
Ние вярваме в съзидателната сила на хората и искаме да 
вземем нужното пространство и време за да се свържем 
с нашите основни човешки потребности и да се научим 
отговорно да използваме технологиите. 

 
Раховица е планинско убежище, център за експериментиране, 
учение и обмяна на опит по теми свързани с алтернативното 
земеделие, екологичното строителство, преквалификацията и 
личностното развитие. 

Раховица е махала на родопското село Косово в Родопите, 
разположена на южен склон, на 980м надморска височина,  
обградена от гора.

Как да ни намерите:
От София: Вземете автобус от централната автогара в посока 
Смолян и слезте на косовския разклон. 
От Пловдив: Вземете автобус от автогара Родопи за Смолян 
Слезте на косовския разклон (3 км след Нареченски Бани, 1ч 
от Пловдив) и стопирайте или ходете до Косово (3км). В селото 
питайте за Раховица. 

МЯСТОТО   



СЕМИНАР ПО ЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО
Водещ - арх. Варвара Вълчанова

(2 пълни дни - 9 до 18ч) 
пристигане и настаняване в петък следобед

Цена на курса:
180лв, с влючени храна и спане 
   
През този семинар ще се запознаете с особеностите на земята 
като строителен материал, ще научите за полевите тестове, чрез 
които можете да подберете правилната почва за строителни цели 
и ще се запознаете с основните земни строителни техники. Ще се 
научите да правите кирпичени тухли, пълнеж от земя и слама и 
земни мазилки. 

Придобийте основни знания 
за земята като строителен 
материал и практикувайте 

основните земни строителни 
техники. 

1ви и 2ри юли 2017
12 места

Записване: 
info@rahovitza.org



ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
Водещ - арх. Варвара Вълчанова
2 пълни дни - 9 до 18ч - 12 места

Петък 
Пристигане и настаняване; 
Разходка из Раховица и представяне на строителните методи и 
материали използвани в реставрационните дейности;
Вечеря и запознаване между участниците;
Въпроси и лични проекти на участниците.

Събота
Състав, свойства и структура на материала земя;
Земята като строителен материал;
Земни строителни техники по света и в България.

Практични занимания:
Тестове за идентифициране на подходящи почви;
Земни и варови мазилки.

Неделя
Историята на една реставрация - къщата Кибела;
Реставрация на земни къщи в България;
Съвместимост на естествени и изкуствени материали.

Практични занимания:
Изработване на пана от олекотена земя;
Направа на земни непчени блокчета;
Изработка на стена от трамбована земя.

Може да се подготвите за семинара, като прочетете книгата 
“Земно строителство”. Носете мостри на земни материали от 
вашия край!

16 до 18ч.
18 до 19ч.

19 до 21ч. 

9 до 12.30ч.

14 до 18ч

9 до 12.30ч.

14 до 18ч

 


