. 
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се архитект в крайна сметка на 13 септември 1933 г. „предвид 
свършването на строителния сезон“ е уволнен и пенсиони-
ран, а мястото му заето от негов помощник, зет на друг ми-
нистър...

Засегнат дълбоко от проявената несправедливост, Пенчо 
Койчев взема решение: „С този строеж турих точка на моя-
та дейност като архитект – с убеждението, че, доколкото съм 
можал, съм изпълнил гражданския и професионалния си 
дълг.“ Отдава се на любими от младежките години занима-
ния – изследва българското строително и декоративно изку-
ство, резбарството, пише статии, монографии. Отделя време 
и на малката Невена, дъщерята на сина му Борис и снаха му 
Лили Атанасова (1921–2004 г.), пианистка, професор в На-
ционалната музикална академия „Панчо Владигеров“. Днес, 
131 години след рождението и половин век след смъртта на 
големия архитект и родолюбец, неговата внучка д-р Неве-
на Койчева се опитва да осъществи последното желание на 
своя дядо – името му да бъде изписано на главната фасада на 
Съдебната палата в София. Съвсем заслужено. Столицата и 
България му дължат почит и признание.“21

С настоящата статия аз също се присъединявам към оце-
нилите високо творчеството на арх. Пенчо Койчев. Затова на 
адрес Дондуков, 36, на главната фасада от западната страна 
на входната врата, предлагам да се постави паметна плоча с 
надпис:

21 Манева, И. Домът на булевард Дондуков, 36 очаква признание за своя стопанин. http://
novinar.bg/news/domat-na-bulevard-dondukov-36-ochakva-priznanie-za-svoia-stopanin
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тази сграда е Паметник на 
недвижимото културно наследство. 

тя е Проектирана и Построена от 
архитект Пенчо койчев През 1909 г.

П. койчев (1876–1957) е автор на 
мавзолея в гр. Плевен 

 „св. георги ПоБедоносец“, 
разширението на Парламента, 

двореца в царска Бистрица, 
съдеБната Палата в софия 

и на редица други емБлематични 
сгради от началото на хх век.
в сградата е живял синът му 
Борис койчев (1909–1972), лекар, 

Професор, основател и ръководител 
на Първата катедра По Биохимия в 

България със съПругата си 
лили атанасова (1921–2004),

 видна Пианистка и Професор в 
нма „П. владигеров“. 



61Пенчо Койчев

The National-romanticism Artist ‒ Bulgarian Architect 
Pencho Koychev

Borislav Borisov

Abstract

The article is focused on the life and the works of the Bulgarian architect Pencho 
Koychev.

In its first part, key stages of the architectural history in Bulgaria in the begin-
ning of 20th century are tracked. Thus, architect Koychev and his works are evaluated 
amongst the representatives of the “first generation” designers and builders, who had 
created the basis of our contemporary building environment. Parallels with the ro-
mantic tendencies in European architectural evolution are created. An assessment of 
the stylistic quests in the beginning of the 20th centuries is made, and the romantic 
and traditional architectural designs during this period are declared as worthy of high 
apprаisеment. Hence, Pencho Koychev is highlighted as a main figure working in 
these architectural directions. 

In its second part, features and accents in Koychev biographies are presented, and 
list of his main projects is assembled. His artistic portrait is amplified with comments 
and interpretations in articles and studies.

In conclusion, the high evaluation of Pencho Koychev and his works is asserted 
and it is made a proposal for installing a commemorative plaque on his home entrance.

Проф. д-р арх. Борислав Борисов завършва Висше училище по архитектура и стро-
ителство (Университет БАУХАУС), гр. Ваймар, Германия (1980). Професионален опит 
‒ директор поделение в Комплексен научноизследователски и проектантски институт 
(КНИПИ) „Софпроект“, директор на Национален център за териториално развитие 
(НЦТР) към Министерство за регионалното развитие и благоустройството (2006‒2011). 
Член е на Национален експертен съвет към МРРБ, учредител и председател на Сдруже-
ние на урбанистите в България (СУБ). Научна, преподавателска и организационна дей-
ност ‒ дисертация на тема „Тенденции в структурното развитие на големите градове 
и системата на обществените им центрове (по примера на гр. София)“ в УАСГ (1990), 
доцент (2005), професор по по териториално и ландшафтно устройство и градоустрой-
ство във ВСУ „Л. Каравелов“ (2015), ръководител катедра „Градоустройство, теория и 
история на архитектурата“ (2008), декан на Архитектурния факултет във ВСУ (2012), 
преподавател и в УАСГ, УНСС, НБУ. Автор е на книгите „Възникване и развитие на нор-
мативния регламент в традиционното териториално устройство на България до 1990 
г.“, „Развитие на нормативния регламент в териториалното устройство на България 
от 1990 г. до 2012 г.“, „Нормативният регламент в териториалното устройство на Гер-
мания“, „Нормативният регламент в териториалното устройство на България ‒ тео-
ретични обобщения и предложения за законодателна реформа“.
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Архитект. Дружество. МАвзолей

Мария Митева 

Арх. Пенчо Койчев се дипломира в Гент, Белгия, през 1901 
г. с отличие. От 28 юли 1902 г. е окръжен архитект на гр. Пле-
вен. Конкурсът за храм-паметник мавзолей в Плевен се про-
вежда през 1903 г. – първа премия е спечелена от белгийския 
възпитаник. Дружество „Съвременно изкуство“ се основава 
на 29 септември 1903.

Само времевите координати ли ще обединят пунктовете 
от нашето заглавие? Всеки изследовател знае, че те са най-
видимите, но без необходимата спойка – съвпадът на ми-
словни нагласи и мирогледно възприятие остава една фор-
мална подробност. Какви са връзките и как протичат взаи-
модействията между арх. Койчев и дружество „Съвременно 
изкуство“. Конкурсът и построяването на мавзолея в Плевен 
е обединяващо или разграничаващо звено. Всяка от проекци-
ите в тези отношения е важна, обвързана и значима за оста-
налите компоненти.

Провокацията за настоящото изложение дойде по повод 
отправената покана за честване на 140-та годишнина от рож-
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дението на арх. Пенчо Койчев1 и търсенето на „странична“ 
гледна точка, през връзките му с художествените среди у нас. 
Ясно се очертаха връзките и се зароиха въпросите – основни-
ят – изхождайки от факта, че проектът за мавзолей в Плевен е 
поводът да се обедини групата, впоследствие дружество „Съ-
временно изкуство“, защо няма нито едно име от членовете 
му сред художниците, взели участие в реализацията на про-
екта. Какво се беше случило? Диренията разшириха контек-
ста и ситуацията придоби и политически, икономически и 
социални аспекти. Затова и текстът често ще нарушава ли-
нейното си протичане, и сякаш в „падащ прозорец“ ще наси-
ща съдържателните аспекти с нови отношения. 

От биографичната справка за арх. Пенчо Койчев2 знаем, 
че пребивава и учи в Белгия3 от 1896 г. до дипломирането си. 
В автобиография, публикувана на сайта за архитект Койчев, 
той посочва желание да продължи да изучава не инженер-
ните науки, а архитектура след изтичането на годините на 
общия курс на обучение. Вероятно е бил насърчен поради 
отличните си резултати, но и мястото, и динамиката в ар-
хитектурната общност в Белгия, новите идеи, които се раз-
пространяват във водещите центрове на Европа, и вариантът, 
реализиран вече в нидерландските територии, са засилили 

1 С изключителна благодарност към колегите от сектор „Архитектура“ към ИИИзк – БАН и 
конкретно към доц. д-р арх. Мария Давчева за организирането на честването и предложеното 
сътрудничество.
2 Освен посочванията в електронната енциклопедия, изключително ценен, добре оформен и 
добросъвестно и коректно съдържателен е сайтът https://koichev.wordpress.com ; биографич-
ни бележки се съдържат и в Йокимов, П. Сецесионът и българската архитектура. С., 2005, с. 62.
3 Университетът в Гент е основан през 1817 г. от краля на Обединено кралство Нидерландия 
Вилем І. В годините на пребиваване на Пенчо Койчев се преподава на френски език.
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Пенчо Койчев – втори от ляво надясно на последния ред със състуденти по архитектура в Гент.Надпис на гърба 
на снимката: “Gand – 1919“. Снимка от личния архив на арх. Пенчо Койчев, предоставена от Невена Койчева.
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притегателните сили на желаната професия. 
Трудна за разбиране днес, но напълно в духа на времето и 

отношението на тези поколения българи е причината да се за-
върнат на родна земя, още повече, че знаем за предложение за 
сътрудничество от страна на преподавателя му в Гентския уни-
верситет проф. Клоке4. В годината на дипломирането си бел-
гийският възпитаник се връща в България, където трудно се на-
мира работа5. През същата година политическата обстановка е 
нестабилна, четвъртото правителство на Петко Каравелов се за-
държа на власт около десет месеца, последвано от правителство 
на Стоян Данев, усилията за справяне с финансовата криза са 
неуспешни, във външнополитически план основната амбиция 
по това време е да се възстановят доверието и връзките с Русия. 

Младият архитект все пак успява да получи първото си 
назначение – от 28 юли 1902 г. е окръжен архитект на Плевен. 
Остава в града до 22 февруари 1903 година6. Обаче връзката 
му с това населено място ще се впише в аналите на архитек-
турната ни история. Арх. Пенчо Койчев спечелва първа пре-
мия на обявения конкурс за „храм-паметник-мавзолей-църк-
ва-костница „Св. Георги Победоносец“7. Фокусиране върху 

4 Йокимов, П. Цит. съч., с. 64; Louis Cloquet (1849–1920). През 1907 г. издава „Стари къщи в 
Белгия“ (Les maisons anciennes en Belgique). Интересът към локалната традиция и включването 
ѝ в съвременни обекти е видима и от реализациите му (бившата поща в Гент за периода 1898–
1910 г., Институт Rommelaere към Гентския университет (1899–1905) и др. по това време Пенчо 
Койчев е негов студент).
5 Много искрено е споделянето, че се връща за прехрана при родителите си (https://koichev.
wordpress.com).
6 Тогава е преназначен в Министерство на обществените сгради.
7 Сградата е разчетена така, че отгоре да е църква (параклис), а под нея – костница. За мавзолея 
се използват всичките названия, в съвремието се отбелязва като мавзолей на загиналите руски 
и румънски войни при Плевен, 1877 г.
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мемориалния тип сграда, влияние от наученото в годините 
на следването и отправеният поглед назад към стиловите 
заемки от старините в белгийския град Гент, съобразяване с 
изискванията на поръчителите, и тенденциите в архитекту-
рата на местна почва вероятно са сработили за участието в 
този конкурс. Пристъпването към реализацията е изисквало 
и нови връзки и контакти. В този етап се е състояла и логич-
ната среща между арх. Койчев и Харалампи Тачев8. Макар 
и случайна, както твърди известният ни декоратор, когато 
разказва обстоятелствата около основаването на групата „Съ-
временно изкуство“. „В началото на месец септември 1903 г. 
случайно се срещнах с арх. Койчев – наскоро завършил Полите-
хниката в Белгия и беше вече се установил в София. Тъкмо тога-
ва той получи първа премия за проекта си за мавзолея в Плевен. 
Посетих го вкъщи, за да ми покаже модела на мавзолея, изработен 
от гипс. Обясни ми целия си проект, като го разтурваше и сгло-
бяваше по части – и към края на обяснението си добави, че тук 
ще има работа за художници от различни специалности; живопи-
сци за иконописта, декоратори за вътрешната стилова стенна 
и прозоречна украса, за резбари (иконостасите), за скулптури и 

8 Макар и все още да не се е дипломирал, той е от първия випуск на Държавното рисувално 
училище (1896), т.е. освен че са почти връстници, с разлика от около 6 месеца, годините 
на започването на образованието им също съвпадат. Цялостен принос към осветляване и 
контекстуализиране делото на Харалампи Тачев имат изследванията и публикациите на М. 
Георгиева. Вж. Георгиева, М. Срещата на българското и европейското в книжната графика на 
Харалампи Тачев. – В: Πιτύη, изследвания в чест на проф. Иван Маразов. С., 2002; Георгиева, 
М. Харалампи Тачев и международните изложения – реконструкция на едно творческо 
пилигримство. – Проблеми на изкуството, 1999, № 2, с. 32; Георгиева, М. За авторството на 
държавния герб през 20-те и 30-те години. Историята на един нереализиран проект от Х. 
Тачев. – Изкуство/Art in Bulgaria, 2002, № 90-92, 54-61; Многообхватната творческа дейност 
на Тачев е обект на изследване и в студията на Митева, Ж. Хараламби Тачев и българският 
сецесион. Свидетелства за едно творчество. – В: Сердика–Средец–София. Т. 3. С., 1997.
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др.“9 Както пише и авторът на „Сецесионът и българската ар-
хитектура“, „Койчев споделя необходимостта, която е изпитвал 
от съвети на стенописци, дърворезбари, ваятели и декоратори в 
процеса на проектирането и виждането си за голямата полза от 
сътрудничество между изящните и приложните изкуства, кои-
то са тясно свързани с архитектурата.“10 

В този дух продължава и разказът на Тачев: „... от дума 
на дума дойдохме до общата мисъл, че трябва да се съберат ху-
дожници, на които жанрът на изкуството им е свързан с архи-
тектурните творби (в случая мавзолея), които творби по своята 
особеност свързват в себе си свободните и приложните изкуства, 
а най-вече последните. Съгласихме се най-първо да се състави една 
малка група11 от скромни млади сили, които преди всичко взаим-
но да се разбират.“12 Така на 29 септември 1903 г. за първи път 
групата има своето първо общо учредително събрание, което 
става в един ъгъл на ресторанта при „Славянска беседа“: „Из-
брахме името му да бъде „Съвременно изкуство“ – под влиянието 
на новото течение в запад, което тогава за нас то бе съвременно“13. 

9 Тачев, Х. Дружество „Съвременно изкуство“ (основаване и развой). – В: Дружество 
„Съвременно изкуство 1903–1933. Каталог към юбилейна изложба. С., б.г., с. 4. 
10 Йокимов, П. Цит. съч., с. 63.
11 „Натоварихме се той да съобщи на някои свои колеги архитекти, а аз на моите колеги 
художници.“(Тачев, Х. Цит. каталог, с. 5). Групата брои 9 члена – арх. К. Маричков и арх. Г. 
Фингов, живописецът Стефан Иванов, Д.П. Даскалов („имайки предвид неговите писателски 
и риторически дарби“), резбаря Пенчо Кънчев, Н. Михайлов („наскоро завърнал се от 
Мюнхен“) и А. Протич „вече познат на интелигентния свят със своите писателски способности 
и разбирания по изкуствата особено беше запознат с тогавашното ново течение Secession-а“.
12 Тачев, Х. Цит. каталог, с. 5.
13 Пак там, с. 14. Тук следва да отбележим, че многократно Х. Тачев споменава стила сецесион, 
също така импресионизъм, а от дистанцията на годините в каталога по повод 30-та годишнина 
на дружеството вече споделя: „проследена изцяло дейността на дружеството дохожда се до 
заключението, че то е служило преди всичко за проявяването на младите сили, а също така 
и като звено между тях и обществото. Никога дружеството не се е ангажирало с каквото и 
да било течение, макар че в началото при основаването си бе пленено от импресионизма, 
особено от Secessiona, който се ширеше в близкия запад.“ 
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Последващото развитие е силно обнадеждаващо за мла-
дите творци – в по-голямата си част току-що дебютиращи на 
художествената сцена. Само три месеца след основаването си 
групата има и първата си изложба14. В „Каталог на ІІ Зимна 
изложба на дружество „Съвременно изкуство“ в кратко ре-
зюме се описва създаването на групата, първата изложба и 
участието в славянската изложба в Белград. През 1904 г. „зак-
репването на групата предизвика преобръщането ѝ в дружество 
– на 19 октомври 1904 г. се прие изработеният устав, а на 9 де-
кември с.г. той бе утвърден“. В него са записани четири цели: 
1. „Да сдружава работниците от разните области на изкуство-
то (живопис, скулптура, архитектура, декорация, резбарство 
и т.н.), писателите и любителите на съвременното изкуство, 
като разширява същевременно познанията им по това изкуство; 
2. да прокара и популяризира в България съвременното изкуство; 
3. да проучи зачатъците на българското национално изкуство и 
да ги използва в съвременен смисъл; 4. да се грижи за подобрение 
условията на творческата работа на художниците и за запазване 
интересите на всякой онеправдан художник.“

Три десетилетия след това Андрей Протич ще обобщи: 
„От тия цели първата и последната (има предвид третата – 
бел.авт.) останаха платонически, втората биде осъществена 

14 „На 25-ти декември открихме първата си художествена изложба. Липсваше ни салон. 
За такъв си послужихме с помещението на тогавашното казино, сега сринато. То заемаше 
ъгловото място пред кафене България и представляваше едно паянтово здание. Благодарение 
на тогавашния фабрикант Г. Кусев с неговите персийски килими можахме да покрием 
дупките и прозорците му и да се сдобием със стенни плоскости и малкото гуреливо локалче 
се превърна в симпатично малко изложбено салонче. Наредихме си работите кой где завърне, 
без да се задяваме за каквото и да било първенство. Взеха участие всички художници членове 
на групата и всеки по специалността си... архитектите – проекти за частни и обществени 
сгради, етажерка (проект и изпълнение)“ (Тачев, Х., с. 7).



 Пaраклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Плевен, 2009 г.
Снимката е предоставена от РИМ ‒ Плевен.
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както никога по-рано“15.
Дружеството е обект на проблематизиране във връзка с 

отделни личности, участвали в него, при обобщаващи раз-
работки за сецесиона, импресионизма, южнославянските 
изложби на съюза „Лада“ и Държавното рисувално учили-
ще16. Единствено цялостното задаване на неговите параме-
три и прояви обаче ще ни потвърди маркираното от Татяна 
Димитрова наблюдение „да видим в дружеството „Съвре-
менно изкуство“ формация от сецесионен тип – обединение, 
ориентирано към сецесионната естетика“17. Въз основа на 
изворовите данни за това художническо обединение в един 
по-широк план, отчитайки и културната ситуация у нас, мо-
жем да предположим, че дружеството е не само естетически 
близко, но и концептуално съизмеримо с носителите на раз-
нонаименования европейски стил в българска среда18. И ма-
кар художествената продукция у нас да не достига върховете 
на тази, създавана в центровете, в намеренията и действията 
си следва това „съвременно“ течение. Сродяването на нашето 
дружество с виенския „Сецесион“, руския „Мир искусства“19 

15 Протич, А. 50 години българско изобразително изкуство. Кн. І. С., 1933, с. 30.
16 Георгиева, М. Съвременно изкуство и мечтата за Държавното рисувално училище (1908–
1911). – Историческо бъдеще, 2001, № 2, 111-144.
17 Димитрова, Т. За сецесиона в българското изобразително изкуство. – Проблеми на 
изкуството, 1991, извънреден бр., с. 5.
18 Осъзнавайки всичките особености на възприемането на модели от местата на тяхното 
зараждане, от една периферна култура като нашата, и тяхното натрупване, многократно 
отбелязвано в литературата, можем да кажем, че „Съвременно изкуство“ е названието на 
навлезлите модерни идеи от първото десетилетие на миналия век в нашето изкуство, които 
освен сецесиона, въплъщават и импресионистичната вълна (главно в живописта).
19 Вж. Мир искусства (к столетию выставки русских и финляндских художников 1898 года). 
Palace editions 1998; Сарабьянов, Д. Русская живопись конца 1900-х начала 1910-х годов. Москва, 
1971.
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или южнославянската „Модерна“20 е сегментирано, но мо-
жем да кажем, че „Съвременно изкуство“ обединява творци 
от различни дисциплини, най-често с разножанрови и раз-
новидови изяви, с тежнение към синтез и цялостен облик и 
е своеобразна концепция за изкуството у нас, събрала идеите 
на границата на двата века.

Както стана ясно, арх. Пенчо Койчев участва в първата 
дружествена изложба в приспособеното казино, във втората 
излага „Параклис-мавзолей в Плевен“, проект за къща на г. 
Х. и гара Бургас (скица). В каталога към четвъртата излож-
ба фигурира сред членовете до 1907 г., но не излага21. Ар-
хитектурата става липсващото изкуство от дружествените 
изложби още от 1909 г.22. Естествено, членовете основатели 
присъстват в списъците, участват в юбилейни изложби, те-
хни скици и реализирани проекти са поместени след илюс-
трациите в каталозите, но видимо колаборацията не е ус-
пяла да стане органична. Ситуацията в творческите среди у 
нас много често се определя от външни фактори, без връзка 
с идейни, естетически или чисто художествени постулати. 
Разказвайки историята на изкуството ни от тези години, А. 
Протич пише за дружество „Съвременно изкуство“: „От 
чужбина се бяха върнали млади художници, архитекти и писа-
тели, които под влияние на модерната архитектура и на им-
пресионистичното изкуство поставяха съвършено нови изиск-

20 Георгиева, М. Южнославянски диалози на модернизма. Българското изкуство и изкуството 
на Сърбия, Хърватско, Словения (1904–1912). С., 2003.
21 Каталог на ІV Зимна изложба на Съвременно изкуство. С., б.г. Сред експонатите фигурира 
единствено „скица от арх. Б. Стоянов“.
22 Каталог за VІ Зимна изложба (1909–1910).
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вания и на живописта, и на скулптурата, и на архитектурата, 
и на декоративното изкуство. Към тия идеални подбуждения 
дойдоха и чисто практически интереси. Ръководителите на 
„Дружеството за поддържане изкуството в България“ бяха из-
ползвали щедрото покровителство на двореца и широките връз-
ки с правителството и със синода, за да взимат само за себе си 
живописната декоративна украса както на църкви и паракли-
си... така и на обществени сгради.“23 След изброените обекти 
е и мавзолеят в Плевен.

Ролята на поръчителя, подобно на днешната ситуация у 
нас, е основополагаща и най-често определя крайната визия. 
Няма да поставяме хипотези за облика на мемориала в Пле-
вен, ако в екипа, който го е реализирал, участваха и членовете 
на гореописваната „млада група“ творци. Реалността е друга 
и тя има логичните си основания, качествени характеристики 
и смислови означения.

Комитетът „Цар Освободител Александър ІІ“ се заема с 
широка кампания, която да събере средства, организира и 
реализира общонационалното честване на 30-годишнината 
от Освобождението на България през 1907 г. Освен паметни-
ка в София комитетът, председателстван от Стоян Заимов24, 
въздига редица „свети места“ на памет и преклонение пред 

23 Протич, А. Цит. съч, с. 29.
24 Стоян Заимов (1853–1932) е участник в националосвободителните движения, заточен в 
Диарбекир. След Освобождението завършва Педагогически институт в Москва, учителства 
в редица градове, съставя учебници, основател на сп. „Училищен преглед“. Директор на 
Народната библиотека (1903–1908). Председател на комитет „Цар Освободител Александър 
ІІ“. Награден с почетен знак на Столична община поради негови заслуги „по украсяване 
столицата с великолепни паметници – паметника на Цар Освободител и храм-паметник 
Александър Невски“ на 10 юли 1929 (СДА, ф. 1к, оп. 2, а.е. 283, л. 1).
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„Царя Освободител и героите богатири от освободителната 
война“25. В посочените издания той дава пълни сведения и 
около конкурса и реализацията на храм-паметника-мавзо-
лей, носещ името на св. Георги Победоносец. Емоционалният, 
на места патетичен разказ създава мощен образ на комплекса 
в Плевен. Особено впечатляващо звучи описанието на камен-
ната ограда с 16-те руски мортири26, „накацали“ върху висо-
ки колони. Под ръководството и по детайлни чертежи на арх. 
Койчев се извършва изцяло постройката на мавзолея. Стоян 
Заимов ни посочва в текста си строителните предприемачи 
Георги Савов от Враца и бай Иван Наумов македонеца. Учас-
тие взима и майсторът каменоделец Вацлав Батек. Барелефът 
„Св. Георги Победоносец“ е от Жеко Спиридонов, вратите на 
църквата и резбата по иконостаса са дело на Иван Травниц-
ки27, „изографисаните прозорци“ са художническа работа на 
Борис Михайлов. Дори „мозаечната постелка“ е по проект 
на арх. Койчев, изпълнена от италианеца Пампули. Светата 
трапеза на олтара е правена в мраморната работилница на 
Слави Славов в София. Иконите са дело на Антон Митов и 
Иван Мърквичка. Скулптираните херувими са дело на Ма-

25 Диарбекирски, С. (Стоян Заимов). Пътни бележки за светите места на признателна България. 
С., 1907; Стоян Сен Жан – Д`Акарски (Стоян Заимов). Светите места на признателна България. 
Ч. І, София–Плевен. Плевен, 1912.
26 Мортира (нидерл. Mortier) – артилерийско оръдие, участва в Руско-турската война; 
миномет.
27 „В старото помещение на училището, на ул. Оборище, дето сега е ученическата излож-
ба, е изложен иконостасът за плевенския музей, поръчан от комитета „Цар Освободител“. 
Резбарската работа е от г-н Ив. Травницки, иконите са от г.г. Ив. Мърквичка и А. Митов, а 
завесата е шита от г-ца Холекова. (Дружество на художниците в България „Каталог на ху-
дожествената юбилейна изложба в чест на 10-годишния юбилей на Държавното рисувално 
училище“ (2 август – октомври 1906 г.), 1906, с. 12.)
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рин Василев. Трите саркофага са рязани от майстора резбар 
Стефан Стоянов от гр. Бяла. Архитектът е дал проектите си 
и за желязната ограда и трите железни порти, изработени от 
фабрика „Струг“. Вероятно в продължение на четири усилни 
години арх. Койчев е положил освен чисто професионалните 
си умения и знания, но и редица качества, за да овладее тази 
разностранна човешка енергия, да примири и вплете в еди-
нен работещ механизъм дейността на толкова много специа-
листи. Също и да преодолее възникващите разногласия, да 
примири различни художествени възгледи и нагласи, да се 
съобрази с изискванията на поръчителя и конюнктурата. За 
подобно мащабно, символно и общественозначимо начина-
ние Стоян Заимов ни дава сведения и около финансирането 
на мавзолея „с лептата на българския народ“, но и с редица 
крупни лични дарения: „... за постройката на мавзолея са по-
харчени около 275 000 лева, а за окончателното му довършване са 
нужни още около 100 000 лв. (за живопис, за позлати, вътрешни 
и външни украшения)“28, като се търси безспорният, институ-
ционализиран авторитет.

Сред основните членове на комитета поръчител фигури-
рат имената на проф. Антон Митов, Иван Мърквичка, Марин 
Василев. В комисията по въздигане на мавзолея участват ос-
вен Стоян Заимов, инж. Ст. Сарафов, А. Митов и арх. Никола 
Лазаров. Журито по конкурса за избиране на проект за по-
стройката на мавзолея е в състав: заместник на НЦВ Князът 
бившият руски пълномощен министър Юр. Петрович Бах-
метиев, Ст. Заимов, ген. майор Паприков, бившият минис-

28 Диарбекирски, С. (Стоян Заимов). Цит. съч., с. 54.
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тър Д.К. Попов, инж. Ст. Сарафов, Н.Н. Дяченко, арх. Слив-
ков, арх. Миланов, А. Митов, Ив. Мърквичка, М. Василев и 
П. Клисуров. Подробното изброяване безспорно разрешава 
проблема с избора на художниците, които са участвали в оф-
ормлението на архитектурното постижение на арх. Койчев. 
Включването на тези значими фигури от сферата на художе-
ството в комитета има своите непоклатими основания. Както 
ни подсказва и бележката на Андрей Протич, „комитетът 
„Цар Освободител“, който издигна паметник-мавзолей на пад-
налите при Плевен руски воини през последната руско-турска 
война... поръчаха необходимите фрески и икони... в Държавното 
рисувално училище, за да бъдат изработени от професори и тех-
ните ученици“29. Още веднъж е засвидетелствана ролята на 
Държавното рисувално училище за съществуването на худо-
жествена среда у нас по това време и за генерираната общест-
вена значимост на тази образователна институция. Нуждата 
от институционализране на личния авторитет при подобни 
начинания се оказва задължителна30.

По отношение на идеите, въплътени в архитектурата и ук-
расата на мавзолея в Плевен, имаме почти съвпадащи мнения 
на изследователите31 в частта им за важността на това връща-
не към традицията и желанието тя да бъде премоделирана в 

29 Протич, А. Цит. съч.
30 Можем да направи допускането, че това са разбрали и младите от „Съвременно изкуство“, 
и да го отнесем към една от причините за регистриране на дружество. Ролята на ДРУ като 
„законодател“ и регулатор на художествения живот може да свържем и с „уталожването“ 
на противоборството и събирателната енергия на дружеството постепенно във времето след 
назначаването на редица членове на дружеството като преподаватели в ДРУ, впоследствие 
Държавно художествено-индустриално училище около 1908–1909 г. (Х. Тачев, Д.П. Даскалов, 
Ст. Баджов).
31 Вж. Н. Труфешев, Маргарита Коева, П. Йокимов и др.
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съвременността и за ролята на тези първи архитекти за пос-
ледващия развой на изкуството у нас. От справочната инфор-
мация в многотомната История на България „в архитектур-
ното решение умело са използвани елементи от българската 
черковна архитектура. Мавзолеят е кръстокуполна постройка, с 
централен купол висок 24 м, завършващ с железен ажурен кръст, 
и 4 полукупола (конхи). Фасадата е решена колоритно – с бял вра-
чански камък, червени тухли и сив гранит.“32 През мнението 
на Николай Труфешев „идеята да се насочат българските ар-
хитекти към традицията, се поражда веднага след обявяване на 
резултатите от конкурса за музей на Възраждането през 1900 
г. Получилият първа награда арх. А. Начев участва с проект, в 
който ползва форми и възгледи, присъщи на старата българска 
архитектура. Добро постижение по отношение търсенето на 
национален облик в архитектурата е и мавзолеят на загиналите 
руски войни в Плевен.“33 Арх. Маргарита Коева ще допълни: 
„... в мемориалната архитектура арх. Пенчо Койчев създава едно 
безспорно високо постижение, вдъхновен от модерното схващане 
за пластичното изграждане на формите и обемите... неограни-
чаван от функционални изисквания, Койчев изгражда обемната 
композиция лаконично, от масивни обеми, третирайки ги като 
скулптурни форми“34. Тя дори го оприличава с творби на ви-

32 През 1977–1978 вътрешното пространство е преустроено (арх. Н. Мушанов). Стените 
на храма са украсени със стенописи от Ив. Кожухаров. Тясна стълба води до криптата, в 
трите ниши на която са поставени мраморни саркофази с част от костите на загиналите и 3 
пластични композиции от бронз (Г. Малакчиев и Д. Донков).
33 Труфешев, Н. Монументалните изкуства и архитектурата в България. С., 1968, с. 57.
34 Коева, М. Национално-романтично направление в българската архитектура в началото на ХХ 
век. Същност и причини за неговото пораждане. – Проблеми на изкуството, 1988, № 3, с. 28.



Детайл. Пaраклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Плевен, 
барелеф на входната врата. Снимката е предоставена от 
Военно-исторически музей ‒ Плевен.

Детайл. Пaраклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Плевен, 
глава на херувим. Скулптор Марин Василев. Снимката е 
предоставена от Военно-исторически музей ‒ Плевен.
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енските майстори на сецесиона Отто Вагнер и Й. Олбрихт35. 
„Старобългарски стил“, „български стил“, националро-

мантизъм, националромантично направление, сецесион. 
Предимствата на анализа от постмодерна гледна точка ни 
позволяват да приемем подобна поредица от названия, най-
често отнасяща се за едни и същи неща,  като напълно адек-
ватна, без да търсим общовалидната истина. Индивидуални-
ят подход към всеки обект или предмет и причисляването му 
към определено направление или стил намира основания и 
при отчитането на контекста, личността на твореца, неговото 
образование и мироглед. 

Архитект Пенчо Койчев е добре образован, модерен ар-
хитект, който изучава локалната традиция и органично я 
„оглежда“ в реализациите си. През годините напред ще за-
дълбочи търсенията си и в областта на традиционните из-
куства като резбата36 например. Началото на века, новите 
умонастроения, новите визуални кодове и пространствени 
конструкции ще маркират и творческия път на арх. Койчев, 
а развитието и отстояването на определени високи профе-
сионални стандарти ще съпътстват цялата му кариера. 

35 Пак там.
36 Публикациите му в специализираните издания са едни от първите страници за изкуството 
на резбата у нас.



Architect. Society. Mausoleum
Maria Miteva

Abstract

In 1903, a competition was held for the construction of a mausoleum in Pleven. In 
the sane year, a society was established in Sofia, which later became the Contempo-
rary Art society. Architect Pencho Koichev, winner of the competition, was an origina-
tor of the shaping of the young hopefuls, members of the newly-established society. 

The article deals with the ties and relations between the three elements given in 
the title, of Bulgarian culture at the turn of the twentieth century. The reasons for the 
shortage of Contemporary Art society members following the completion of the deco-
ration of the Mausoleum in Pleven, the mausoleum that otherwise prompted them to 
found the association, are discussed. The events around the foundation of the society 
are traced, according to the story of a founder, decorator Haralampi Tachev. The role 
of the commissioner, a committee named after Russian Emperor Alexander II, the Lib-
erator is highlighted using the memoirs of the committee’s chairman, Stoian Zaimov. 
The importance of the State School of Art is underscored to the construction of sites of 
public significance such as the Mausoleum in Pleven. 

Architect Pencho Koichev, the unifying figure of the segments of this statement, 
was a modern architect, who studied the local tradition to ‘mirror’ it, blending it with 
his realizations. At the turn of the twentieth century, the new mindsets, the new visual 
codes and spatial constructions marked the beginning of his creative career.

Д-р Мария Митева е главен асистент в Институт за изследване на изкуствата, БАН, 
сектор „Изобразителни изкуства“, изследователска група „Ново българско изкуство“ 
(от 2010 г.). Има защитен докторат на тема „Декоративното изкуство в България в 
началото на модерната епоха – усвояване на европейски опит (края на ХІХ – началото на 
ХХ век)“, ИИИзк – БАН, 2009 г. Участие в проекти: „Прераждането на резбата“ (НХА), 
БААРТИ (ИИИзк – БАН), „Дружество на Новите художници и тяхното време“ (ИИИзк 
– БАН, СГХГ), „Александър Божинов – един академик за децата“ и др.



Детайли от пaраклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Плевен. Чертежът е предоставен от НИНКН.
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Детайл. Съдебната палата в София. Снимка Пламена Георгиева, 2016.
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Съдебните палати 
на арх. пенчо Койчев.
нови архитеКтурни типове за 
българия в началото на XX веК

Стела ташева, Мария давчева

особености на съдебната палата като типология в 
края на XIX и началото на XX век

Съдебната система и съответно съпътстващите я архите-
ктурни структури и пространства могат да бъдат проследе-
ни още от древността. При все това днешният облик на кон-
цепциите за трите власти в държавата и необходимостта от 
тяхното разделение най-често се свързва с периода на Про-
свещението и разработваните тогава теории за обществено 
устройство. Значението на съдебната власт и нейната незави-
симост е цялостно изведено в труда на Монтескьо „За духа 
на законите“ от 1748 г. [1984], който се приема за основопо-
лагащ по отношение на съвременните държавни и правни 
системи. Неговите трудове имат голямо влияние в европей-
ската култура и предизвикват редица реформи и изменения, 
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а съобразно новоотредената ѝ в тях роля съдебната система 
започва да търси своя нов архитектурен образ.

Един от първите проекти за съдебна палата е предвиден 
за град Оз-ан-Прованс1, а негов автор е ключова за периода 
фигура – архитектът, урбанистът и утопистът Клод-Никола 
Леду. В неговите предложения от 1776–1787 г. са включени 
няколко версии на градоустройствена разработка на терито-
рията и варианти на зданията на съдебна палата и градски за-
твор. За построяването на този мащабен и доста величествен 
комплекс в крайна сметка са унищожени терени с над 200 жи-
лищни сгради2. Може да се каже, че с подчертаната симетрия 
и парадност на палатата и тежката неокласическа стилистика 
Леду отчита новите функционални и концептуални специ-
фики на тази архитектурна типология и се фокусира върху 
нейния мащаб и значение. Същевременно Браам3 определя и 
сградата на затвора като носител на нови тенденции, тъй като 
тя осигурява по-хуманни условия от прилаганите до момен-
та. Поради избухването на Френската революция и динамич-
ните социални и политически изменения Съдебната палата в 
Оз-ан-Прованс е построена десетилетия по-късно (1822 г.) от 
Мишел Пашо4. 

1 Чертежите на Съдебната палата и затвора от ателието на Леду са съхранени в библиотеката 
на града и могат да се видят на адрес: http://www.e-corpus.org/fre/notices/83965-Plans-de-l-
atelier-Ledoux.html
2 Aix-en-Provence, Palais de justice, 2016. http://www.aixenprovence.fr/Palais-de-justice 
3 Braham, A. The Architecture of the French Enlightenment. University of California Press, 1989, р. 
201.
4 Публична карта на паметник на културата за Съдебната палата в Оз-ан-Прованс е достъпна 
тук: http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=PA00081099 
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Въпреки че отделни здания се проектират и строят още в 
края на XVIII и началото на XIX век (в Амстердам например), 
от средата на XIX до началото на XX век тази тенденция се за-
силва: и по сходен начин се извършва изграждане, преустрой-
ване и дострояване на ключови представителни обекти – съ-
дебни сгради – в Европа и по целия свят. Примери за това са:

• Кралската съдебна палата в Лондон (Royal Courts of 
Justice). Конкурсът за проекта5 ѝ е проведен през 1868 
г. и е спечелен от Джордж Едмънд Стрийт. 

• Изящната неоготическа сграда е отворена през 1882 г.
• Съдебна палата (Justizpalast) във Виена. Тя е построена 

в периода 1875–1881 г. по заръка на император Франц 
Йосиф I от архитект Александър Уилиманс фон Мон-
тефорте6 като централа на Върховния австрийски съд.

• Съдебна палата (Justitiepaleis/Palais de justice) в Брюк-
сел. Сградата е построена под силното влияние на 
еклектиката между 1866 и 1883 г. по проект на Йозеф 
Пулар и е смятана за една от най-големите от вида си. 
Тя има класически правоъгълен план и тържествено 
симетрично разпределение7.

• Съдебна палата на Япония (Supreme Court of Judicature, 
大審院 Dai-shin‘in), която става база на Върховния 
японски съд, установен по френски модел през 1875 

5 Encyclopædia Britannica Online, Royal Courts of Justice, 2016. http://www.britannica.com/topic/
Royal-Courts-of-Justice 
6 OGH. The Palace of Justice. Construction, 2016. http://www.ogh.gv.at/en/palace-of-justice/
construction
7 Някои чертежи на проекта от 1883 г. могат да се видят на http://archiseek.com/2009/1883-
design-for-grand-palace-of-justice-brussels/



1. Кралската съдебна палата в Лондон.
Източник: Wikipedia, снимка: Anthony M. |photographer_location=Rome, Italy |photographer_url=http://
flickr.com/photos/93226994@N00
2. Палатата във Виена, източник: Wikipedia
3. Съдебна палата в Брюксел, картичка около 1923 г., източник: Wikipedia
4. Съдебна палата в Mюнхен, източник: Wikipedia LC-DIG-ppmsca-00071 from Library of Congress, 
Prints and Photographs Division, Photochrom Prints Collection
5. Съдебна палата в Букурещ, 1900. http://www.muzeuldefotografie.ro/2009/09/o-mie-noua-sute, B-II-
m-A-18941, източник: Wikipedia
6. Съдебна палата, Латвия, Рига, източник: Republic of Latvia, Supreme Court. 2016. http://at.gov.lv/

1 2

3 4

5 6
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г8. Зданието е силно пострадало от бомбардировките 
над Токио през Втората световна война, а след нея и 
институцията сменя своята организация. Все пак по-
стройката9 изпълнява съдебни функции до 1974 г., а 
сградата на сегашния Висш съд на Токио е построена 
на нейното място.

• Съдебна палата (Justizpalast) Mюнхен, проектирана от 
Фридрих фон Тирш10 и построена в периода 1890–1897 г. 

•  Съдебна палата в Рим (Palazzo di Giustizia), проекти-
рана от Гилермо Калдерини и построена между 1888 
г. и 1910 г11.

• Съдебна палата в Букурещ – проектирана от францу-
зина Албер Баю и поредица архитекти, между които 
и един от доайените на румънската архитектура Йон 
Минку12. Сградата е построена в периода 1890–1895 г. 
Доколкото е възможно да става въпрос за специализа-
ция в областта на съдебното строителство и архитек-
тура, може да се отбележи, че Албер Баю е автор и на 
Съдебната палата в Шарлероа.

За да осигурим необходимите паралели, ще покажем 
и една от по-късните съдебни палати в Европа – сградата в 

8 Rohl, W. Story of Law in Japan Since 1868. Brill Academic Pub, 2005, p. 662.
9 Снимка на сградата може да се види тук: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3e/Supreme_Court_of_Judicature_of_Japanese_Empire.JPG 
10 muenchen.de, Justizpalast, 2016. http://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120393.
html
11 Roma 2000, PALAZZO DI GIUSTIZIA (The Hall of Justice), 2016. http://www.roma2000.it/
zgiustiz.html 
12 Bucharest › Attractions – Palaces in Bucharest › Palace of Justice http://www.tourism-bucharest.
com/bucharest-attractions/palaces-in-bucharest/palace-of-justice.html 
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Рига, проектирана през 1936 г. от Фридрих Скужин13. 
Изброените дотук примери далеч не са всички проекти 

за централни съдебни сгради, разработени в Европа в края 
на XIX и началото на XX век. (Пропускаме например рекон-
струкцията в Париж, палатите в Лозана, Будапеща, Страс-
бург, Дюселдорф, Перу и др.) Освен това в периода се поя-
вяват и доста различни решения на по-скромни съдебни по-
стройки в малки градове и периферни региони. Но дори и от 
тази панорамна извадка на по-значими проекти за целите на 
статията могат да се направят някои обобщения за акцентите 
в типологията, разпространените планови и фасадни реше-
ния и предпочитаната стилистика. 

Още от самото име на сградата – палата, става ясно, че 
архитектурата ще е репрезентативна и внушителна. А това, 
че палатата е съдебна, предполага и нейния монументален, 
строг и респектиращ характер като сграда. В тази постройка 
се осигурява цялостното функциониране на един от стълбо-
вете на всяка държавност, а именно третата, съдебната власт. 
Следователно очаква се в нея фокусът да падне както върху 
високата роля на съдебната система в държавното устрой-
ство, така и върху нейната етика и безпристрастност в бито-
вата конкретика. 

Както се вижда от примерите, за постигането на тези цели 
в разглеждания период навсякъде се прилагат добре познати-
те елементи на дворцовата архитектура: симетрична планова 
композиция, централно разположени представителни зали 

13 Republic of Latvia, Supreme Court, the History, The Palace of Justice, 2016
http://at.gov.lv/en/the-history/the-palace-of-justice/ 
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и дворове, извисено средно тяло и спокойни едромащабни 
членения на обемите, централно, симетрично разположение 
на главния вход, подчертано с колонади, анфиладни връзки 
на пространствата, високи помещения и издължени отвори. 
Същевременно се наблюдава и предпочитана стилистика в 
духа на романтизма или на историзма, която да подпомог-
не до някаква степен сградата към рефлексия на редицата 
регионални специфики и предпочитания на архитектурния 
контекст. Така Кралската съдебна палата в Лондон, решена в 
романтичен неоготически стил, се свързва с уникалната исто-
рия на английското право във времето. А еклектичните цар-
ствени решения във Виена, Брюксел, Токио, Мюнхен, Рим и 
Букурещ от своя страна разкриват политическите и социални 
изменения в държавното устройство на съответните страни и 
успоредно с това поставят акцент върху „институционално-
то“ и „величественото“ в изграждането на тази структура. 

Съдебната палата в София 
Появата на първата българска съдебна палата, подобно на 

европейските примери, е не по-малко динамична и продъл-
жителна рефлексия на политическото, икономическото и со-
циалното състояния на държавата. Архитектурният ѝ образ 
също претърпява своята метаморфоза в почти 60-годишното 
развитие: от идеята за такава сграда до нейното окончател-
но реализиране. След Освобождението България трябва да 
се справи с много и различни казуси – от опитите за обеди-
няване на своята разпокъсана територия и етноси, до мате-
риалното съграждане на съвременния си облик. Българската 
общественост започва да търси свой самостоятелен начин да 
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се развива и да преосмисля локалния мащаб на „европеиза-
цията“ и „ориентализма“. Върху тази основа в областта на 
културата се зараждат течения, които „ратуват за вторично 
възраждане на националното и освобождаване от прекалено 
преките европейски влияния“14.

Архитектурата, като отпечатък на всяка епоха, е съхранила 
видимо тези взаимодействия. В нейния исторически облик се 
преплитат примеси на разнородни европейски влияния (до-
несени от първото поколение български архитекти, завърши-
ли в Европа, и от работещите чужди архитекти в България по 
това време), местни, националнороманични търсения, както 
и белези на характерния, индивидуален почерк на конкрет-
ния автор. Съдебната палата в София е един от ярките при-
мери, в които могат да се проследят взаимодействията и на 
трите елемента. 

От назрялата нужда за построяване на сграда, която да 
„подслони и олицетворява“ съдебната власт (1881) до старти-
рането на самото построяване (1929) и завършване (1940) ар-
хитектурният образ, местоположение, обем и себестойност 
на палатата ще претърпят многократни корекции и ще се 
включат известни имена на архитекти като Никола Лазаров, 
Петко Момчилов, Георги Папазов, Петър Загорски и др. Като 
използваме неговите собствени думи паралелно с нашите из-
следвания и анализи, в доклада показваме, че авторът, който 
е преосмислил и обобщил всички условия и тенденции и в 
крайна сметка е създал цялостния облик на това монумен-

14 Коева, М. Национално-романтично направление в българската архитектура в началото на 
XX в. Същност и причини за неговото пораждане. – Проблеми на изкуството, 1988, № 3, с. 24.
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тално архитектурно съоръжение, е арх. Пенчо Койчев. 
Идеята за сграда, в която да се съберат всички институти 

на правосъдието, е инициатива на самото Министерството на 
правосъдието. Още през 1881 г. във Второто народно събра-
ние е гласувана сума от държавния бюджет, с която да се фи-
нансира проектирането и построяването на една обща сграда 
на централно място в столицата. Независимо от падането на 
тогавашния министерски съвет15, през 1882 г. е назначена ко-
мисия, която да проучи, анализира и изготви задание за про-
ектиране на „здание, в което ще се помещава Министерство-
то, Върховния касационен, Апелативен и Окръжен съд“ 16.

През 1884 г. Строителната дирекция към Министерството 
на земеделието и търговията разработва проект за съдебна 
палата по искане на Министерството на правосъдието. Това 
всъщност е първият проект за съдебна палата в България, 
независимо от последвалите множество предложения, про-
мени в заданието за проектиране и мястото на самата сгра-
да, няколко национални и международни конкурса. Цели 36 
години делят изработката на първи проект (1884) от първата 
копка (1920) на сградата, а почти 60 години са били необходи-
ми да се извърви пътят от идеята (1881) до нейното цялостно 
реализиране (1940). 

Стартовият проект на Строителната дирекция към Ми-

15 Стателова, Е. и др. История на България. Т. 3. С., 1999. Шестото правителство на Бълга-
рия е правителство на Княжество България, назначено с Указ № 565 от 1 юли 1881 г. на княз 
Александър I Батенберг и е под прякото ръководство на княза. Управлява до 23 юни 1882 г. в 
условия на т.нар. „Режим на пълномощията“. Това е единственото българско правителство 
без министър-председател.
16 Данните по избора на място и конкурсите са взети от архива на Министерството на 
правосъдието, дело I и II, Съдебна палата, София.
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нистерството на земеделието не е одобрен от „началниците 
на Министерството на правосъдието“17, върнат е за прера-
ботка и междувременно предвижда в бюджета си за 1885 г. 
200 000 лв, с които се започва строеж на мястото на бившето 
казино в Градската градина18. Още на основи, строежът е зам-
разен от развитието на политическите и икономическите съ-
бития в България през 1885 г.19 и едва през 1896 г. е назначена 
следваща комисия, която да изработи нов проект за съдебна 
палата. Динамичното развитие на институциите на правосъ-
дието за изминалия период води до дефинирането на други 
параметри, които да осигурят необходимите пространства, 
в които да се упражнява правосъдната власт. За оптимални 
са приети застроена площ 3800 м2 (на два етажа), за които се 
предвижда бюджет до 1 140 000 лв. Препоръчаните места за 
реализирането на този проект са: бившите (и днешни) хали, 
градинката пред църквата „Св. Седмочисленици“ и в района 
на бившата Държавна печатница.

Интересът около Съдебната палата замира до 1904 г., ко-
гато Министерството на правосъдието възобновява искането 
за своя сграда. Случаят е поет от Министерството на общест-
вените сгради, което сформира три последователни съвеща-
телни тела и организира обмяна на опит чрез командировки 
в чужбина. През 1906 г. комисия в състав арх. Петко Момчи-
лов (по-късно заменен от арх. Христо Ковачевски), арх. Пенчо 
Койчев и гл. секретар на министерството д-р А. Петров раз-

17 Койчев, П. Съдебната палата в София. С., 1956, с. 13. 
18 Днес Софийска градска галерия.
19 Като Съединението на Северна и Южна България, Сръбско-българската война, абдикацията 
на Батенберг и падането на тогавашния кабинет.
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работват конкурсна програма за съдебни палати в София, 
Русе и Пловдив. По всяка вероятност липсата на опит в про-
ектирането на такъв тип сгради не довежда до задоволителни 
резултати в предложенията на българските архитекти, което 
е причина програмата на сградата да се преработи и да се 
обяви международен конкурс за Съдебната палата в София 
на мястото на днешната БНБ (09.1906 – 05.1907). Постъпват 42 
проекта, а трета премия получава българският архитект Ни-
кола Лазаров. Резултатите от този конкурс доказват, че мяс-
тото не е достатъчно голямо за такава сграда. Възниква ново 
предложение за място – това е теренът срещу Военния клуб, 
но поредното предложение за локация на бъдещата съдебна 
палата предизвиква реакция и от страна на Столична общи-
на, и от столичната общественост. Така се стига до вариан-
та за мястото, разположено между сегашните бул. Витоша, 
ул. Алабин, ул. Лавеле, ул. Позитано. Това е протоколирано 
предложение на Софийския адвокатски съвет от 1911 г. и 
официалното публикувано решение в Държавен вестник на 
10.04.1912 г., чрез които Съдебната палата най-сетне се пред-
вижда за изграждане на сегашното ѝ място. 

Бъдещият ръководител на реализацията арх. Пенчо Кой-
чев смята, че „дългото протакане, обмисляне и отлагане на 
въпроса за мястото на Съдебната палата има своя положи-
телна страна, защото през това време нуждите на съдебното 
дело в България се развиха и нараснаха и ако би се прибър-
зало със строежа на палатата на неподходящо място и при 
малък размер в най-скоро време щеше да стане невъзможно 
да се поберат в нея нарасналите съдебни служби. Все пак ло-
гиката на нещата принуди да бъде окончателно определено 



Публикации от проекта на арх. Н. Лазаров. Списание на БИАД, 1914 г.

днешното място на палатата като най-подходящо измежду 
разполагаемите тогава свободни места за строеж, както и 
нейните рационални размери с оглед на развитието на наше-
то съдебно дело.“

Комисия към Министерството на обществените сгради, 
пътищата и благоустройството изработва конкурсна про-
грама с много точни параметри (брой етажи, размер и брой 
помещения, ситуационно и функционално решение и т.н.) и 
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обявява международен конкурс20. Участват 35 проекта, като 
една от първите премии е за предложението на арх. Никола 
Лазаров21. 

Проектът на Лазаров е създаден преди Втората световна 
война в периода на еуфоричното отстояване на държавната 
институция и националната независимост, характерен за по-
вечето европейски страни. В неговото решение липсват пре-
пратки към национален стил или родно изкуство, а по-ско-
ро се набляга на класическата дворцова визия и на блясъка 
и разкоша на новото за страната съдебно пространство. Из-
браната стилистика се отличава с еклектично великолепие и 
изящен детайл, а централните обеми и пространства са явно 
показани във фасадните членения и декорации.

Строежът на Съдебната палата се осуетява от настъпила-
та Първа световна война до 1920 г., когато Министерството 
на обществените сгради „напомня“ на Министерството на 
правосъдието, че място и проект за съдебна палата вече има, 
необходимо е да се предвиди в държавния бюджет сума в 
размер на 40 000 000 лв. за построяването му. Тежката след-
военна криза е труден период за България, но решението за 
дългоочакваното построяване на една обща представителна 
сграда за правосъдните институции мобилизира заинтересо-
ваните. Основан е Фонд съдебни сгради, който генерира сред-
ства за построяването на съдебни палати в цялата страна22. 

20 Ситуацията около Балканската война през 1912 г. отлага конкурса за април 1914 г.
21 Трендафилов, Т. Международните архитектурни конкурси за Царския дворец, Съдебната 
палата и музея с библиотека в столицата. С., 1914, 37-39.
22 През 1923 г. Министерството на правосъдието отрежда всички суми, събрани по изпълни-
телни дела, вместо да се внасят в БНБ безлихвено, да се отнасят на лихвена сметка в Българска 
земеделска банка. До 1940 г. този фонд е събрал 457 000 000 лв. 
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До 1930 г. се планира построяването на съдебни палати в Со-
фия, апелативни палати в Русе и Пловдив, 24 окръжни пала-
ти и 83 мирови съдилища. 

Министерството на обществените сгради през 1928 г. свик-
ва комитет, който да разгледа първопремираните проекти 
в последния международен конкурс за съдебна палата в Со-
фия. Взема се единодушно решение изготвянето на окончате-
лен проект да се възложи на арх. Пенчо Койчев – тогавашен 
началник на Архитектурното отделение към същото минис-
терство. Така започва същинската част от историята за реали-
зацията на днешната Съдебна палата в София.

След продължителното „търсене“ (1881–1928) на подходя-
щото място и облик на съдебна палата следва 12-годишното 
ѝ изпълнение, придружено също с много перипетии и пре-
дизвикателства от финансово и организационно естество.

Ръководителят на проекта и строежа – арх. Пенчо Кой-
чев, сформира екип от специалисти (арх. Г. Папазов и арх. П. 
Загорски, инж. С. Ганев, инж. В. Байнов), с който реализира 
стъпка по стъпка този грандиозен за времето си проект. На-
правени са сериозни проучвания на терена23, въз основа на 
което е взето решение строежът да се извърши с цялостен мо-
нолитен железобетонен скелет, а всички външни и вътрешни 
стени да бъдат леки и неносещи. За задълбочените проучва-
ния и използваните иновативни за времето решения, техно-
логии и детайли можем да съдим по описаното Техническо и 
архитектурно-художествено проектиране на сградата в книгата 

23 Койчев, П. Цит. съч., с. 2. На терена са направени четири сонди кладенеца с дълбочина 8,20 
м, с които се изяснява какви и колко дълбоки да са основите и колко голям може да е товарът 
кг/см2 от самата сграда. 
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на арх. Койчев „Съдебната палата в София“. Тук можем да 
оценим високата прецизност, с която са описани цялостна-
та концепция и всеки детайл. Важни параметри са предва-
рително очертаните нови стойности на етажността, квадра-
турата, броят и обемът помещения, новото функционално 
зониране и подходи, които вече са съобразени с нарасналите 
нужди на законодателната власт и европейските тенденции24. 

Така се стига до застроена площ 8400 м2, разпределена в 
един сутерен (под земята), приземен етаж, партер и четири 
етажа с три „хола“, около които са разположени над 640 по-
мещения, 24 заседателни зали и други обслужващи помеще-
ния. За осветяването, естествената вентилация и добрия ми-
кроклимат в този сложен архитектурен организъм са напра-
вени 8 вътрешни двора с връзка към прилежащите улици и е 
приложено едностранно застрояване. 

Цялостната концепция на арх. Пенчо Койчев (постигната 
напълно с проекта му за Съдебната палата в София) е създа-
ването на съвременна сграда, която да отговаря на зададените 
функции, да олицетворява съдебната власт и да позволява 
бъдещо развитие при промени в нуждите на институция-
та. За разлика от повечето конкурсни проекти, в това число 
и този на арх. Лазаров, в своето предложение авторът „се е 
придържал към по-голяма простота и сдържаност, към един 
реализъм, необвързан от каноните на миналите стилове“25. 
Същевременно „Общият корпус на сградата представлява 

24 В периода между проектирането и построяването на Съдебната палата арх. П. Койчев про-
учва на място съдебните палати на Виена, Мюнхен, Брюксел, които са споменати вече в изло-
жението, както и случаите в Берлин, Париж, Женева, Будапеща.
25 Койчев, П. Цит. съч., с. 23.
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едно опростотворено правоъгълно пространствено решение 
с непрекъснати хоризонтални линии, мощна класическа ко-
лонадна система на главната фасада и опростена на странич-
ните фасади. Над силно подчертания си корниз сградата е 
завършена с четвърти етаж вместо с обикновените балюстра-
ди на някои ренесансови сгради. Архитектурният ѝ образ се 
допълва от декоративни форми с романо-византийски моти-
ви по рамките на врати, прозорци и конзолите на главния 
корниз“26, пише Койчев.

Днес според повечето специалисти именно в декоратив-
ните елементи на Съдебната палата можем да открием ра-
финирания националромантизъм на арх. Койчев. Факт е, че 
много по-силни изяви на националромантичния стил могат 
да се видят в неговите по-ранни сгради като мавзолей-костни-
цата в Плевен (1903), двореца в Царска Бистрица (1911) или 
старата поща в Пазарджик (1907). Причините за този стилис-
тичен избор включват умишлено търсената монументалност 
и простота на сградата, както и творческата зрялост на самия 
автор. Строгата неокласическа интерпретация на основните 
обеми при Койчев вече показва и едно по-сурово следвоенно 
отношение към властовата организация.

В книгата си „Съдебната палата в София“ (1956) самият 
Койчев пише: „Външният архитектурен образ на Софийска-
та съдебна палата не е разрешен в никой строго определен 
стил. Тук са съчетани в една убедителна връзка някои класи-
чески вече начала, които ще позволят на тази монументална 
постройка да запази своята стойност като архитектурна твор-

26 Пак там.
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ба“. За него водещо във функционалното решение е „пра-
вилното разпределяне и насочване на множеството хора“27. 
Същевременно „външният архитектурен образ на Съдебната 
палата сполучливо говори за предназначението на сградата, 
при това с една простота, прямота и строгост на формите, 
характерни за бита и общественото съзнание на нашия на-
род – далеч от всякаква помпозност и пищност, с каквато се 
отличават други подобни сгради в чужди столици. Монумен-
талните размери на сградата, строгият ѝ стил, силно подчер-
тана входна система от стълбище с пет големи врати между 
величествена колонада говори ясно за строгия характер на 
нейното обществено предназначение.“28 

За фасадата Койчев използва едро размерен сив сиенитен 
„цокъл“, върху който поставя тектонична гладка фасада от 
варовик. От същия лишен от живописност материал са всич-
ки обемни и декоративни елементи на фасадата – капители, 
фризове, рамки на прозорци и врати. На едрите и гладки 
плоскости се противопоставят обемни рамки със стилизи-
рани флорални мотиви. Металните врати на главния вход, 
съставени от по шест масивни квадратни пана и две по две 
увенчани с арка от трапецовидни пана, са изпълнени в съ-
щата стилистика. Наслагването на обемни релефни рамки на 
няколко пласта – тъмен метал (за вратите), в дълбока ниша, 
обрамчена от нова – светла каменна рамка, която на свой ред 
е фланкирана от монолитните колони, придава на главната 
фасада богатство, пластичност и детайлност в тактилната 

27 Койчев, П. Цит. съч., с. 23.
28 Пак там, с. 6.
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зона. В интериора също е използвано обемно степенуване 
и контраст между цветове и материали. Черните мраморни 
стълбища са подчертани от бели балюстради, върху пило-
ните и поясите от зелен мрамор в големия хол се извисяват 
бели касетирани сводове.

При решението на Съдебната палата в София трябва да 
обърнем специално внимание на откровеното отношение на 
интериорно разпределение и екстериорния растер, както и 
рационалното решение на основните комуникационни ядра. 
Арх. Пенчо Койчев пише в своята книга за Софийската съ-
дебна палата така: „Външното и вътрешното композицион-
но разрешение се намират в тясно единство и зависимост 
помежду си и че те произтичат не от някакви самостоятелни 
естетически и стилови търсения, а съвсем логично от нужди-
те на един план, задоволяващ многобройните служби, под-
слонени в тази палата.

Главното лице на Съдебната палата е в силно изразени 
архитектурни форми, които придобиват монументалния из-
глед на сградата. Най-характерна тук е колонадната система 
от 14 три четвърти колони, дебели 1,60 м и високи 15 м, които 
стоят величествено върху широка сиенитна подложка-стило-
бат, висок 3,50 м. Колонадата върви почти от край до край на 
главната фасада, като встрани завършва с два масивни ъгло-
ви пилона, а отгоре се увенчава с едра хоризонтално лежаща 
челна част – антаблемант, чийто корниз опасва и обединява 
горната част на цялото зданиe.“29 

Така официалният вход на сградата е решен еднозначно 

29 Пак там.
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и ясно: с пет внушителни портала върху постамент – сиенит-
но стълбище, фланкирано от две скулптури на лъвове (откъм 
днешния бул. Витоша). Останалите входове (от Позитано и 
Алабин – по един за посетители и по един сервизен, както 
и един откъм Лавеле, за затвора на палатата) са в унисон с 
цялостния вид на своите фасади (изявен релеф и детайлност 
има заложени само на главната фасада) и са изпълнени без 
излишна декорация и монументалност. 

Както входовете, така и функционалното зониране на 
пространствата на Съдебната палата са подчинени на основ-
ната идея на арх. Койчев – „правилно разпределение и на-
сочване на множеството хора“. Това води и до иновативно за 
времето си решение, където двете главни стълби са ситуира-
ни във вестибюла, непосредствено близо до главния вход, а не 
в централния вход (както е при повечето големи обществени 
сгради в Европа по това време). Така се постига и рационално 
разпределение на зали и помещения по етажи – за мировите 
съдии (в партера), Окръжен съд (първи и втори етаж), Апе-
лативен съд (трети етаж) и Касационен съд (четвърти етаж). 
Арх. Койчев, който, както вече стана дума, още от 1904 г. е 
ангажиран с целесъобразното проектиране на първата съ-
дебна палата в България, прави своите предложения на база 
проучвания-посещения в чужбина и многобройни анкети и 
наблюдения върху „движението във всички пръснати в разни 
сгради из столицата съдебни учреждения“.

Самият арх. Койчев обяснява решението си по следния 
начин: „Авторът на Софийската съдебна палата е направил 
значително отклонение... като е изтеглил главните стълби на-
пред във входния вестибюл и вместо един хол е създал два 
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хола един над друг. Един хол – в партера, който минава на 
височина и през първия етаж и около който са наредени 
шест заседателни зали за службите на мировите съдии. Вто-
ри хол, който се намира във втория етаж, минава през третия 
и четвъртия етаж и около него са наредени шест зали на Ок-
ръжния съд и една голяма съдебна зала. В четвъртия етаж, 
над централния вестибюл, се намира трети, по-малък хол-
атриум, около който са наредени четири зали за службите 
на Върховния съд. Две зали в галерията н Окръжния съд и 
две зали в западното крило на четвъртия етаж ще обслужват 
Апелативния съд. С това рационално разрешение на въпроса 
за холовете е създадено голямо удобство в разположението 
на зали, както и насочването на посетителите още от влиза-
нето в палтата.“30

Характерна за по-голяма част от българските архитекти в 
началото на XX век е тяхната убеденост, че архитектурата не 
е просто утилитарно изкуство и че пълноценното ѝ реали-
зиране и устойчиво съществуване е възможно единствено в 
пълнокръвна взаимовръзка с другите изкуства. Именно опи-
тът за синтез на различни изкуства в реализацията на инте-
риора и екстериора е друга отличителна черта в архитектур-
ното решение на Съдебната палата в София, а и на повечето 
сгради, проектирани от арх. Пенчо Койчев.

„Проектите на Софийската съдебна палата като архитек-
турен паметник – предвиждат един синтез на архитектурно-
то и строително изкуство с монументална скулптура, стъкло-

30 Пак там, с. 24.
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пис и мозайка.“31

Бронзовите орелефи върху пилоните в интериора на хола 
са на проф. Любомир Далчев, мащабният стенопис (16/3 м) в 
голямата заседателна зала е на проф. Дечко Узунов, стъкло-
писите са на проф. Иван Пенков. 

Скулптурните декоративни групи, както и всички детайли 
в интериора и екстериора на Съдебната палата са изпълнени 
по скици на арх. Пенчо Койчев. За съжаление, от тези скици 
и от самите чертежи (не само на Съдебната палата в София, 
а и на други сгради на арх. Койчев) е запазено и е достъпно 
твърде малко. Самият Койчев още в студентските си години, 
когато следва архитектура в Гент, Белгия, се е отличавал с точ-
на ръка, прецизност и индивидуален почерк. По препоръка 
на проф. Клоке (Louis Cloquet) проектите на младия Койчев 
са останали експонирани в приемната част на университета в 
Гент дълго време след приключване на следването му. 

Много преди да поеме строежа на Съдебната палата, арх. 
Пенчо Койчев изследва, изучавайки, преподавайки и рису-
вайки архитектурата от различни периоди на българската 
история32. През 1925 г. чрез Министерството на общите сгра-
ди, пътищата и градоустройството, в което работи, той изда-
ва и албума „Българско архитектурно изкуство“ с рисунки на 
арх. Пантелей Цветков, посветен на българската архитектура 
преди Освобождението. Своя скица от Съдебната палата са-
мият Койчев публикува в едноименната си книга и твърди, че 
един от основните извори за скулптурните композиции в ос-

31 Пак там, с. 36.
32 Оригинал на негова скица на капител от църква в Търново днес се съхранява в ННЦОКН 
(ИИИзк –БАН).
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новния хол „е и златната църква край Преслав“. Разбира се, 
функцията на сградата, предопределила и нейната стилис-
тика, в голяма степен е дефинирала рамката на пластично-
скулптурното, декоративното и цветовото решение. 

С вида на екстериорния и интериорния дизайн арх. Кой-
чев доказва завиден усет към детайла, подчинен и същевре-
менно подчертаващ цялостната идея на архитектурната 
творба, особено в мащаба на Софийската съдебна палата. От 
личния му архив, предоставен от неговата внучка доц. д-р Не-
вена Койчева, можем да проследим реализирането на този 
грандиозен проект от първа копка до снимка на всички учас-
тници пред входа на новата палата33. 

Съдебни палати в други градове
Началото на строежа на Съдебната палата в София (1929), 

придружено от дългата история на реализацията ѝ, както и 
добре функциониращият фонд „Съдебни сгради“ (1923) да-
ват основание да се изготви програма за поетапно проекти-
ране и строеж на регионални съдебни палати в един сравни-
телно кратък период от време34.

В годините 1929–1933 г. арх. Пенчо Койчев става автор на 
съдебните палати в Русе, Трявна, Етрополе, Тополовград, Бо-
тевград, Първомай, Харманли, Пещера, Велинград, Нови па-

33 https://koichev.wordpress.com/ е сайт, посветен на арх. Пенчо Койчев, в който може да бъде 
намерена подробна информация за неговото творчество и житейски път.
34 Койчев, П. Цит. съч., с. 26. Едновременно с изготвянето на плановете за строежа на Съдебната 
палата в София се пристъпи към изпълнение на строителна програма на фонд „Строеж на 
съдебни палати в България“, за която цел е организирано архитектурно бюро, което изготвя 
планове и дава на търг на други предприятия изпълнението на съдебните палати в Русе, 
Кюстендил, Шумен, Трявна, Лом, Ботевград, Етрополе, Пещера, Пловдив, Велинград и др.
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зар. Всяка от тези сгради заслужава внимание, защото, неза-
висимо от приложената логична типовост на проектите, арх. 
Койчев оставя във всяка от тях своя индивидуален почерк и 
знаци, показващи локална обвързаност. За съжаление, запа-
зени оригинални чертежи и снимки по време на строител-
ството за повечето сгради липсват. За общите архитектурни 
похвати можем да съдим основно по фасадите, които до ден-
днешен са съхранили своята автентичност почти навсякъде.

Съдебната палата в русе започва да се строи 1929 г. и е 
завършена в края на 1939 г. Намира се в центъра на града, в 
северния край на Площада на свободата. Сградата е построе-
на на мястото на някогашния Балъкчъ пазар (Рибния пазар). 
Някои изследователи смятат, че съдебната палата в Русе е 
проектирана дори преди тази в София, като първоначалният 
проект отново е изготвен от арх. Никола Лазаров, а оконча-
телният – от арх. Пенчо Койчев.

В обемно-пространственото формообразуване, в решение-
то на фасадните плоскости и във функционалното разпреде-
ление на Съдебната палата в Русе авторът използва архитек-
турен подход, сходен на този за палатата в София. Сградата е 
проектирана в строга симетрия, с подчертан във височина цен-
трален обем. Макар и върху по-нисък постамент, постройката 
отново е задигната от терена с няколко стъпала. Трите главни 
входни портала на фасадата към площада са позиционирани 
между осем масивни колони. Над колонадата е развит широк 
фриз, който увенчава сградата, но за разлика от Софийската 
съдебна палата, над него е покривът (а не още един етаж). Ор-
наменти и пластични декорации във фасадата на Русенската 
съдебна палата почти липсват. Видимо е геометризирането и 
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Снимка на Съдебната палата в Русе днес, снимката е предоставена от РИМ ‒ Русе.
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опростяването на всички обемни елементи – рамки на прозор-
ци и врати, бази и капители и т.н. Трите двойни главни врати 
са били от по четири масивни пана, а над тях на по-късен етап 
са изпълнени три скулптури на проф. Любомир Далчев. Него-
во дело е и скулптурната композиция, която оформя своебра-
зен фронтон над главната колонада.

Интериорът на сградата е дело на арх. Георги Папазов и в 
него също като в Софийската съдебна палата са използвани 
мраморни колони, гранитен под, разноцветни стъклописи (с 
автор проф. Иван Пенков). 

Може да се каже, че по-скромните размери и опростената 
функция на Съдебната палата на Русе дават възможност за 
олектояване и осъвременяване на стилистичното ѝ решение в 
духа на настъпващия модернизъм, но същевременно Койчев 
запазва официалния и аристократичен вид на сградата – дом 
на съдебната институция.

Съдебните палати в Трявна, Етрополе, Тополовград, Бо-
тевград, Първомай, Харманли, Пещера, Велинград, Нови 
пазар са значително по-малки сгради, което от своя страна 
предопределя разликите в архитектурния им вид. 

Съдебните палати в ботевград, етрополе, първомай и 
пещера35 са нискоетажни симетрични сгради с изявен 
централен обем и скатни покриви. изявен е само еди-
ният основен етаж, който е задигнат от нивото на тере-
на посредством каменен цокъл с височината на долния 
– полувкопан етаж. входът е решен в средната от петте 

35 При реконструкцията на Съдебната палата в Пещера от 2003 г. е изградена пристройка 
и надстройка, в които е направен недотам успешен опит да се запази автентичната визия на 
сградата.
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арки на главната фасада и до него се стига посредством 
каменно стълбище.

Съдебните палати в трявна и нови пазар са примери за 
по-мащабна сграда, макар че и те са далеч по-малки от съдеб-
ните палати в София и Русе. И двете са задигнати на каменен 
цокъл, върху който стъпват два етажа, разделени с фриз. Ин-
дивидуалните белези на типологичните решения на Пенчо 
Койчев отново са видими: а именно – симетрични обеми с 
издадена и пластично изградена централна част. За всички 
по-малки съдебни палати авторът използва пет арки на пър-
во ниво, с което подчертава входа. Съобразено с локалния 
контекст, в Съдебната палата в Трявна арх. Койчев поставя 
върху класическата масивна аркада на първо ниво много по-
ажурни арки, които напомнят възрожденски чардак. На свой 
ред в Съдебната палата в Нови пазар арките остават само в 
първия етаж, но във втория преминават в лаконичен растер 
и са увенчани с едра хоризонтална челна част – подобно на 
антаблеманта в Софийската съдебна палата.

В проектите на по-малките съдебни палати камъкът е 
ползван пестеливо, само за пластичните елементи на фаса-
дата. Основната плоскост е решена с бяла мазилка, а покри-
вът ‒ с керемиди. Декоративният изказ, разнообразието на 
материали и силните контрасти, характерни за по-големите 
обществени сгради на арх. Пенчо Койчев, са сведени до ми-
нимум, което подчертава човешкия мащаб в отговор на со-
циално-битовите характеристики и очаквания на местното 
население.

Без цялостна архитектурна документация и набор архив-
ни снимки, но в контакт в реално време с тези сгради, мо-
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жем да твърдим, че те са запазили почти изцяло своята ав-
тентичност, основна функция и близка до първоначалната си 
визия и са еднозначно доказателство както за значимостта на 
съдебната власт за всяка държава, така и за устойчивост на 
използвания архитектурен образ. Устойчивост и непреход-
ност в архитектурния образ е един от приоритетите на всеки 
архитект. Съграждането не просто на сграда, а на един нов 
тип сграда е предизвикателство, с което арх. Пенчо Койчев се 
е справил със завиден професионализъм и лекота. Дългого-
дишното проучване и вниманието към всеки детайл създават 
именно непреходни постулати в проектирането и реализи-
рането на този тип сгради. 

През последните години в резултат на разрасналите се 
нужди на различните правосъдни системи и налични сред-
ства може да се отбележи бум в строителството на нови сгра-
ди, свързани със съдебната власт.

Съвременни рефлексии
Следващите два примера са единствените реконструира-

ни съдебни палати на арх. Пенчо Койчев. С тяхното предста-
вяне ще бъде направен опит за съвременните рефлексии на 
проблематиката – реконструкции и преустройство на архи-
тектурата на сградите на съдебната власт.

Интересен и донякъде е поучителен случаят с двуетапното 
преустройство, придружено със смяна на предназначението 
на Съдебната палата в София. В периода 1980–1998 г. Съдеб-
ната палата е преустроена и функционира като национален 
исторически музей. По проекта работи известният български 
архитект Никола Николов. От чертежи, предоставени от ар-
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хив на НАГ, не можем да съдим за всички намеси, наложени 
от новите функции, но като се има предвид авторитетът на 
водещия проектант, по всяка вероятност може да се заклю-
чи, че идеята за такова преустройство е била във възможно 
най-добри ръце. В този период (1985) скулпторът Величко 
Минеков изработва двете предвидени още в първоначалния 
проект бронзови фигури на лъвове, фланкиращи входа на 
сградата. Националният исторически музей (бивша и насто-
яща съдебна палата) предоставя възможност за посещение 
от всеки желаещ и това неминуемо оставя трайни спомени у 
поколения българи. 

В периода 2001–2007 г. започва основен ремонт на сградата с 
крайна цел отново да функционира като съдебна палата. Про-
ектът е с ръководител арх. Любомир Семерджиев и предвиж-
да подмяна и осъвременяване на инсталации и обзавеждане, 
запазвайки там, където е възможно, автентичността, а където 
не е възможно – придържайки се към оригиналната визия. 

Не бихме акцентирали върху двете преустройства, защото 
всяко от тях е било част от цялостна културно-историческа 
политика на конкретен период, но при всяко положение за-
служава не просто внимание, а дълбок поклон устойчивостта 
на архитектурата на тази постройка. Независимо от приема-
нето на нова, коренно различна функция, сградата, нейната 
архитектура, функционално решение, интериорни прос-
транства не просто интегрират новото, а запазват общото 
въздействие – респектираща обществена сграда с непреходни 
качества и силни послания.

От миналата година можем да посочим и един още по-
зрял опит за реконструкция на съдебна палата в исторически 



Съдебната палата в Ботевград. Снимка Ивко Гетов, 1970.

Съдебната палата в Ботевград след реконструирането ´ в исторически музей. 
Снимка Радослав Маринов, 2016.
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музей. Това е сградата в Ботевград, която по проект на арх. 
Весела Маркова от малка съдебна палата днес функционира 
като модерен исторически музей с площ над 1300 м2. Елегант-
ното вмъкване на цял един подпокривен етаж, запазвайки ха-
рактерната аркада на главната фасада, показва уважение към 
архитектурното наследство и добър проектантски инстру-
ментариум.

заключение
През 1956 г. арх. Койчев започва книгата си, посветена на 

Съдебната палата в София, с думите: „Съвсем близо до цен-
търа на София, в самото начало на бул. Сталин, се издига Съ-
дебната палата, една от забележителните постройки на сто-
лицата. До изграждането на новите социалистически стро-
ежи в столичния център Съдебната палата бе най-големият 
наш граждански архитектурен паметник, който не губи своя-
та монументална стойност и предназначение. Строена в про-
дължително време между 1929–1940 г., Софийската съдебна 
палата задоволи голямата и назряла нужда да се подслонят 
под един покрив всички нисши и висши народни съдилища 
в столицата, пръснати из частни, неподходящи сгради – и с 
това стана истински храм на българското правосъдие.

В архитектурно-строително отношение Софийската съ-
дебна палата – дело, изключително на български архитекти, 
инженери, майстори и работници, на нашенски строителни 
фирми и изградена почти само с местни материали – пред-
ставлява един от паметниците на българското строително 
изкуство, който добре свързва старото и новото в архитектур-
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ния образ на столицата.“36

Силно впечатление прави скромността на автора (в цяла-
та книга арх. Койчев никъде не употребява думата „аз“), не-
говата зрялост (той участва активно в изготвянето на всички 
конкурсни програми от 1904 г. до поемането на ангажимента 
за построяването през 1929 г., като междувременно е посетил 
съдебните палати в Будапеща, Виена, Мюнхен, Берлин, Па-
риж, Женева, Брюксел и др.) и родолюбие (търсен и важен 
за архитекта момент в построяването на Съдебната палата е 
участието предимно на българи – от проектантите, през из-
пълнителите до доставчиците на материали).

Проследявайки историята на архитектурата в областта, 
може да се каже, че съдебната палата е архитектурен тип със 
сравнително кратка история. Тя обаче е важен културно-ис-
торически и архитектурно-естетически фактор в създаването 
на съвременната среда и формирането на социален миро-
глед. Съдебната палата в България в голяма степен следва 
европейските тенденции от средата на XIX до началото на 
XX век по отношение на дворцовото обемно-пространствено 
и романтично стилистично решение. Същевременно техни-
ят основен автор, архитект Пенчо Койчев, ги адаптира, оп-
ростява и надгражда за целите на българските институции, 
държавност и култура. В малките съдебни обекти той почти 
напълно избягва декоративните елементи и стилистичните 
препратки, търси специфичния genius loci и кодира устой-
чивост на архитектурния си изказ, непреходност на институ-
ционалното решение.

36 Койчев, П. Цит. съч., с. 5.
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В настоящия текст бе направен опит за архитектурен порт-
рет едновременно на обекта и на неговия автор. Пълнокръв-
ната връзка между всяка сграда на арх. Пенчо Койчев и са-
мия него са видими от целостта на замисъла до всеки малък 
детайл при изпълнението. Липсата на оригинални чертежи, 
снимки от времето на реализирането и достатъчно информа-
ция за повечето обекти не позволява да бъде изготвено пълно 
документиране и задълбочен анализ на цялостното творчест-
во на този значим български архитект. Това е проблем, който 
важи не само за арх. Койчев, а и за много други български 
архитекти и тяхното творчество от Освобождението до края 
на XX век. Познаването и популяризирането на архитектура 
е част от културното самоидентифициране на всяка нация, 
а това от своя страна е фундаментът, върху който се гради 
националното самочувствие и адекватното позициониране в 
цялостната световна история.

Съдебните палати, и най-вече тази в София, дадоха въз-
можност да се разгърне проблематика, свързана с един нов 
тип (за времето си) сграда и да поставят архитектурни репе-
ри за следващите поколения. Също така по-пълната инфор-
мация за тази знакова за столицата ни, за България и за съ-
временната архитектура сграда позволиха индиректно пред-
ставяне на автора – арх. Пенчо Койчев.
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Palaces of Justice by architect Pencho Koychev.
New architectural typology for Bulgaria in the beginning of 

20th century

Stela Tasheva, Maria Davcheva

Abstract

Our research follows and investigates nascence and development of the architec-
tural typology of “Palace of justice“ and is focused on its adaptation in the end of 19th 
and the beginning of 20th century. We seek for its common features and parallels in 
key historical examples.

Thus the creation of Sofia Palace of Justice, by architect Pencho Koychev, same 
as his other, smaller projects (also serving the judicature system), are placed in the 
context of the global architectural evolution of this building typology in the period. 
A chronological track of the concept progress for Sofia Palace of Justice functioning 
is made, while also linking its processes with the correspondent world or regional 
tendencies. Later on smaller Palaces, built in Ruse, Tryavna, Etropole, Botevgrad, 
Parvomay, Harmanly, Peshtera, Velingrad and Novi Pazar, are examined, and some 
examples of contemporary architectural reflections towards these buildings are also 
traced. Hence main local features and unique architectural qualities of “Palace of jus-
tice“ typology (in its central or countryside forms) are revealed, and the author’s con-
tribution in their style and function is determined.

In conclusion, the importance and the progress of this typology, same as its author 
individual participation are evaluated.
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Доц. д-р арх. Стела Ташева завършва Университета по строителство, архитектура 
и геодезия в София (2001) и защитава докторска дисертация на тема „Семиотика на 
архитектурната графика“ в Института за изследване на изкуствата – БАН (2012), 
където година по-късно заема длъжността главен асистент, а от 2015 г. – доцент. 
Автор е на книгата „Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България 
през XX век“ (2014). Приложните ѝ дейности включват участие в проекти на жилищни 
и обществени сгради, подготвени самостоятелно или в проектантски екип. Член е на 
ИКОМОС, Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България.

Доц. д-р арх. Мария Давчева е изследовател в областта на съвременната архитектура. 
магистър архитект (1997), доктор (2003), доцент и настоящ ръководител на ектор 
„Архитектура“ към ИИИзк – БАН (2015), главен редактор на сп. „Архитектура“ 
(2013). Научни публикации и изяви: дисертация на тема „Архитектурата в България 
1989 – 2000 г.“ (2003), монографиите „Съвременните търговски сгради в България. 1990–
2010“ (2013) и „Алтернативни решения на съвременните търговски центрове“ (2015), 55 
статии в архитектурни списания, 30 доклада, изнесени на национални и международни 
конференции, 9 публични лекции на тема съвременна архитектура. Член е на САБ и 
КАБ.



Съдебната палата в Русе, 1939 г. фото Григор Пасков. РИМ-Русе, инв. № 1170
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Съдебната палата в 
архитектурната иСтория на руСе

Мариана димитрова

След Освобождението съгласно „Временните правила за 
устройство на съдебната част в България“ от 24.08.1878 г. в 
Русе се учредява Окръжен съд и Апелативен съд като втора 
инстанция за разглеждане на съдебните дела с обсег терито-
рията на Русенски административен окръг1. Апелативният 
съд заседава в първите си години в резиденцията на френския 
консул в Русе. Поради липсата на собствена сграда институ-
цията често променя местонахождението си, като известно 
време се намира в банката на братя Симеонови на ул. Алек-
сандровска (сега ДСК) и в сградата на ул. Църковна независи-
мост № 35 (сега Стопанска камара)2. Реализацията на съдебна 
сграда става възможна едва през периода 1926–1930 г., когато 
министърът на правосъдието Тодор Кулев от правителството 

1 ДА – Русе, ф. 103 К, 144 а.е., 1900–1944; ф. 102 К, 138 а.е. 1878–1940.
2 Дойков, В. и М. Димитрова. Сградите – европейско културно наследство на Русе. Образи и 
истории. Русе, 2013, с. 26 и с. 221.
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на Андрей Ляпчев създава и узаконява „Фонд построяване на 
сгради за съдебни места в Царството“. 

Русенската община приема с ентусиазъм тази идея и оп-
ределя място за изграждането на бъдещата сграда. Урежда-
нето на поземления имот минава през два етапа. На 9 септем-
ври 1928 г. Константин П. Панайотов от гр. Русе, живущ в гр. 
София, и Мария М. Чолакова от гр. Русе, домакиня, продават 
на русенския окръжен управител Иван Ковачев, като законен 
представител на фонда, едно място в махалата Голям Варош, 
на площад „Княз Борис“ и ул. Църковна независимост от 
1100 кв.м за 769 346 лв.3. На следващата година (8 август 1929 
г.) кметът д-р Никола Червениванов, след решението на Об-
щинския съвет, в присъствието на нотариус и двама свиде-
тели, дарява на русенския окръжен управител Иван Ковачев 
общинско място от 3810 кв.м между улиците Александров-
ска, Княз Владимир, Трапезица и Църковна независимост4. 
На това място по-рано Русенската община е давала разре-
шение за съществуването на Балъкчъ пазар (Рибния пазар), 
на дъсчената постройка на цирк „Хиподрум“ и кино „Олим-
пия“, от които е вземала наем. 

Годините, когато кметът инж. Кирил Старцев поема упра-
влението на Русе, са твърде благоприятни за строителство. 
Отминава голямата икономическа криза (1929–1933 г.), ико-
номиката вече се стабилизира. Най-големият обект, който се 
изгражда в Русе по това време, е Съдебната палата по проект 
на арх. Пенчо Койчев. Тя има разгърната площ 2820 кв.м. В 

3 РИМ – Русе. Сп. ф. – инв. № 6722 – копие.
4 РИМ – Русе. Сп. ф. – инв. № 6723 – копие.
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План на сутерен. Копието от оригиналния чертеж е предоствено от РИМ ‒ Русе.



139Пенчо Койчев

нея са изградени 130 помещения и 7 съдебни зали. Стойност-
та на сградата е 43 400 000 лв.5. Приносът на Русенската общи-
на за тази монументална сграда е скромен, защото тя се про-
ектира и финансира от държавата. Общината само предоста-
вя терена – възможно най-добрия, в центъра на града – срещу 
Паметника на свободата, а след завършване на строежа има 
грижата да благоустрои района около новата съдебна палата, 
който е застлан с базалтови плочи. Строежът на сградата е 
започнат през 1929 г. и е завършен в общи линии през 1934 г. 
Сложната политическа обстановка, която възниква след Де-
ветнадесетомайския преврат, извършен през същата година, 
и особено новото административно деление на страната за-
бавят значително довършителните работи и донякъде поста-
вят под въпрос самото съществуване на тази огромна съдебна 
сграда. Град Русе попада в Шуменска област, а Русенският 
окръжен съд е трансформиран в отделение на Шуменския 
областен съд. Едва след присъединяването на Южна Добру-
джа към България през есента на 1940 г. възникват реални 
възможности усилията на русенци да се увенчаят с успех и 
градът отново да стане областен център (1941 г.)

През 1940 г. Съдебната палата е окончателно завършена 
и е тържествено открита на 27 октомври същата година6. 
Някои изследователи смятат, че Съдебната палата в Русе е 
открита дори преди тази в София7, като първоначалният 
проект е изготвен от арх. Никола Лазаров, а окончателният 

5 В. Народна борба – Русе, 28 окт. 1940, бр. 3075.
6 Пак там.
7 Пак там. В този брой бившият министър на правосъдието Т. Кулев потвърждава това.
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– от арх. Пенчо Койчев. На церемонията присъстват минис-
търът на правосъдието Васил Митаков от първия кабинет на 
Богдан Филов, главният съдебен инспектор Ангел Панов, ви-
сши чиновници от министерството на правосъдието, съдии 
и адвокати от цялата страна, както и бившият министър на 
правосъдието Тодор Кулев. Русенският митрополит Михаил 
отслужва водосвет, прочетени са поздравителни телеграми 
от председателя на ХХV ОНС Никола Логофетов и бившия 
министър-председател Никола Мушанов. Тържеството се 
предава по радио „София“, а накрая завършва с банкет във 
Военния клуб.

В центъра на Русе, след Доходното здание, Съдебната 
палата е най-представителната обществена сграда, макар и 
строена в друг стил. След Софийската съдебна палата това е 
най-хубавата сграда на магистратите в страната. Нейната ар-
хитектура, мраморните колони и стълби, чудесният стъкло-
пис и внушителните заседателни зали, обзаведени със специ-
ална тежка мебел, всяват подобаващ респект у гражданите. 
По повод поддържането, реда и чистотата на храма на Те-
мида председателят на Управителния съвет на Съдебната па-
лата изпраща до всички кметове от района на Апелативния 
съд (цяла Североизточна България) в края на 1940 г. следното 
писмо: „Да се разгласи с глашатай между населението, че тези, 
които ще идват по работа в Съдебната палата, са длъжни да бъ-
дат прилично облечени и обути в почистени цървули и обуща, 
неподковани с гвоздеи, да не пушат в коридорите и останалите 
помещения, да не плюят по подовете, да пазят тишина и изобщо 
да пазят от повреда и замърсяване както сградата, така и всички 
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вещи, които се намират в нея.“8

Площад „Свобода“ е главният площад на Русе, граден е 
дълго, с много въображение и труд. Всяка епоха е оставяла 
своя подпис върху него и през годините той е украсяван, ре-
монтиран и преименуван. Сградата на Съдебната палата е 
последният щрих от великолепната архитектурна картина в 
центъра на Русе до средата на ХХ век. Тя започва още през 
1888 г., когато Русенският общински съвет взема решение 
за премахването на старото мюсюлманско гробище с джа-
мията Джами-и джедид, които се намирали на мястото на 
бъдещия градски център. Една част от терена, която е соб-
ственост на русенския фабрикант Андре Тюрио, е отчужде-
на в полза на общината за създаването на градска градина. 
Съборени са джамията и старите касапски бараки, за да се 
разшири главната улица и когато Доходното здание е поч-
ти завършено, се пристъпва към изграждането на градината 
през 1905 г. по проект на паркостроителя Рихард Нойвирт. 
В североизточния ѝ край през 1910 г. е открито градското ка-
зино, а в самия ѝ център е открит през 1909 г. Опълченският 
паметник, който се превръща в емблема на града и е един 
от най-обичаните му символи. През тридесетте години на ХХ 
в. Общинският съвет, начело с кмета инж. Кирил Старцев, 
решава да модернизира центъра на града около Паметника 
на свободата. Съборено е старото казино, премахната е огра-
дата на централната градска градина, теренът е изравнен, 
оформени са нови алеи, засадени са декоративни храсти и 
се открива изглед към паметника, направен е нов шадраван 

8 В. Дунавски вести – Русе, 29 окт. 1940, бр. 29.
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пред театъра. В североизточния край на площада, на мястото 
на градското казино, е построена кокетна стъклена будка за 
спирка на градските автобуси с павилион за вестници, биле-
ти и закуски. Срещу Паметника на свободата новата съдебна 
палата придава завършен вид на модерния и красив градски 
център. Пространството пред Съдебната палата носи името 
площад „Княз Борис“. 

С откриването на Съдебната палата завършва цялостно-
то оформяне на площад „Свобода“ и на градинката около 
Паметника на свободата. Около площада са изградени пред-
ставителни сгради от различни строителни епохи, някои от 
които са архитектурни и исторически паметници от нацио-
нално и местно значение, а други са строени през 70-те и 80-
те годни на ХХ в. и дори в първото десетилетие на ХХІ в. Про-
ектът на арх. Пенчо Койчев за съдебна палата в Русе вдъхва 
респект и уважение към тази институция. Това внушение се 
подсилва още повече от скулптурните композиции по фа-
садата, дело на известния скулптор проф. Любомир Далчев. 
Интериорът на сградата изцяло е проектиран от арх. Георги 
Папазов, а стъклописите – от проф. Иван Пенков. Интересно 
е да се видят мраморните колони и гранитен под, претенци-
озно извиващите се стълби от двете страни с красив парапет 
и разноцветните орнаментни прозорци. Изпълнението им 
е реализирано в Германия. През годините на социализма в 
сградата са настанени Окръжният и Градският народен съвет, 
а Окръжният съд е преместен в сградата на Окръжното уп-
равление (сега Исторически музей). През периода на социа-
лизма пред сградата се провеждат манифестации. От сграда-
та е премахната короната и държавният герб, които заемат 
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централно място в скулптурната композиция на покрива и 
са заменени с петолъчка. От 1990 г. сградата отново е съдеб-
на палата. Управителят ѝ от онова време разказва, че много 
трудно са махнали петолъчката в началото на демокрацията, 
за да се монтира отново короната с държавния герб9.

„Сградата е част от архитектурния ансамбъл на централ-
ния градски площад „Свобода“ в Русе. Тя е типичен представител 
на неокласицизма от края на 30-те години на ХХ в., познат като 
съвременна класика. Коридорна планова схема, П-образна обем-
но-пространствена композиция. Симетрична главна фасада с 
централно разположен ризалит с колонада и скулптурна компо-
зиция на покрива с влияние от немското посолство в Петербург 
на П. Беренс. Изчистена от орнаменти фасада, само прозоречни 
рамки и корниз и каменна облицовка. Запазена подова керамика, 
мраморни облицовки, витражи и стълбищен парапет в интери-
ора. Частично нарушена автентичност в интериора след рекон-
струкция. Масивна стоманобетонна конструкция.“10

9 Информира Иван Марков, 79 години, от Русе.
10 Арх. Людмил Андреев – проучване от 1.07.1980.
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Ruse Regional Museum of History
Ruse Courthouse in history of architecture 

Mariana Dimitrova

Abstract

Ruse Courthouse is located in the centre of the city on the Danube. The building 
was erected on the site of the old Balıkçı Pazar (Fish Market). Later, a circus and Olym-
pia picture house set up on the site. Ruse Courthouse was the first such facility in 
Bulgaria. architect Nikola Lazarov authored the original designed and later, a team of 
the Ministry of Justice, led by architect P. Koichev redesigned it. Construction works 
started in 1929 and the edifice opened doors on 27 October 1940. Architect Georgi 
Papazov designed the entire interior and Prof. Ivan Penkov designed and made the 
stained-glass windows, which were manufactured in Germany. The figures on the 
front of the building were designed and sculptured by Prof. Lubomir Dalchev in 1938.

Under communism, the building housed Ruse District and City Halls. Since 1990 
it has resumed its function of Ruse Courthouse.

Мариана Димитрова е историк, уредник в отдел „Нова история“ към Регионал-
ния исторически музей в Русе. Нейните научни интереси са насочени към изучаване на 
градската култура от края на ХІХ до средата на ХХ век, а в настоящия момент – към 
историята на забележителните русенски сгради и хората, които са ги оживявали. Пуб-
ликации: 125 години Русенска община (1865–1990) – документален сборник. Русе, 1990; 
Светлоструй – документален сборник 1928–1941. Русе, 1991; Русенската хроника. Дати, 
събития и личности до средата на ХХ в. Русе, 2004, съвм. Ст. Йорданов; Преживелиците 
на един руснак в България 1885–1886. Спомени на морския офицер Еспер Серебряков. Русе, 
2005; „Лицата на Русе“ – енциклопедичен справочник, 2011 със Ст. Йорданов; Юбилейно 
списание „75 години БРП“, 2010 в съавторство; Сградите – европейско културно наслед-
ство на Русе. Образи и истории. Русе, 2013, съвм. В. Дойков. Над 40 статии в научни 
списания и сборници от национални и международни конференции; стотици публични 
лекции на теми за културната, стопанска, политическа и военна история на Русе; над 
60 временни и постоянни изложби.



Жп гара Свищов. Снимки Ретро България.
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Железопътните гари, 
проектирани от 
арх. пенчо койчев

илияна овчарова

Железопътният транспорт е вид наземно, надземно 
или отчасти подземно придвижване на пътници и товари по 
железопътни линии. Той е един от символите на индустри-
алната революция. От самото си създаване той е фактор за 
развитие, влияещ върху всички сфери на живота. 

Развитието на жп транспорта и разрастването на жп мре-
жата има съществен политически, икономически, социа-
лен и културен аспект, в допълнение към прекия резултат 
чрез пренос на суровини и продукти.

През 1830 г. в Европа е открита първата железница меж-
ду градовете Ливърпул и Манчестър. В Съединените щати 
ерата на жп транспорта започва през 1830 г. с откриването 
на линията между Балтимор и Охайо. Още през 1838 Робърт 
Дейвидсън започва с експерименти за електрификация на 
железниците, а през 1881 г. първият трамвай, захранван с ба-
терии, е пуснат в експлоатация. По-късно, през 1883 г., се раз-
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вива електропреносна мрежа, а през 1902 е отворена първата 
изцяло електрифицираната жп линия “Valtellinа“ в Италия.

Първата железопътна линия на територията на България 
е линията Русе – Варна, открита за движение на 7.11.1866 г., 
която е с дължина 223 км. Скандалното при нея е, че за по-
строяването ѝ са използвани камъни от останките на сред-
новековния български град Плиска, който до този момент е 
бил сравнително добре запазен. През периода 1870–1874 г. 
компанията „Източни железници“ (барон Хирш) построява 
жп линията Любимец – Белово, с отклонения Симеоновград 
– Нова Загора – Ямбол, които през 1909 г. са откупени от дър-
жавата. Първата електрифицирана линия, София – Пловдив, 
е открита за експлоатация през 1963 г. 

Според Наредба № 55 от 29.01.2004 г. „В железопътните 
гари се извършват дейностите по приемане, изпращане, пре-
стой и преработка на влаковете, осигуряване на превоза на 
пътници и товари, както и други технологични операции, 
свързани с експлоатацията на железопътната инфраструкту-
ра и превозната работа.“1

От архитектурна гледна точка гарите и гаровите компле-
кси са част от градското пространство. Те влизат в непрекъс-
нато взаимодействие с околната среда, като приемат от нея 
допълнителни дейности и същевременно я допълват със со-
циално, естетическо и културно значение.

В световен мащаб гаровите комплекси се изграждат като 

1 Чл. 98. (2), Наредба № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни 
линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната 
инфраструктура. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството 
и министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ, бр. 18 от 5.03.2004 г., попр. бр. 20 от 
12.03.2004 г., бр. 42 от 21.05.2004 г.
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носители на първична, генерична информация на населе-
ното място. В началото на XX век приоритетно се изграждат 
монументални сгради, вписани дълбоко в градската тъкан 
чрез предгаровия площад, който служи за основно комуни-
кационно ядро. Често градското пространство влиза в гарата 
чрез своята среда – обществено обслужване, търговски пло-
щи, транспорт.

Архитектите, проектирали сградите и дали градоустрой-
ствена концепция на гаровите комлекси в края на XIX и нача-
лото на XX век, са цяла плеяда: Георг Сушенгут2; Аксел Кум-
ниел (1833–1913) и Хиалмар Кумниел (1837–1897)3; Алесандро 
Масучети4; Теодор Линк5; Алексис де Шатоньов6; Херберт Бей-
кър7, Франц Швечтен8. Тук трябва да се споменат и авторът на 
финландския павилион за Световната експозиция от 1900 г. 

2 Georg Süßenguth (1862–1947) автор на жп гара Хамбург, 1900–1916, Германия; също автор 
на редица обществени сгради, сред които кметствата в Елберфелд, Берлин, Кьотен, Десо, 
историческият музей “Altonaer“ в Хамбург.
3 The Kumlien Brothers автори на жп гара Бергслагсбанан, Гьотеборг, 1881, Швеция; на 
църквите St Paul‘s Church в Стокхолм и Ljusterö kyrka (1894) – единствената по рода си църква 
с дървена конструкция.
4 Mazzuchetti, Alessandro (1824–1894) – гара Торино, 1866–1868; Централна гара Генуа ‒ 1853.
5 Link, Theodore C ( 1850–1923); гара Монпелие, Охайо, 1895; гара Декатур, Илинойс, 1902; гара 
Денвил, Илинойс, 1902; гара Литъл Рок, Аризона, 1907; гара Вандервнетер, Сейнт Луис, 1898; 
гара Сейнт Луис Юнион, 1894; гара Куинси, Илинойс, 1901; гара Дъглас, Аризона, 1907, автор 
на генералните планове на университета във Вашингтон, на Луизиански щатски униветситет, 
автор на Палатата на металургията и мините за Световното изложение през 1904 г.
6 Chateauneuf, Alexis de (1799–1853); гара Бергердорф, Германия, 1841–1842.
7 Baker, Herbert (1862–1946), гара Претория, Южна Африка, 1911; автор на обществени и 
административни сгради в Кейптаун, Йоханесбург, Бошендал, ЮАР и Делхи, Индия, както и 
на редица сгради в Кения, Белгия, Великобритания.
8 Schwechten, Franz (1841–1924); гара Анхалтер, Берлин, Германия, 1875–1880; гара Витенберг, 
Германия, 1875–1880; гара Десо, Германия, 1875–1880, автор на обществени сгради в Германия 
и Полша.
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– Елиел Сааринен9, работил впоследствие по градоустойстве-
ните планове на Будапеща, Ревал10 (Естония), Хелзинки (Фин-
ландия), както и Александър Лалу11 – авторът на гарите в Тур и 
Париж „Орсе“ 1900 (понастоящем музеят „Орсе“). 

Според разположението си по железопътната мрежа га-
рите са начални, междинни и възелни (в които се пресичат 
или разклоняват железопътните линии). Друго делене е спо-
ред извършваната експлоатационна дейност, като според 
него железопътните гари са: разменни гари и гари за надми-
наване; междинни гари и малки крайни гари – за обслужване 
на движението, на пътниците и операциите по натоварване 
и/или разтоварване на вагони, включително оформянето на 
превозни документи; влакообразуващи гари, участъкови и 
разпределителни; пътнически гари – за обслужване на път-
ници със или без обслужване на багажни пратки и колети; 
товарни гари – за обслужване на товарни превози, включи-
телно маневрена работа, товаро-разтоварна дейност, офор-
мяне на документи и други; за обслужване на индустриални 
железопътни клонове и/или пристанища; техническа гара – 
за техническо обслужване на пътнически влакове и вагони; 
интермодални терминали.

Вече споменатата по-горе Наредба 55 засяга в детайл па-
раметрите на необходимите сгради, помещения и техниче-
ска инфраструктура, с които се проектират и строят гаровите 

9 Saarinen, Eliel (1873–1950); Централна гара ‒ Хелзинки, Финландия, 1905–1914; Централна 
гара ‒ Виипури, Финландия, 1904–1914.
10 Старото име на Талин.
11 Laloux, Victor Alexandre (1850–1937); теоритик и практик в архитектурата, преподавател в 
Училището по изящни изкуства в Париж, автор на кметствата в Руба и Тур; носител на златен 
медал на AIA 1920 и на RIBA, 1932.
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комплекси: гарова платформа с коловозно развитие; сгради 
с необходимите помещения и работни места; далекосъоб-
щителни инсталации и съоръжения; устройства за сигнали-
зация или за сигнализация, централизация и блокировка; 
енергоснабдяване, топлоснабдяване и осветление; контактна 
мрежа и съоръжения по електрифицираните железопътни 
линии; водоснабдяване и канализация. Помещенията и тех-
ническата инфраструктура на тези структури са сложни във 
функционалността си съоръжения, чиито ходови линии чес-
то се преплитат една с друга и с линиите на достъп на пътни-
копотока. Развитието на гаровия комплекс изисква внимате-
лен анализ на градоустройствената обстановка и инженерна-
та обезпеченост на терена.

Гарите, разработени от арх. Койчев, допълват неговото 
творчество напълно в стила на световноизвестните архите-
кти, които приоритетно работят с административни и об-
ществени сради. Те са разположени в Северозападна Бълга-
рия, в градовете Лом, Свищов и Видин, и са последни спирки 
на жп линии. Тяхната локация в изградилите вече собстве-
ния си образ дунавски градове, техните функционални изи-
сквания, както и личният стил на архитекта са определящи 
за архитектурно-естетическото им решение. И трите сгради, 
проектирани от Пенчо Койчев, са със статут на паметници 
на културата от местно значение (от общо четиринадесетте 
гарови сгради, обявени за недвижима културна ценност в 
България12).

12 Атанасова, И. Архитектурното наследство на железопътното строителство. – Строителство 
Градът, 24.09.2013.
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Гара Лом, 2010 г., източник: http://photos.wikimapia.org.
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Жп гара в град лом13

Гарата в град Лом е последна гара на железопътния клон 
Брусарци – Лом. Чрез него регионът се свързва с национал-
ната жп мрежа. Влаковете минават през: Брусарци, София, 
Мездра, Враца, Монтана. Сградата е проектирана през 1917–
1919 г. от архитект Койчев. Зданието на гарата е предвоенно, 
създадено на базата на типов проект, като приликата ѝ с га-
ровите сгради в Монтана, Брусарци, Добрич, Враца и Габро-
во е ясно четима. 

Ситуирането на пътническата жп гара в периферията на 
централната градска част осигурява най-изгодната връзка с 
гарата посредством мрежата на вътрешноградския общест-
вен транспорт, като има пряка връзка и с част от кейовете 
на пристанището. Както е характерно за градове с население 
до 300 000 жители, предгаровият площад е главен комуника-
ционен възел за железопътния и градския транспорт. Пред-
гаровият площад е с надлъжна – нишообразна форма, съз-
дадена като разширение към минаващата успоредна градска 
артерия. Неговото разположение удовлетворява комуника-

13 Лом е град в област Монтана, Северозападна България, разположен по поречието на река 
Дунав, при устието на река Лом, а историята на селището може да се проследи още от Антич-
ността. Според историята на града, публикувана на сайта на общината в картата „Европей-
ската част на Турция“ (1811), градът е назован сред „по-забележителните градове на главните 
пътища“. С развитието на корабоплаването по Дунав след 1830 г. нараства и значението на 
града. Тласък в развитието на града се дава от построяването на шосето до София и превръ-
щането на селището в главно експортно пристанище за Виена (Австрия). Това оказва голямо 
влияние върху градската архитектура. В Лом е основано едно от първите читалища в България 
(1856 г.), създадено е първото женско дружество (1858) и се играе едно от първите театрални 
представления в страната. През 1894 г. чехите Малотин и Хозман отварят пивоварна фабри-
ка в Лом, днес „Ломско пиво“ АД, тогава започват да работят и керамичната и тютюневата 
фабрика. През 1913 г. е открит „електрически завод“. В началото на XX век замогването на 
много ломски фамилии им позволява да построят домовете си в стила на късния сецесион по 
проекти на австрийски, италиански и германски архитекти.
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ционно-техническите изисквания, като предоставя възмож-
ност за бърз, сигурен и удобен преход между железопътния 
и вътрешноградския транспорт. Същевременно то предла-
га издържано архитектурно-градоустройствено решение, 
включващо хармоничен ансамбъл от окръжаващите сгради и 
ясно функционално разделение на територията на площада.

Разпределението е компактно, като всички основни функ-
ции са съвместени под един покрив. Приемната зала е пре-
ходна в напречната си ос и осигурява директна връзка меж-
ду предгаровия площад и перона. Фоайето е проектирано 
с козирка, стъпила на пет колони, като над нея има отвор с 
арковидна форма. От страната на перона козирката е по про-
тежение на цялата дължина на ниското тяло. Служебните 
помещения, свързани с експлоатацията и поддържането на 
железния път и съоръженията и административните поме-
щения, са в двуетажните крила на сградата.

Членението на фасадата е ритмично, а визуално са под-
чертани конструктивните ѝ елементи. Отворите следват ри-
тмиката, като са засводени, и арките са декорирани с видими 
тухли и бяла боя. Всяко едно от трите тела е със самостоятел-
на покривна конструкция, като над входа на приемната зала 
билото на покрива е перпендикулярно на това на тялото и 
по този начин сградата придобива допълнителна монумен-
талност.
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Жп гара в град видин14

Железопътният транспорт на територията на област Ви-
дин се стопанисва от поделенията на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ и БДЖ ЕАД. Област Видин 
е свързана с националната жп мрежа посредством 87 км жп 
линия, част от VII главна жп линия София – Видин. Линията 
е единична, въведена в експлоатация през 1923 г., като от 1988 
г. е изцяло електрифицирана. Тя обслужва пряко общини 
Ружинци, Димово, Макреш, Грамада и Видин. В участъка от 
жп линията Видин – София, преминаващ през територията 
на област Видин, има 13 железопътни гари, спирки и раздел-
ни постове. 

Гара Видин е проектирана е през 1917–1919 г. от архитект 
Пенчо Койчев, като експлоатацията ѝ е започнала през 1923 г. 

14 Според историята на града, публикувана на сайта на общината, селището датира от 
късната старокаменна епоха. Тракийски находки са открити във Видин на дъбочина 5-6 
метра в днешния квартал „Калето“ – от VI в. пр.н., римското селище Бонония е строено през 
I в. сл.н.е. и още тогава е съществувала солидна каменна крепост. Първоначално градът е 
станция на крайдунавски път, а през IV век става седалище на конни части. Градът е влизал 
в територията на римските провинции Мизия, Горна Мизия и крайбрежна Дакия. Градът 
става част още от Първото българско царство, а през XIII и XIV век Видин е столица на 
феодалните владетели Шишмановци. През периода на турското робство Видин е търговски 
и пристанищен център, през който се поддържат връзки с Влашко, Унгария и други 
съседни страни. Развиват се много занаяти. През XVIII–XIX век Видин се разраства и развива 
в търговско-занаятчийско отношение, а притокът на българите към града се засилва. След 
Кримската война (1853–1856) Австрия, Русия и Франция откриват свои представителства в 
града. На дунавския бряг са складовете, теглилките, работилниците за кожа. Търгува се с 
Виена, Будапеща, Лайпциг, Тимишоара, Брашов, Ниш, Триест, Дубровник, Солун, Цариград, 
Букурещ, Крайова, Венеция – на практика с цяла Европа. Причината за това е река Дунав 
– по това време основните търговски пътища са големите реки в Европа. Скоро след това 
обаче железопътните линии изместват речните пътища и тъй като Видин е доста встрани от 
всички жп линии, постепенно губи значение като център на търговията. След построяването 
на шосето, свързващо Лом и София, през 1866 г. пристанището в Лом започва да се развива, а 
това във Видин започва да запада.
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Гаровият площад във Видин е блокиран околовръстно от 
улици с транзитно движение. Гарата е перпендикулярна на 
коловозното развитие и се обхваща двустранно от минава-
щите успоредно на железопътните коловози улични арте-
рии. Такова решение на челна гара е характерно за началните 
спирки, като ярки примери за такива са гарите във Варна и 
Бургас. 

Сградата във Видин е двуетажна, приемното фоайе е с 
двойна височина, като отново, както и при другите две гари 
на Койчев, то е подчертано с перпендикулярен на основния 
скат покрив. Административните крила са визуално отделе-
ни във фасада от страната на перона с перпендикулярен на 
скатовете на основното тяло покрив. Фасадата е изчистена, а 
характерните за романтизма арки и сводове в оформянето 
на прозорците са запазени само от страната на предгаровия 
площад на първия етаж.
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Гара Видин, източник: http://photos.wikimapia.org.
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Жп гарата в Свищов, източник: wikimapia.org.
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Жп гара в град Свищов15

Гара Свищов е последна гара на железопътния клон Лев-
ски – Свищов, чрез който регионът се свързва с националната 
жп мрежа. Гарата е ситуирана в периферията на централна-
та градска част, в близост до пристанището.

Първата гарова постройка е проектирана през 1907 г. от 
архитект Джаков. През 1917–1919 г. Пенчо Койчев проектира 
нова сграда. 

Предгаровият площад е с дълбока форма с тангираща улич-
на артерия към него. Разпределението и функционалността 
на постройката са аналогични с тези на гарата в Лом. Същото 
важи и за членението на фасадите, използваните материали 
и покривната конструкция. Особеност на сградата в Свищов 
обаче са двете кули на покрива на крилата, които маркират 
предгаровия площад и играят роля на визуален ориентир.

И трите предствени творби на арх. Пенчо Койчев при-
надлежат към една типологична група и имат аналогична 
конструктивна система – монолитната стоманобетонна. Про-

15 Според историята на града, публикувана в сайта на общината, градът е наследник на рим-
ския (а по-късно и ранновизантийския) кастел Нове, който е важен стратегически пристани-
щен център. През Средновековието се нарича Стъклен, а в картата на Фра Мауро от 1459 г. е 
отбелязан с името Систово. В първите векове на турското владичество тук е имало няколко ко-
либи, които нощно време осветявали с огньове пътя на лодки и гемии по Дунав. Постепенно 
около тях се оформя и бъдещият град Свищов. През XIX век селището има завидно развитие 
въпреки пълното му опустошение по време на Руско-турската война от 1810 г. В 1865 г. д-р 
Иван Богоров описва Свищов като „най-търговското място“ от нашите градове. През 1867 г. 
в града се създава „Дунавско вапорно дружество“, което закупува австро-унгарския параход 
„Начало“ и три шлепа за зърнени храни. Материалното благосъстояние на града се отразява 
и на културния му живот. Хр. Павлович открива ново словенобългарско училище и девическо 
училище през 1841 г. През 1856 г. в Свищов е открито едно от първите в България читалища с 
музей, първата в България търговска гимназия (1884), днес Икономически техникум и др.След 
Освобождението градът губи първостепенното си значение, но остава важен икономически 
и културен център, а впоследствие и туристически. От 1936 г. Свищов е академичен град с 
откриването на Висшия финансово-икономически институт „Димитър Ценов“. 
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ектирани и построени са в един и същи времеви интервал, 
който съвпада с поста на арх Койчев като началник бюро при 
Дирекцията за постройки на железници и пристанища от 
1917 до 1919 г.

Гарите в Свищов и Лом са преходни, успоредни на коло-
возното решение типови сгради, като третирането на фаса-
дите и детайлите на фоайетата и отворите са тяхната визитна 
картичка. Гара Видин е уникално архитектурно решение за 
челна гара в централна градска част.

От направения кратък исторически преглед на развитието 
на жп транспорта и на гаровите комплекси, които го обслуж-
ват, анализа на действащата нормативна уредба, прегледа на 
историята на градовете Лом, Свищов и Видин и тяхния архи-
тектурен образ от началото на XX век, еднозначно се доказва, 
че гарите, проектирани от архитект Койчев, са стилистично и 
технически издържани. Те имат собствен архитектурен образ 
и естетика, които се вписват в градската среда, като играят 
роля на ориентир в нейната структура. 

Индивидуалният стил на автора, разработен в практиката, 
но и обоснован от теоретическите му познания, е ясно четим 
и разпознаваем. Така, макар че гаровите сгради не са от най-
големите по площ обекти, проектирани от архитект Пенчо 
Койчев, те заемат достойно място в неговото творчество.
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Architectural and aesthetic solutions for the railway 
stations, designed by architect Koychev 

Iliana Ovtcharova

Abstract

The current report focuses on the railway stations part of the work of architect. 
Koychev, in the sities of Lom, Vidin and Svistov. The architecture of railway station 
buildings at global and local level is discussed. The relationship between the architec-
tural and aesthetic solutions of these buildings and their location, historical ties, tech-
nological requirements, local tradition and the specific style of the artist is analyzed.

Stations and station complexes are part of the urban space. They are in continuous 
interaction with the environment by adopting its additional activities and at the same 
time supplementing it with social, aesthetic and cultural significance.

Globally railway station complexes are holders of primary, generic information 
on the urban settlement. In the early 20th century. By priority this type of buildings 
are monumental, deeply included into the urban fabric through the station square, 
which serves as the main communication core. Often urban space enters the station 
through the public services, retail and transportation.

All three presented works of architect. Pencho Koychev are designed and built 
in the same time frame, belong to a typological group and have similar construction 
system - monolithic reinforced concrete.

From the brief historical overview of the development of the railway transporta-
tion and station complexes, by analyzes of the current legislation and reviews of the 
history of the towns of Lom, Svishtov and Vidin and their architectural image of the 
early 20c., is unambiguously proven that the stations designed by arh.Koychev are 
stylistically and technically coherent. They have their own architectural image and 
aesthetics that fit into the urban environment and plays a role of a landmark in its 
structure.

Stations in Svishtov and Lom are parallel to the tracks.
The station of Lom was designed in 1917‒1919 arh.Koychev and in its design there 

is clearly legible similarity with the stations Montana, Brusartsi, Dobrich, Vratsa, Ga-
brovo.

The site planning in the periphery of the central part provides the most advanta-
geous connection with the station through the network of intra-city public transport 
and the direct connection with some of the piers of the harbor. The station square has 
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a longitudinal form created as an parallel extension to an urban artery and meets the 
technical requirements, providing a quick, safe and convenient transition between rail 
and urban transport.

The plan is compact, all features are compatible under one roof. The reception hall 
is transient in the transverse axis, providing a direct link between the station square 
and platform. The lobby is designed with visor, standing five columns, and over it a 
hole with arch shape. On the platform side visor is along the entire length of the lower 
body. Offices related to the operation and maintenance of the track and facilities and 
administrative premises are in the two-storey wings of the building.

Articulation of the facade is rhythmical and visually highlighted with construc-
tive elements. The openings follow the rhythm, they are arched and decorated with 
visible brick and white paint.

Each of the three units has a separate roof structure, such as at the entrance of 
the reception hall roof ridge is perpendicular to that of the body, thereby building 
acquires additional grandeur.

Svishtov station is the last station of the railway branch Levski-Svishtov, through 
which connects to the national railway network. The first building of the station was 
designed in 1907. by arh. Dzhakov. In 1917‒1919 new building was designed by arh.
Koychev.

The station is situated on the periphery of downtown, near the port. Station 
square is a deep form of tangential street artery to it. Distribution and functionality 
are similar to those of the station Lom. The same goes for articulation of the facades, 
the materials used, the roof structure.

Typical for the building in Svishtov are the two towers on the roof of the wings 
that mark the station square and serve as visual reference.

Station Vidin is one of the oldest stations in Bulgaria, is designed in 1917-1919 and 
its exploitation started in 1923.

Station Vidin is with a unique architectural solution for a stub station. 
The station square is blocked from the transit communications. The station is per-

pendicular to track development and is covered by a bilateral streets parallel to the 
railway tracks. The building has two floors, a lobby with double height, again, as 
with the other two stations Koychev highlighted with perpendicular to the main slope 
roof. Administration wings are visually separated in front of the platform side with 
perpendicular slopes of the main body roof. The facade is clean as typical romantic 
arches and vaults in shaping the windows are preserved only on the side of the station 
square on the first floor

The individual style of the author, developed in practice, but justified by the theoreti-
cal developments is clearly readable and recognizable, although the station buildings are 
not the largest in size, designed by the architect, they take their place in his work.
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Д-р арх. Илияна Овчарова е магистър архитект урбанист. Занимава се с научни и 
приложни изследвания в областта на опазване на недвижимо архитектурно наследство 
с акцент върху промишлени сгради, комплекси и съоръжения. Дисертационният труд 
„Реутилизация и ревитализация на промишлени предприятия“ за придобиване на о.н.с. 
доктор (ИИИзк ‒ БАН, 2015) и 12 публикации в научни издания са на тема индустриална 
археология. Работи върху социалния аспект и създаване на устойчиви модели в реставра-
цията, реутилизацията и регенерацията на архитектурата от XX век.
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СОФИЙСКИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
НА АРХ. ПЕНЧО КОЙЧЕВ

Валентина Върбанова

Творчеството на арх. Пенчо Койчев е много богато на ар-
хитектурни шедьоври, останали трайно в историята на бъл-
гарската архитектура от първата половина на ХХ век. Обик-
новено предмет на проучвания от страна на изследователите 
са неговите обществени сгради. За тях е писано много. Може 
би изкуствоведите са в дълг към архитекта по отношение 
на архитектурно-художествения синтез в неговите произве-
дения. Те присъстват във всяка негова творба, а повечето от 
тях са дело на самия автор на проекта. Жилищното строи-
телство на арх. Пенчо Койчев е по-слабо проучено. То остава 
някак си в сянката на мощното му архитектурно присъствие 
в монументалните обществени сгради. Проследявайки него-
вия творчески път по години, прави впечатление, че проек-
тирането и строителството на жилищните му сгради съвпа-
да с кратките периоди, когато той работи като архитект на 
свободна практика. Винаги заемал важни ръководни постове 
по министерства, може би това са били периоди на негови 
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творчески отпуски и пълноценно отдаване на удоволствието 
да проектираш. Едно може да се твърди, че независимо от 
значимостта и параметрите на обекта, той еднакво отговорно 
и творчески е подхождал към поставената задача. Неговите 
жилищни сгради са разпознаваеми по отношение на автор-
ството и носят белезите на творческото му кредо, от цялото 
до детайла. 

В настоящото изложение са подбрани четири творби от 
жилищното строителство на арх. Пенчо Койчев, построени 
през различни години, като развитието на типа е проследен 

Жилищна сграда на Чекаларов, ул. Шипка № 50, северна фасада. Снимки Мария Давчева, 2016.
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хронологично. Те са различни и малко проучени. Част от тях 
са претърпели промени в строителната си история, като са 
загубили частично първообраза си, а оттам донякъде и твор-
ческия замисъл на автора. Особено актуално е това твърдение 
по отношение на интериорите, в повечето случаи проекти-
рани от автора на проекта. Две неща обединяват подбраните 
примери. Първият общ признак е, че те, независимо от про-
мените, все още носят белезите на новаторство в почерка на 
автора, изразено в прилагането на националноромантични-
те елементи в българската архитектура. Втората причина за 
подбора, която се явява следствие от първия общ признак, е, 
че представените жилищни сгради на арх. Койчев са оценени 
по достойнство и са обявени за паметници на културата – ар-
хитектурно-строителни, а някои от тях и исторически. Жи-
лищната сграда на ул. Шипка № 50 е известна като къщата 
на Чекаларов, или б. къща на Иван Спасов. Тя заема него-
лям парцел в кв. Докторски паметник и по време на нейното 
изграждане това са имоти, раздадени от Висшето училище 
(Софийски университет) за построяване на еднофамилни 
жилищни сгради за нуждите на преподавателите. Известно 
е завещанието на братята Евлоги и Христо Георгиеви и да-
рените от тях земи на университета, които са достигали в из-
точна посока до Перловската река. Сега жилищната сграда е 
в нова среда, но минувачът по ул. Шипка винаги се заглежда 
в нея, запленен от компактния, разчленен обем. Сградата е 
строена около 1907 г. и може да се твърди, че между софий-
ските жилищни сгради на арх. Пенчо Койчев тя най-силно 
носи белезите на националноромантичното направление в 
архитектурните стилове от началото на ХХ век. Строително-



Планове на жилищната сграда на 
бул. Дондуков, 36. Чертежите са 
предоставени от НИНКН.

Жилищна сграда на бул. Дондуков, 36. Снимка Мария Давчева, 2016.
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то петно в парцела е застроено със силно раздвижен и добре 
пропорциониран архитектурен обем, който, макар че има 
скромни пространствени параметри, прилича на малък за-
мък. За съжаление, през 1971–1972 г. прозорците в таванския 
етаж са разширени и това създава известна дисхармония по 
отношение на оригиналните засводени прозоречни отвори, 
които са силно издължени и подчертани с обрамчване от ма-
зилка. Частичната щукатурна украса над ъгловите прозорци, 
обшивката под стрехата и дървеното членение на етажа над 
еркера подсилват романтичното настроение във възприема-
нето на малкия жилищен шедовър. Еркерът от северната 
фасада по ул. Шипка е голямата находка на обемно-прос-
транственото решение и нещо като „намигване“ от страна на 
автора. Той не излиза силно напред, но създава необходима-
та пластика и най-вече балансира равновесието в асиметрич-
ната фасадна композиция. Нямаме необходимите данни 
за планово-пространствената схема, но се знае, че тя е била 
вестибюлна. За голямо съжаление, оригиналните стенописи 
в някои от стаите още през 1978 г. са заличени чрез баданос-
ване. Те са били с геометрични орнаменти, възможно е да са 
били проектирани и от самия автор1. 

Кахлените печки в помещенията също към посочената го-
дина вече са били съборени. Къщата дълги години се е полз-
вала за настаняване под наем от Софжилфонд. Това безспор-
но е оказало негативно влияние върху нейното стопанисване 
и поддържане.

По времето, когато арх. Петко Койчев строи своята собст-
вена къща на бул. Дондуков № 66 (сега № 46) през 1909 г., той 
е началник на бюро за зданията при Дирекцията на построй-
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ките на железниците и пристанищата към Министерството 
на обществените сгради. Този пост той заема между 1906–1914 
г. Следва известно прекъсване поради излизане на свободна 
практика, но арх. Койчев отново се връща на министерсткия 
пост и служи там до 1919 г. Жилищната сграда на бул. Донду-
ков е построена при сключено застрояване и днес се намира 
в променена градоустройствена ситуация след последната 
война. Тя е семейна къща и все още се обитава от неговите 
наследници. Застрояването заема издължено строително 
петно при една симетрична планова схема, първоначално в 
два етажа. През 30-те години на ХХ век е надстроен последни-
ят етаж, което, разбира се, нарушава общото пространстве-
но въздействие и изявата на триъгълния фронтон над главен 
корниз. Не биха могли да се посочат други съществени наме-
си в планово и пространствено отношение, освен едноетаж-
ните пристроявания в дълбочината на парцела, които не са 
съществени. Разпределенията по етажи са функционални, 
с търговска част (дюкан) и ателие на архитекта в партера, а 
в етажите е жилищната част. Красива вита каменна стълба 
свързва двата етажа. Жилищната част е с вестибюлна плано-
ва схема и връзка чрез външна стълба с двора. Пристроява-
нето на стълбата е по-късно и съвпада с надстрояването на 
сградата. Таблени двукрили врати свързват вестибюла със 
стаите. Вероятно някои от тях са остъклени. В обемно-прос-
транственото изграждане на северната фасада към бул. Дон-
дуков съзнателно е търсено пластично решение с еркерното 
издаване от етажа. Между еркерите е формирана лоджия, 
обслужваща двете стаи. Влиянието на националромантизма 
в архитектурата на жилищната сграда се проявява при израз-
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Планове на жилищна сгради на ул. 11-ти август, 5, 7, 9. Състояние 1988. 
Чертежите са предоставени от НИНКН.
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ните средства, използвани при изграждането на лоджията. 
Парапетът ѝ е от рязани дъски, поддържан от две елегантни 
колонки със стилизирани възглавници. Четат се елементи от 
Българското възраждане, творчески пресъздадени от автора 
в жилищната архитектура от началото на ХХ век. Като цяло 
сградата притежава висока степен на запазена автентичност. 
Тя е наситена с много история и присъствието в нея на исто-
рически личности и събития. Поради тази причина, освен че 
е архитектурен паметник, тя има значимостта и на историче-
ски. Много скоро на фасадата ѝ към бул. Дондуков ще бъде 
поставена мемориална плоча, която ще разказва за нейния 
автор и неговите наследници, защото и между тях има заслу-
жили хора1. 

В близост до собствената си къща (в същия кв. 509) арх. 
Койчев проектира и строи през 1914 г. нещо ново и много 
интересно. Това е тройната жилищна сграда на инженерите 
Прахов, Коевски и Бръшлянов2. Новото е, че на този проект 
може да се погледне като на прототип на секционното жи-
лищно строителство. По това време в София все още няма 
жилищни кооперации. В историята на архитектурата е при-
ето да се смята, че арх. Лазар Парашкеванов е бащата на ко-
оперативното жилищно строителство у нас. Това е така, той 
има прекрасни кооперации в София, но построени малко 

1 Жилищна сграда на арх. П. Койчев, под № 711-а в списъка за ЦГЧ, кв. 509, архитектурен и 
исторически ПК, декл. с п. № 2657/ 1988 г., категория „местно значение“, паспорт от 1988 г., 
НИПК.
2 Жилищна сграда, б. на инж. Прахов, под № 711 в списъка за ЦГЧ, кв. 509, архитектурен ПК, 
декл. с п. № 2657/ 1988 г., категория „местно значение“, паспорт от 1988 г., НИПК.
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по-късно, към началото на 20-те години на ХХ век. В случая с 
трите жилищни сгради на ул. 11 август на № 5, 7, 9 е налице 
първият успешен опит да се обединят три секции със самос-
тоятелно развити жилища по етажи. На ниво терен отдел-
ните обеми са разположени при свободно застрояване, като 
всяка една от тях чрез дълъг проход към улицата се свързва с 
двора. На ниво етаж обаче сградата е решена като цялостен 
обем. За съжаление, надстрояването над втория етаж през 
1958 г. не е съобразено с общото ѝ пространствено въздейст-
вие. Търсено е решение за обединяване между етажите чрез 
еркерите от надстройката с общ балкон, но резултатът ни-
как не е убедителен и е много далеч от прецизния детайл 
по фасади, създаден от арх. Койчев. Така както е била зами-
слена от автора, или поне до промените по нея през 1958 г., 
секцонната жилищна сграда е била решена по отношение на 
образа отново с изразните средства на националния роман-
тизъм. Сега това най-отчетливо си личи при аркадата от бал-
кона на първи етаж, решена с елегантни дървени колонки 
и арки, покрити отгоре с мазилка. Декоративната аркатура 
по фасадата е циментова, а не от издадени тухли. Именно 
поради това е толкова ажурна и лека. Външната едро пръс-
кана и грапава оригинална мазилка също играе важна роля 
за общото пространствено възприемане. Ажурни чугунени 
решетки служат за парапети по балкони и лоджии. И тук 
във фасадата присъстват любимите на арх. Койчев удължени 
прозорци, особено подчертани в еркерите. Те също са добре 
детайлирани, с дребен растер на членение в горната си част. 
Сега малко от тях са запазени. По етажи жилищата са били 
решени като самостоятелни (по едно жилище на етажна 
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Детайли от жилищните сгради на ул. 11-ти август и ул. Шипка.
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площадка), просторни, при вестибюлна планова схема и до-
бро функционално зониране. За своето време те са модерни 
и предлагат висок комфорт за обитаване на хора от средната 
класа и средите на интелигенцията, каквито са били собстве-
ниците инженери. Впоследствие (вероятно след 1945 г.) ня-
кои от тези жилища са разделени на две, за да бъдат настане-
ни в сградата под наем повече обитатели. И в трите секции 
главната стълба е каменна, двураменна, покрита с красива 
мозайка и снабдена с ажурен метален парапет.

Партерният етаж във всяка секция по първоначалната 
планова схема има връзка с втора вита стълба, със самостоя-
телен изход към тогава озеленения двор. Жилищната сграда в 
интериора е била много богата на архитектурно-художествен 
синтез, проектиран от самия автор. За съжаление, някои от 
тези елементи вече не съществуват. Във всяко жилище е има-
ло високи кахлени печки, които сега са запазени единично. 
Интерес за бъдещо проучване представляват и декоративни-
те метални решетки по парапетите на стълбища и балкони, 
които са решени в духа на общия архитектурен стил. Запа-
зена е подовата мозайки при входовете на всяка секция. На 
места съществуващата оригинална дървена дограма по про-
зорците може да послужи като образец за подмяна при една 
бъдеща реставрация. Подобен паметник на културата, като 
образец на важен етап в жилищното строителство у нас, си 
заслужава да бъде подробно проучен и реставриран по пър-
воначалния проект на арх. Койчев както по фасади, така и в 
интериора. Разбира се, с оглед на собствеността сега подоб-
на идея граничи с утопията, но не пречи да мечтаем. Едва 
ли настоящите обитатели ценят малкото, което е останало 
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от новаторското за времето си решение на автора. Сградата 
има и историческа стойност. Малко се знае за първите соб-
ственици инженери, но е известно, че в жилището на първия 
етаж от средната секция е живял писателят Асен Каменов. 
По сведения на неговата съпруга за известно време в неговото 
жилище е живял и Никола Вапцаров. Явно са били приятели 
по писателска линия. Това вече си заслужава да бъде проуче-
но от историците, още повече, че е било по времето, когато 
жилищната сграда е съществувала във вида, в който нейният 
автор я е създал. 

Последната от подбраните примери за софийските жи-
лищни сгради на арх. Койчев се намира на късата, но застрое-
на с представителни сгради ул. Добруджа. Тя е известна като 
жилищната сграда на Панайотов и е построена през 1925 г.3. 
Застрояването представлява поредица отново от три обема, 
свързани помежду си с отстъпи и разположени по дължи-
ната на тесен и дълъг парцел. По време на бомбардировки-
те от Втората световна война третата къща в дълбочината на 
двора е изгоряла изцяло. Средната къща също е пострадала, 
но впоследствие е възстановена по съществуващия конструк-
тивен скелет. За съжаление, днес не можем напълно да се 
възхищаваме от целостта на това творение поради негова-
та незавършеност. Вероятно по времето, когато арх. Койчев 
проектира жилищната сграда, е свободен архитект на частна 
практика (1922–1924). Една година след това той е назначен за 
началник на архитектурното отделение при Министерството 

3 Жилищна сграда, под № 578 в списъка за ЦГЧ, кв. 456, архитектурен ПК, обявен в ДВ бр. 
40/1978 г., категория „местно значение“, паспорт от 1988 г., НИПК.
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на благоустройството, където остава на работа до 1928 г. 
За сградата на ул. Добруджа № 9 можем със сигурност да 

кажем, че това е четириетажна жилищна кооперация, със-
тояща се от три секции. Тук неизменно отново е налице же-
ланието на автора за създаване на изразителни и разчленени 
обеми и той съзнателно използва приложения преди десе-
тина години принцип на застрояване по улица 11 август № 
5, 7, 9. Кооперацията е налице, но тя представлява свързани 
помежду си, вече и на ниво терен, три ясно изразени архите-
ктурни обема. 

Обединяващ елемент е пълноценният мансарден етаж, 
който, за щастие, не е претърпял промени във времето в една 
от секциите. В обемно-пространствено отношение автентич-
ността на сградата е сравнително добре запазена, като изклю-
чим отсъствието на третата секция по споменатите причини. 
Тук желанието на арх. Койчев за пластичност и членение по 
фасади е решено с други изразни средства. Липсват еркери, 
балкони и лоджии, но изразителността на образа идва от под-
чертаване на ъглите на застрояване и издатините по фасади, 
които пък логично следват жилищната функция по етажи. 
При прозоречните отвори отново са налице така любимите 
му тесни и издължени прозорци с квадратен растер в горна-
та си част. Съзнателното им разминаване по височината на 
фасадите създава необходимата динамика на архитектурната 
композиция. Високият цокъл и рустиката са проведени по 
стените на партерния етаж по цялото протежение на двете 
секции. Втората от тях в дълбочината на двора при възстано-
вяването не е запазила наклона на мансардния етаж и действа 
много тромаво. За наличието на оригинал по отношение на 
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обемно-пространственото решение можем да говорим само 
за източната част на кооперацията с лице към ул. Добруджа. 

Не разполагаме с данни за плановата схема на жилищата 
по етажи и затова не можем да я коментираме. Най-вероятно 
е била вестибюлна и с добро функционално зониране. Едва 
ли много от тези жилища са запазили първоначалната си схе-
ма, защото се знае, че голяма част от тях дълги години са се 
ползвали от Софжилфонд, което означава преграждане, дел-
ба и т.н. В интериора на общите части на сградата (входове, 
стълбищни и етажни площадки) са налице запазени подове 
с оригинална многоцветна керамика, ажурни метални пара-
пети, таблени дървени врати и др. Днес цветното решение 
на „фасадната реставрация“ е изключително неподходящо. 
Партерът е накъсан цветово, каменната облицовка по цокъл 
не се чете, фасадата е окабелена и окичена с ненужни под-
вижни елементи. Паметникът на културата заслужава мно-
го повече, най-малкото да попадне в подходящите ръце при 
реставрацията, което по всичко, личи досега не се е случило.

Определено първият собственик на кооперацията Панай-
отов е бил представител на едрата буржоазия и най-вероятно 
жилищната сграда е реституирана след промените от 1989 г. 
Такава би трябвало да е съдбата и на останалите три сгради, с 
изключение на собствената къща на арх. Койчев. 

Дотук нищо не се каза за конструктивната система на жи-
лищните сгради. Тя е еднаква и при четирите обекта. Моно-
литната стоманобетонна конструкция до 20-те години на ХХ 
век все още не се прилага масово в жилищното строителство 
у нас. В случая конструкцията е масивна, с дебели носещи ту-
хлени стени, като подовата част е гредоред, подсилен с ме-
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тални релси. Има пруски сводове, има каменни стълбища 
– всичко, което съответства за конкретния период в жилищ-
ното строителство. Другото е по-важно – тези сгради, някои 
от тях на повече от 100 години, са много здрави и устойчиви 
на земетръс. Не износването на конструкции и строителни 
материали са причините за техническото им състояние, а чо-
вешката намеса. Може да се каже дори понякога и човешкото 
бездействие. 

Направихме опит да предствим четири творби на арх. 
Пенчо Койчев, създадени в период от двайсетина години и 
принадлежащи към една типологична група. Те са скромни 
на фона на монументалните му произведения и не са толкова 
известни. Това едва ли е от значение, защото те успешно до-
пълват богатата му творческа биография и подчертано носят 
белезите на авторовия му почерк. Хубавото би било, ако мо-
жем да направим нещо за тях и да върнем първоначалното 
им звучене. В някои от разглежданите примери промените 
са обратими. В случая се иска не само желание и средства от 
страна на собствениците, а и широко обществено участие на 
експерти, администратори и политици. Тогава бихме били 
спокойни, че ги предаваме по достойнство на тези след нас – 
бъдещите поколения.
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Architect Pencho Koichev’s residential buildings in Sofia

Vаlentina Vurbanova 

Abstract

Architect Pencho Koichev’s architectural oeuvre has been very well explored as 
regards his monumental works: palaces of justice, health and educational facilities. Re-
searchers devote less attention to his residential constructions. This paper deals with 
four residential buildings in Sofia designed by architect Pencho Koichev between 1907 
and 1926, when he was probably a freelancer. Their cultural and historical significance 
has been appraised long ago and they have been given cultural heritage status for out-
standing cultural value (monuments of culture). The study includes an evaluation of 
their present condition in terms of the authenticity of their planning and spatial sche-
ma, spatial solution (including superstructures), changes in the interior, architectural 
and art synthesis and technical condition. All the residential buildings presented in 
the paper are in need of contemporary restoration interventions to present adequately 
Pencho Koichev’s architectural oeuvre to posterity. 

Доц. д-р арх. Валентина Върбанова е изследовател в областта на опазване на недвижимо 
архитектурно наследство и реставрация. Магистър архитект (1976), доктор (1983), 
доцент (2009) във ВСУ „Любен Каравелов“ ‒ София, ръководител на магистърска програма 
„Опазване на архитектурно наследство“. Публикации и научни монографии: „Опазване 
на недвижимо архитектурно наследство“, „Въведение в архитектурата“, „Методология 
на реставрацията“, „Въведение в опазването“, „Изучаване на недвижимо архитектурно 
наследство“. Има над 80 статии в архитектурни списания и научни сборници, 40 
доклада, изнесени на национални и международни конференции. Автор на над 100 проекта 
за опазване на обекти на културно-историческото наследство. Членство на национални и 
международни професионални организации.
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Дворец царска Бистрица, 
самоков

Дворецът се намира в община Самоков, над курорта Бо-
ровец, и е изпълнявал функциите на ловна хижа за царете 
Фердинанд I и Борис III.

Според декларационната карта на обекта в НИНКН по 
проучването на Ант. Антонова и Хр. Шанов дворецът е по-
строен на три етапа:

I етап – 1898 г. В него се изгражда ловна хижа по проект 
на Георги Фингов (известна и като „Старият дворец“). Тя 
представлява едноетажна сграда с каменни основи, дървена 
конструкция на етажа, двускатен покрив и първоначално от-
крита, а после остъклена галерия към двора. Фасадите са об-
лицовани с каменен цокъл и дървена обшивка.

II етап – добавя се двуетажна постройка от юг. В нея пър-
вият етаж е покрив с бяла мазилка, а вторият – дървена об-
шивка.

III етап – 1910–1914 г. По проект на архитект Пенчо Кой-
чев се изгражда нов триетажен обем. В него отново са из-
ползвани естествени материали в хармония със средата: 
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камък, дърво и гладка мазилка, като е обърнато голямо вни-
мание на детайла и елегантните пропорции. Постигнат е 
специфичен еклектичен облик, съчетание на европейски и 
регионални традиции с високи художествени качества. Съх-
ранени са дърворезбени тавани и камини, кахлени печки, 
облицовани с декоративна керамика, подвижно обзавеж-
дане (маси и столове с резби и инкрустации, мека мебел), 
чипровски килими, оригинални осветителни тела, обков, 
порцеланови и стъклени съдове, картини и предмети на из-
куството, колекция от ловни трофеи.

Дърворезбите са дело на художника Петър Кънчев и брат 
му Лука.
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През 1912 г. е построена и малка водноелектрическа цен-
трала с турбина „Сименс“.

Комплексът се състои от сградите на двореца, обслужва-
щите сгради на кухнята, конюшни, електроцентрала, гаражи, 
парк с алпинеум и каскадно оформена река.
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Северен вход на Народното събрание, снимка Пламена Георгиева, 2016.
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НароДНо съБраНие, софия 

Според декларационната карта на обекта в НИНКН по 
проучването на арх. Г. Кайтазов архитект Пенчо Койчев 
участва в изграждането на сградата на Народното събрание в 
трети етап от нейното изпълнение. (Последващи преустрой-
ства се изпълняват и след това.) 

I етап – 1884–1886 г., когато започва строежът на сградата 
по проект на Константин Йованович с традиционна за време-
то конструктивна схема. Сградата е решена в неоренесансов 
стил с преобладаващи хоризонтални линии, подсилени от 
детайла на корнизите, входния портик и атиката. Плановата 
схема е решена симетрично и подчертава и изявава главните 
помещения и зали. Централният обем е доминиращ, а глав-
ното фоайе е подчертано с горно осветление.

II етап – в периода 1896–1899 г. архитект Йордан Миланов 
проектира и построява двуетажно северно крило.

III етап – 1925 г. архитект Пенчо Койчев започва изгражда-
не на триетажно северно крило, което оформя сградата към 
площад „Александър Невски“. В него са проектирани богати 
пространства на чакалня, кулоари, библиотека и архив. Това 
крило е изпълнено с изключително деликатна намеса. То е 
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решено във възприетия вече неоренесансов стил и с подхо-
дящи за сградата изящни пропорции. При все това то има 
по-„служебен“ и не толкова представителен характер. Съще-
временно в проекта е отчетено, че северната фасада оформя 
пространството на ключовия за столицата катедрален пло-
щад „Александър Невски“. 

Запазени са автентични колони и други елементи от ка-
мък, но покривът и облицовките на подовете вече не са автен-
тични. Сградата е исторически, архитектурен и художествен 
паметник на културата от национално значение. Тя е и кан-
дидат за символ на София.

 

План на Народното събрание, София. Чертежът е предоставен от НИНКН.
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Северна фасада на Народното събрание. Снимка Пламена Георгиева, 2016.
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Народното събрание, строежът на северното крило. Снимката е предоставен от НИНКН.
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Северното крило на Народното събрание. Снимка Пламена Георгиева, 2016.
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План на санаториума за гръдноболни в Искрец.
Чертежите са от Алманах за борба против туберколозата, 1910.
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саНаториумът за гръДНоБолНи 
в искрец

Според статията на самия Пенчо Койчев от 1910 г., публи-
кувана в „Алманах за борба с туберкулозата“, санаториумът 
„Фердинанд I“ е предназначен за лекуване на болни от тубер-
кулоза и е построен от личните средства на царя в землището 
на Искрецкия манастир. В зданието се предвижда обслужва-
не на 140 пациенти. Съгласно тогавашната практика самата 
сграда е симетрично решена със съответно мъжко и женско 
отделение. Kакто и два апартамента за асистент-лекарите.

 „При проектирането на санатариума се е имало предвид 
да се удовлетворят всички модерни нужди, необходими за 
специалното назначение на постройката, като се спазят всич-
ки хигиенически условия, на които трябва да отговаря един 
модерен санаториум за нашата страна“ – заявява самият ар-
хитект Койчев. Основите на санаториума са каменни, а стени-
те – от местни ръчни тухли, покривната конструкция е дърве-
на. А около сградата се предвиждат парк и овощна градина.

Санаториумът в Искрец не е запазен в автентичния си вид, 
но въпреки това има важно историческо значение и изиграва 
съществена роля за развитието на архитектурата на българ-
ското здравеопазване.
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Фасада на санаториума за гръдноболни в Искрец.
Чертежите са от Алманах за борба против туберколозата, 1910. 
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Санаториум за гръдноболни в Искрец. Снимката е от личния архив на Пенчо Койчев, 
предоставена от Невена Койчева.
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старата поща в пазарДжик

Съгласно Енциклопедия „Пазарджик“ сградата е постро-
ена по предложение на Дирекция на пощите и телеграфите 
за сметката на църквата „Св. Богородица“ в града и в парцел 
– също нейна собственост. Очаква се църквата да реализира 
приходи от наемите на сградата. Автор на проекта е архитект 
Пенчо Койчев, който съответно залага в плана си освен по-
щенска служба и помещения за аптека и три дюкяна. Сграда-
та е построена в периода от 1907 до 1910 г. и в нея е изпълнена 
оригиналната часовникова кула. При приемането ѝ в нея се 
помещават телеграфопощенската станция с персонал от 10 
чиновници и 7 служещи и аптеката на П. Трумбев. От 1949 
до 1972 г. в зданието е настанен съдът в града. През 1972 г. по-
стройката е отчуждена от ГНС и в продължение на 30 години 
е използвана за Дом на българо-съветската дружба. Реститу-
ирана е от настоятелството на църквата през 1992 г. 

Сградата е реставрирана след пожар през 1994 г. Тя е един 
от символите на град Пазарджик днес.
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План на първи етаж на Старата поща в Пазарджик. Копие на оригиналните чертежи са 
предоставени от община Пазарджик.
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План на втори етаж на Старата поща в Пазарджик. Копие на оригиналните чертежи са 
предоставени от община Пазарджик.
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Фасада на Старата поща в Пазарджик. Копие на оригиналните чертежи са предоставени 
от община Пазарджик.
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Фасада на Старата поща в Пазарджик. Копие на оригиналните чертежи са предоставени 
от община Пазарджик.
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