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I. Увод – глобален поглед 

В условията на световна глобализация и индустриално развитие, водещи до сериозно 

замърсяване и щети върху природата; нерегулириемо строителство, със съмнителни цели и 

заложени стойности, както и понижени стойности на сградна биология („building biology” – 

връзка между архитектура и човек), стихиен икономически растеж, редуващ се със спадове, 

базиран на консумация – урбанисти, архитекти, проектанти, строители и всички участници в 

процеса на изграждане на човешката жизнена среда е необходимо да преосмислят работата 

си. Проучването цели са обобщи събраните данни на автора на тема: устойчиво строителство и 

да ги съчетае с темата на курса, а именно: „Естествени, строителни материали, технологии и 

тяхното приложение”. 
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II. Устойчиво развитие 

 Устойчивото развитие предполага да бъдат осигурени условия за удовлетворяне на 

основните човешки потребности на днешните поколения, които да не нарушават същите нужди 

на бъдещите поколения. Понятието е комплексно и съдържа в себе си екологични, социални и 

икономически аспекти, при чиято пълна реализация на локално, местно, ниво е възможност да 

бъде постигнато „автономно обитаване” (задоволяване на житейските материални 

потребности в пълна или значителна цялост в рамките на конкретен, малък по мащаб, 

ареал/”хабитат” – дом, семейно имение, еко селище и т.н.).  Нуждата от подобни „мерки” е 

продиктувана и от международните спогодби – напр. „Протокола от Киото”, предвиждащ 

локални способи за намаляване на вредните емисии и парникови газови с 20%, намаляване на 

консумацията на енергия с 20%, както и увеличаване на дяла на произведена енергия от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с 20% до 2020г., валидни за България, в качеството й 

на член на Европейския Съюз. Коментар върху законовата рамка и локализацията на 

спогодбата на местно ниво в България няма да бъде направен в рамките на темата. 
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Съвкупността от всички компоненти на устойчивото развитие може да бъде разгледана 

поотделно по следния начин: 

1. Пасивна архитектура,  соларен и климатичен дизайн – в най-общия смисъл на 

понятието: проектиране на сграда, използваща слънчевата светлина и вътрешните 

топлинни печалби за отопление през зимните, студени месеци и същевременно 

осигуряваща летен комфорт през топлите летни месеци, съобразно местния климат и 

специфични особености. Ограждащите повърхности (стени, под, таван) са проектирани 

с подходяща топлоизолация (с цел запазване на топлината вътре в сградата), и по 

възможност имат повишена термална маса, която абсорбира и отдава топлина (и 

влага), в зависимост от сезонния и денонощния цикъл, както и подходящо остъкляване, 

ориентирано в южна посока. Топлинните печалби са осигурени от слънцето 

(допълнително изграждане на зимни градини – колектори), домакински уреди, 

отоплителни уреди, човешкото тяло, отдаващо топлинна енергия. Летният комфорт е 

осигурен чрез подходяща слънцезащита и пасивни методи за охлаждане (естествена 

вентилация – напр. соларен комин или механична – напр. система тип топлообменник), 

вкопаване на сградата в терена, озеленяване (ниска и висока растителност) и наличие 

на природа (включително вода) в близост до сградата.  Пасивният дизайн изисква 

изследване на климатичните данни (вкл. глобалната радиация за терена) и контекста на 

мястото – пътят и ъгъла на слънцето през различните сезони, правилно разположение 

на жилищните помещения, прецизност при проектиране и изпълнение на детайли и т.н.   
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2. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност – намаляване на енергоемкостта на 

производството на строителни продукти и на употребата на енергия, добивана от 

горива, за сметка на енергията от екологосъобразни източници, както и намалено 

енергопотребление при експлоатацията на сградите. Чрез комбиниране на пасивна 

архитектура и ВЕИ е възможно реализирането на нулево или плюс енергийни сгради. В 

европейското законодателство е заложено задължителното проектиране на сгради с 

почти нулево енергийно потребление след 2020г. Предстои локализация чрез закони и 

промяна в нормативната уредба в България. Липсва допълнителен коментар по темата. 

3. Използване на ВЕИ (малък мащаб): 

o Слънчева енергия – за топла вода и отопление; производство и складиране на 

електроенергия 

o Вятърна енергия – производство и складиране на ел. енергия 

o Водна енергия – производство и складиране на ел. енергия 

o Геотермална енергия – производство на ел. енергия или топлина за отопление 

или комбинирано производство  

o Биомаса – производство на ел. енергия или топлина за отопление или 

комбинирано производство 

4.  Здраве и здравословна среда: 

o Качество на въздуха в сградата – хронично излагане на химически влияния и 

увеличаване на токсичното натоварване в тялото 

o „Синдром на болната сграда” – налице са остри последици за здравето и 

комфорта на обитателите,които изглеждат свързани с прекараното време в 

сградата, но няма специфична болест или причина 

o Биологичен аспект: влияние върху организма от: качество на въздух, температура, 

влага, излъчвания, микроорганизми 

o Защита от електромагнитни вълни 

o Защита от шум 

o Нужда от чиста храна и вода 

o Нужда от контакт с природата (осигуряване на среда за живот на растителни и 

животиски видове в близост до сградата) и естествени материали (напр. значение 

на „пръст”:  1.Пръст на ръка, 2. Земя – вероятно има взаимовръзка и свързаност 

между значенията).  

o Осигуряване на човешки мащаб 

o Безопасна и устойчива на екстремни въздействия среда, както и 

носимоспособност на конструкциите 

o Достъпна среда 

5. Екология и използване на земята: екологично земеделие, базирано напр. върху 

принципите на пермакултура; стимулиране на локално производство, обмен на знания 

и възпитаване  на подрастващите поколения към любов и познание за земята и 

възможностите, които предоставя за прехрана и преживяване 
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6. Естествени, екологични материали – от локални източници и по възможност 

използването им чрез традиционни строителни техники. Класификация на материалите 

(напр. според MSDS) за безопасност върху здравето: 

o NO (Natural Occurance) – доколко е наличен материалът в природата, дали е 

синтетичен и до каква степен 

o EI (Ecological Impact) – екологично въздействие на материала 

o HI (Health Impact) – въздействие на материала върху здравето на обитателите 

o OG (Outgassing toxic substances) – отделяне на токсични вещества (газове) от 

материалите 

o EC (Energy consumption) – енергоемкост на материала  

o BG (Diffusion and breathing) – способността на материала да „диша” – дифузно 

съпротивление и паропропускливост 

o H (Hygroscopy) – способността на материала да поглъща и кондензира водни пари 

от въздуха и да ги отделя, когато условията се променят 

7. Намаляване на природни суровини, рециклиране и управление на отпадъци – баланс 

при разграждането и обновяването на биологично-възпроизводими природни 

суровини, рециклиране и повторна употреба, употреба на индустриални отпадъци и т.н. 

Възможно е битовите биологични отпадъци да бъдат вложени за земеделски нужди, а 

при наличието на стопански животни – част от тях за производството на енергия. 

8. Максимално удължаване на експлоатационния цикъл на материалите и 

сградите/съоръженията – използване на дълготрайни материли, качество при 

проектиране и изпълнение, гъвкави планови и конструктивни схеми 

9. Използване на водни ресурси – събиране на дъждовна вода за поливни и битови 

нужди, пречистване на отпадни води (сиви и черни), при възможност пречистване на 

вода за питейни нужди, при възможност извличане на питейна или поливна вода от 

земята и връщане й обратно, в чист вид 

10. Устойчив траспорт – движение пеша, с колело, минимизиране на използването на 

автомобил или ползването му съвместно от група хора (напр. carpooling), използване на 

екологичен или обществен транспорт, избиране на достъпни и близки локации за 

работа, живее, минимизиране на транспорт на суровини и материали. 

11. Съхранение на природен и културен контекст – изследване на местни традиции, 

занаяти, култура и бит, както и опазването и интегрирането им при проектиране и 

изпълнение. 

12. Строителна биология (“Baubiologie”) – разглеждането на домовете и сградите като 

организъм, в чрез който хората също взаимодействат  с природата и живота (Сграда – 

Биос – Логос). Двадесет и петте принципа на сградната биология: 

o Строителни материали и шумоизолация 

 Естествени материали 

 Материали без  миризма и отделяне на газове от отровни 

вещества 

 Използване на материали без радиоактивност 

 Изолация от шум и вибрации 
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o Вътрешен микроклимат 

 Естествена регулация на влагата в помещението чрез материали, 

които поглъщат и отдават влага 

 Ниска влажност след строителство на нови сгради и възможност 

за бързо изсъхване 

 Баланс между топлоизолация и съхраняване на топлина 

 Оптимални температури на ограждащите повърхности и въздуха 

в помещението 

 Добро качество на въздуха чрез естествена вентилация 

 Слънчеви печалби за отопление 

 Минимални промени в естествената радиация/излъчване 

 Липса на електромагнитни и радио честоти, създадени от човека 

 Намаляване на мухъл, прах, бактерии, микроорганизми, 

алергени 

o Природа, енергия и вода 

 Минимизиране на използваната енергия и употреба на ВЕИ 

 Предпочитано използване на локални материали, които не се 

добиват от редки или замърсени източници 

 Да се избягва създаването на природни проблеми 

 Възможно най-високо качество на питейната вода 

o Обемно-пространствен образ 

 Внимание върху хармонични размери, пропорции, форми, 

обеми, пространства 

 Естествено осветление и стимулиращо цветово решение 

 Използване на  дизайн за интериора, отговарящ на подходяща 

ергономия и физиология 

o Ситуация и контекст 

 Ситуация без нарушения от природа и човек 

 Жилищни къщи далеч от източници на вредни емисии и шум 

 Свободно или колективно застрояване, с ниска плътност, 

заобиколено от природа 

 Персонализирани жилища, свързани с природата, ориентирани 

към човек и семейство 

 Среда ,която не предизвиква социални тежести и обременяване 
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III. Архитектура и проектиране  (Устойчиви и пасивни сгради с естествени материали) 

 

1. Пасивни архитектурни мерки 

a. Ситуация – разполагане на сградата на незасенчено място в терена или в 

близост до широколистна растителност, която осигурява охлаждане през 

лятото и не възпрепятства топлинните печалби през зимата 

b. Ориентация – максимален размер на южната фасада и ориентация на 

основния сграден обем на юг, с цел увеличаване на слънчевите печаби 

c. Компактен обем с минимална ограждаща повърхнина 

d. Форма на сградата, спомагаща за максимални слънчеви печалби през 

зимата, оптимално засенчване през лятото, естествена вентилация, 

предпазване от преобладаващи ветрове, както и други неблагоприятни 

метеорологични условия 

e. При възможност - преобладаващо остъкляване по южната фасада 

f. Осигуряване на външна слънцезащита срещу прегряване (по възможност 

външна, естествена – напр. стреха, еркер и т.н.) 

g. При възможност запазване на топлината преди нейното директно 

използване  - напр. чрез термална маса (каменни или глинени подове или 

стени) 

 

източник: www.deepgreenarchitecture.com 
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източник: www.eslarp.uiuc.edu 

 
източник: www.manolishouse.wordpress.com 
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източник: www.mapawatt.com 

 източник: hoffice.wordpress.com 
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2. Носеща конструкция 

a. Регулация и узаконяване на сгради в България – поради регулаторната рамка, масово 

неразрешаваща използването на самоносещи стени от естествени материали за едно- и 

двуфамилни жилищни сгради (партерен етаж или партер + етаж) е целесъобразно 

проектирането на носещ скелет. 

b. Екологичност – дървото е предпочитан строителен материали за носеща конструкция от 

гледна точка на екологичност.  Конструкциите от дърво са много устойчиви на земетръс,  

поради факта, че са много леки. Дървото е дълготраен материал, ако се проектира, 

защитава и експлоатира коректно. Необходимо е импрегниране и защита на дървото 

(напр. пчелен восък , разтворен с боров терпентин).  

c. Конструктивна схема: възможно е изграждането на дървен скелет от носещи колони 

(вертикалени и наклонени) и греди (напр. „фахверк/Fachwerk”) или носещи стени от 

дърво [изцяло от дърво (референция: “Das S-Haus”) или сглобяема рамкова конструкция 

– с възможност за директно поставяне на топлоизолация вътре в нея (референция: 

“Mod Cell”)– напр. сламени бали, панели от пресована слама или от коноп, папур и т.н.], 

както и дървени рамкови конструкции. Плюс при носещите стени е, че отворите могат 

да бъдат предварително оформени, което би подобрило въздухонепроницаемостта, но 

недостатък при носещите стени е липсата на термална маса, която може да се получи 

напълването на дървения скелет с лека глина или трамбована глина, както и че се 

изисква заводска предподготовка, както и повишено количество дървен материал, 

който ще бъде изразходван. За предпочитане е използването на масивна дървесина, 

поради естествения й характер и липсата на лепилни вещества.  

Конструктивна схема – масивна носеща стена, източник: http://www.westfalenhallen.de/presse/ 

akuelle-meldungen/press-detail/article/haus-energie-auf-dem-dortmunder-herbst-2013.html 
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Конструктивна схема – масивна носеща стена, източник: www.s-house.at 
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Конструктивна схема – носещ скелет, тип „Fachwerk”, с.Извор, къща „Ной”, АСЕМ, снимка: vnv.bg 

 

с.Извор, къща „Ной”, АСЕМ, снимка: vnv.bg 
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d. Детайли – възможно е проектиране на функционални и естетични детайли, със сглобки 

от различен тип, включително и дървени пирони. Повишено внимание при проектиране 

e. Фундиране:  

i. Основи от каменен зид - фугиране по видимите плоскости с разтвор, разместване на 

вертикални тефуги, превръзка по цялата дебелина на зида, лежащите фуги – да 

бъдат  перпендикулярни на действащите сили.   

ii. бетонови стъпки (без използване на стомана по възможност, за да се улесни 

последващо рециклиране) с възможност за предварително формуване 

(допълнително улеснява на рециклирането). Дървената конструкция стъпва върху 

фундаментите от бетон. 

iii. Автомобилни гуми – възможност за преизползване на индустриален отпадък, който 

от друга страна обаче не е екологичен и съдържа вредни емисии. При фундиране 

гумите се напълват с пясък. Интересен пример в подобна посока е “Earthship” 

концепцията. 

iv. хидроизолация (при каменни основи) – при използване на дърво и слама е 

желателно полагане на битумна хидроизолация между дървото/сламата и основите. 

f. Кръг-О-врат: желателно е засаждането на дървета след края на строителния процес 

 

Източник: www.manalesman.com & www.universdekarine.centerblog.net 

3. Топлоизолация 

a. Използване на материали с повишени показатели за топлоизолиране по 

целия контур на сградната обвивка (възможно е съчетаване на различни 

материали).  

b. Стени 

i. Подходящо е комбинирането на техниките от слама и глина, защото 

сламата е много добър топлоизолатор, докато глината притежава 

термомаса и възможност да акумулира и отдава топлина, както и да 

поглъща и отдава влага (денонощни и сезонни цикли). И двата 

материали са локални и със сравнително ниска себестойност, както и с 

минимална енергоемкост, а и осигуряват добра звукозащита и 

въздухонепроницаемост комбинирани заедно. 
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ii. Видимата глина има силен декоративен ефект и може да бъде търсен 

интериорен ефект (напр. трамбована глина с остатъчен външен кофраж). 

iii. При използване на лека глина може да се варира между количеството 

слама и глина, в зависимост, дали да бъде по-“лека” или по - „тежка” и 

дали се търси съотвено топлоизолация или термална маса и 

въздухонепроницаемост. 

iv. След изсъхване на глината (леката глина и коба изискват по-дълъг 

период на съхнене от трамбованата или зида от трамбовани блокове) 

може да започне монтажът на сламените бали. Те се монтират от 

външната страна на носещата конструкция чрез привързане или вътре в 

рамките на носеща рамка или между колоните на носещ скелет. Между 

балите се набиват дървени шишове, които да ги придържат една за 

друга. Вертикалните фуги са разминати. Надлъжни летви допълнително 

укрепват балите (при монтаж между колони на носещ скелет).  Фугите се 

запълват с подпъхване на слама. Изисква се натиск за слягане на балите. 

v. Глинени мазилки – имат следните предимства: огнеупорност, 

позволявават на измазаните повърхности да дишат, възможна е 

поправка и преработка по всяко време, повърхностите са хладни през 

лятото и топли през зимата, абсорбират водни пари и миризми, 

безопасни са за работа, ниска цена и артистична експресивност. 

vi. При изграждане на северни фасади със сламени бали е препоръчително 

обшиването им с дърво (монтаж без метални елементи, референция: 

Das S-Haus) или друг тип устойчива повърхност, която да предпазва от 

вятър. 

vii. При калкулация на стена с дървена скелетна конструкция и пълнеж от 

лека глина между скелета, топлоизолация от сламени бали (45х90х35см), 

захванати за външната страна на носещата конструкция, глинени 

мазилки отвън и отвътре (съответно основен слой, изравнителен слой и 

фин слой – 20/10/8мм; и хастар от вар, фин слой  - 15/5-10 мм), 

коефициентът на топлопреминаване на стената е U = 0.094 W/m2K – 

резултат, който удовлетворява изискванията на нискоенергийното и/или 

пасивно строителство. 

viii. При калкулация на стена с дървена рамкова или скелетна конструкция и 

пълнеж от трамбована земя или вътрешен зид от трамбовани глинени 

блокове/тухли – коефицинтът е U = 0.097 W/m2K. 

ix. За коефициент на топлопроводимост за сламата е приложена стойност 

от 0.048 W/mK (Lambda value), предоставена по време на учебния курс. 

По данни на професор Гернот Минке (Gernot Minke), коефициентът на 

топлопреминаване на сламените бали в Германия е 0.038 W/mK – 

стойност, която значително би подобрила запазването на топлината. В 

калкулациите не е отчетена термалната маса, която също подпомага 

запазването на топлината. 
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x. Средна стойност за трамбована земя: lambda = 0.6 W/mK 

 

Калкулации – стена с лека глина и сламени бали 

 

 

Калкулации – стена с трамбована земя и сламени бали 

c. Под 

i. Желателно и изследване на теренния релеф, посока на оттичането на 

дъждовните води и височината на подпочвените води. При високи подпочвени 

води и повишена влажност е добре сградата да се повдигне над терена и да 
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стъпи върху точкови фундаменти от бетон. При подобно решение, 

топлоизолацията на сградата ще бъде непрекъснат слой от сламени бали, 

подредени между дървени плътни скари (подова и външна).  Възможно е 

поставянето на каменна акумулираща настилка с естествено лепило върху 

вътрешната скара (подходящо решение). 

 

Калкулации – повдигната плоча сламени бали 

ii. При поставяне на сградата върху терена е необходимо да се осигури 

допълнителна топлоизолация, различна от сламени бали. Удачно решение би 

било полагане на целулозна топлоизолация. Едно от съществените предимства 

на този вид изолационен материал е неговата способност да абсорбира около 

30% от влагата и да я отдава постепенно в помещенията. Изолацията е 

устойчива на плесен, насекоми и гризачи. Целулозата е естествен и екологичен 

продукт, който не предизвика дразнене, негорим е, няма вредни добавки и 

мирис, няма токсични изпарения, не образува прах, който застрашава 

здравето на обитателите.  Необходимо е да се направи здрава основа 

(камък/трамбова земя), върху която да се положи топлоизолацията. 

iii. Глинен под – полагат се няколко слоя: първият е от трамбован чакъл, а вторият 

от глинена смес, като замазка. Възможно е полагането на стъклени шишета с 

въздух за подобряването на топлоизолацията. Задължително се изпълня се 

запълване на пукнатини и неравности. За запечатване на повърхността за 

предпочитане се използва ленено масло, разредено с боров терпентин. 

Финалното запечатване е с вакса, от разтворен в терпентин, пчелен восък. 
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Калкулации – подова плоча върху терен 

d. Покрив – изграждане на конструкцията от дървени ребра, разстоянието между които се 

запълва с лека глина (посредством плетарки). От вътрешната страна се измазва с глина 

(поставена върху тръстика) или се поставя дървена обшивка. Върху ребрата се нареждат 

напречни дървени гредички, стъпили върху „дървени столчета”. Сламените бали се подреждат 

между ребрата и гредичките. Затруднение би било уплътняването на сламените бали и 

извършването на натиск с цел компресиране.  Конструкцията се затваря с дървени летви, върху 

които може да се поставят керемиди (при скатен покрив с по-голям наклон) или зелен покрив 

(плосък покрив или равнина с по-малък наклон).  

 

 

Калкулации – покрив 
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e. Подпорна стена при частично вкопаване на сградата в терена – 

възможно решение е зидана каменна стена с глинен разтвор (възможно 

е необходимо добавяне на цимент) или стена от габиони (метални 

мрежи, напълнени с едроразмерни каменни елементи), макар металът 

да не се счита за естествен материал (цинк и алуминий). При подпорни 

стени е възможна направата на буферно пространство между нея и 

основната топлоизолираща стена, с цел предпазване от влага. 

Фунционално може да бъде оползотворено като килер, естествен 

хладилник и др. или като слой въздух. Възможно е осигуряването на 

мъничък отвор в покрива на въздуха за отвеждане на влагата, далеч от 

носещата конструкция. 

f. Калкулираните стойности задоволяват, дори преизпълняват, нуждите за 

изпълнение на нискоенергийни и/или пасивни сгради  

 

4. Въздухонепроницаемост – в нискоенергийните сгради е необходимо 

осигуряване на сравнително високи нива на въздухонепроницаемост (да не се 

бърка с „дишаща фасада” от естествени материали). Обикновено стойностите се 

постигат чрез използване на паропропускливи дифузионни мембрани и лепенки 

за монтаж на дограма. В сградите от естествени материали е напълно възможно 

постигането на въздухонепроницаемост (избягване на въздушни течове в 

сградната обвивка, които драстично намаляват комфорта на обитаване, който 

температурен комфорт на тялото в затворени пространства се определя от 

температурата на ограждащите повърхности и най-вече на стените; както ефект 

на микро „течение”, увеличаващо значително топлозагубите) чрез качество 

изпълнение на строителните процеси. Информация за постигане на 

въздухонепроницаемост в отделните сградни елементи: 

a. Стена с пълнеж от слама (бали, панели от слама, коноп, папур) – чрез 

външни и вътрешни глинени мазилки. (източник: 

http://strawworks.co.uk/passivhaus-in-norfolk/) 

b. Стена от глинени тухли, блокове, трамбована земя, коб, лека глина – 

чрез външни и вътрешни глинени мазилки, от пода до тавана. Стените от 

трамбована земя или блокове са с повишена въздухонепроницаемост. 

c. Комбинирана конструкция от топлоизолационен материал и глина – 

осигуряване на още по-добри параметри. Възможно е и полагането на 

тръстика под мазилките за по-добро сцепление между материали и 

подобряване на въздухоплътността. 

d. Повишено внимание при обмазването на дървени елементи и фугите 

между тях и пълнежния материал. Необходимо е на ниво проект да 

бъде взето решение, дали дървените елементи да бъдат оставени 

видими, с цел тектоника и интериорен дизайн или да бъдат вградени в 
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пълнежна стена, което би намалило възможността за образуване на 

въздушни течове и фуги. 

e. Прозорци и врати – внимателно обмазване на фугите и покриването им 

със строителен материал.  

f. Желателно е „армирането” на глинените мазилки с накълцана слама, 

дървени стърготини, целулозни влакна и др. за изпълнение на финия 

слой. Възможно е и изглаждането й до пълно полиране с желязно 

мазило (пердах). Обработването с кравешка тор или восък, разтворен в 

терпентин намаляване изтриването и има антисептичен ефект (при 

използване на тор). 

g. При конструкция от носещи дървени стени и прецизност при 

изпълнението им въздухонепроницаемостта може да бъде постигната 

(справка: Das S-Haus www.s-house.at – успешен “blower door” тест за 

въздухонепроницаемост) 

 

5. Прозорци и врати 

a. В пасивните и нискоенергийните сгради, прозорците са сградните 

елементи с най-лоши топлоизолационни показатели. Целта е да се 

постигне оптимален баланс между слънчевите печалби (основно от 

южната фасада), но в хармония със загубите, които отчитаме през 

остъклените части.  

b. Използват се висококачествени прозорци с троен стъклопакет (с висок 

соларен фактор и светлопропускливост – над 50%), запълнен с газ аргон. 

c. Разработени са десетки системи в Централна Европа (основно в 

Германия и Австрия) за дървени профили за пасивни сгради, покриващи 

всички необходими изисквания, чрез чиято употреба отпада нуждата от 

използване на изкуствени строителни материали (единствено за капчук).  

d. Разработени са и модели за входни врати, изцяло от дървен материал, 

които покриват изискванията за повишена топлоизолация 

Общата стойност коефициент на топлопреминаване на прозореца 

(стъклопакет и профил), както и масивните входни врати не бива да 

надвишава U=0.8 W/m2K 

 Източник: www.marles.com 
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6. Термомостове (сградна обвивка без термомостове) и изследване на детайли – 

необходимо е детайлно проектиране на сградната обвивка и осигуряване на 

непрекъснат слой от топлоизолация, както и липса на термомостове. 

 

7. Отопление – отоплението може да се осъществи чрез камина на 

биомаса/биогориво, захранвана с външен въздух и система от тръби, с цел 

увеличаване на площта, отдаваща топлина, зидана печка, водно подово 

отопление (вариант отдалечен от цялостната концепция).  Възможно е 

проектирането на въздушен колектор (канал) под сградата, който да акумулира 

през зимата слънчева енергия, посредством водни резервоари или камъни, 

която да бъде отдавана към подовата конструкция по естествен път. Възможно 

е и проектирането на зимна градина пред южната фасада на сградата. При 

проектиране на еко селища може да се предвидят водни резервоари, 

акумулиращи топлина през лятото, с която впоследствие през зимата се 

отопляват сградите. 

 

 

Източник: www.20min.ch 

 

8. Вентилация – осигуряване на естествена или механична вентилация, с цел 

оптимален комфорт и задоволяване на конкретни изисквания. Естествена 

вентилация на принципа на коминния ефект,  напречна-вентилация (cross-
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ventilation), отваряема клапа за вентилиране и т.н. Механичната вентилация 

може да бъде осъществена чрез рекуперационна система, чрез максимално 

пестелив вариант, откъм използване на изкуствени материали (справка: Das S-

Haus – дървени кутии използвани като въздуховоди). 

 

 
 

Източник: popoloasis.wordpress.com 
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9. Шумоизолация – сламените бали, както и познатите глинени техники (най-

добре в комбиниция заедно) осигуряват необходимата шумоизолация на 

ограждащите елементи – стени и таван. Глинените валци осигуряват 

шумозащита при подовите конструкциите, както и топлоизолация. Повишени 

нива на шумоизолация има трамбованата земя (около 42 db при тухлен зид, при 

монолитна стена вероятно и по-добри показатели). 

 

10. Защита от електромагнитни вълни, лъчения, замърсяване – глинените техники 

имат много добра защита от електромагнитното замърсяване, напр. 

трамбованата земя осигурява до 98% изолация. Желателно е и минимизирането 

на електроуреди или включването им извън спалните помещения и доколкото е 

възможно извън дневните и детските дневни помещения – напр. отделен 

кабинет за работа с компютър и др.  

 

11. Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

a. чрез използването на ВЕИ, в комбинация с уреди за електро- 

(акумулаторни батерии) и/или топлосъхранение (буферен бойлер) е 

възможно постигането на енергийна независимост и създаването на 

нулево енергийна или плюс енергийна сграда, което може да се окаже 

добра стратегия, предвид повишаването на цените на фосилните горива, 

както и очакваното поскъпването на цената на електроенергия от 

изчерпаеми енергоизточници.  

b. Препоръчително е комбинираното използване на ВЕИ, поради 

непостоянния им характер – напр. хибридна инсталация чрез 

комбиниране на фотоволтаична и вятърна инсталации. Електроенергия 

от слънце може да се добива в безоблачни дни (при използване на 

поли- и монокристални панели), а електроенергия вятър може да набавя 

и след залез слънце. 

c. Видове ВЕИ: фотоволтаични исталации (желателно е да бъдат сградно 

интегрирани – фасади и/или покриви и/или слънчезащитни елементи), 

малки вятърни перки (отдалечени от сградата, ако създават 

допълнителен шум), термопомпи (използване на постоянната 

температура на земята за отопление и охлаждане), отоплителен котел 

на биомаса. 

d. Избор на подходящ ВЕИ: задълбочен анализ на наличните даденост (за 

ФВ: слънчева радиация, климат, засенчване, оптимален слънчев ъгъл, за 

вятър: посока и средногодишна скорост на вятъра, на базата на 

целогодишно изследване).  
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Източник: www.earthday.org 

12. Битова гореща вода (БГВ) – силно препоръчително е включването на соларни 

колектори в проекта, с цел затопляне на гореща вода за битови нужди. 

Възможно е комбинирането, чрез буферни съдове/бойлер, на система за 

гореща вода за битова нужди с отоплителна система (напр. подово или стенно 

отопление с вода). Желателно е соларните панели да бъдат сградно 

интегрирани – фасади и/или покриви и/или слънчезащитни елементи. 

Възможна е и направата на самоделен соларен бойлер и самоделна 

инсталация. 

 

с.Извор, къща „Ной”, АСЕМ, снимка: vnv.bg 
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13. Електроуреди и потребление  -  минизиране на електропотреблението, както и 

използването на енергоспестяващи домакински уреди.  

 

14. Архитектура 

 

a. Контекст – изследване на архитектурен, природен и културен контекст и 

осигуряване на адекватна взаимовръзка между тях и обекта на проектиране. 

b. Изследване на органични форми, които благоприятстват живота, в хармония с 

природата 

c. Търсене на характерни гледки и погледи – при възможност ориентирането на 

сградата и отворите към тях 

 

 
Скалите, имение „Обичковци”, с. Извос, Белоградчик, арх. Георги Георгиев, АСЕМ 

 

d. Търсене на ритъм, пропорции, членене, симетрия, асиметрия и др. възможност 

за хармонично обемно пространствено решение 

e. Биомимикрия – начин да погледнем към природата като модел, мярка и 

наставник. Биомимикрията е дисциплина в дизайна и проектирането, която 

търси устойчиви решения, подражавайки и изследвайки доказалите се с 

времето модели и стратегии в природата, например слънчеви фотоволтаични 

клетки, вдъхновена от едно листо. Биомимикрия идва от bios, което значи живот 

и memesis, което значи подражание. Основната идея е че природата, която 

показва богато въображение по необходимост, вече е решила много от 
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проблемите, с които ние се сблъскваме : енергия, производство на храна, 

контрол на климата, нетоксична среда, транспорт, консервиване и т.н. 

 

 
Източник: www.constructiondigital.com 

 

f. Модулност 

g. Мащаб – човешки 

 

 
Източник: www.familyanatomy.com 

 

h. Използване на дъждовната и подпочвената вода 

i. Подслоняване на животни – например къщички за птици в тухлен зид 

или добавяне на дървена къщичка към фасадна обшивка и др. 
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Източник: thegoldbrain.blogspot.com 

15. Устойчивост и екология 

a. Възможност за „Направи си сам” или използване на приятели, познати, 

доброволци. Основната добавена стойност тук е чувството и любовта, които 

човек може да вложи с желанието си. Процесът може да бъде разгледан като 

игра, в който е важен пътят до финала, а не като изключителна по важност 

дейност, с фокус само върху крайния резултат. 

                        
имение „Обичковци”, с. Извос, Белоградчик, арх. Георги Георгиев, АСЕМ, снимка: vnv.bg 
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b. Естествени, природни, екологични материали с възобновяем характер 

c. Ниска себестойност на използваните материали 

d. Ангажиране на местни майстори и строителни работници – осигуряване на 

заетост и намаляване на безработицата и икономическата нестабилност в 

малките населени места 

e. Възможност за разработване на модулни конструкции – при индустриално 

производство или предподготвка 

 
Източник: www.architecturelist.com , Beardon house 

 

f. Възможност за креативност и иновативност – директна работа с 

материалите, която стимулира допълнително към излизане извън рамките 

на проекта – експресивен подход и взимане на решения в процес на работа 

(най-вече за финишните и декоративни работи) 

g. Човешки мащаб, осигурен от естествения характер на материалите 

h. Пожаробезопасност – сламата и глината са негорими материали и могат да 

бъдат вложени успешно в строителни конструкции и да предпазят 

обитателите си от инциденти. 

i. Устойчивост на земетръс – естествените конструкции са сравнителни леки, 

дървената конструкция поема натиск на опън и има добро поведение при 

земетръс, гарантиращ комфорт и сигурност на обитателите. 

j. Здравословна среда – естествените материали поддържат здравословна 

среда, както при изпълнение, така и по време на жизнения цикъл 
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Източник: plus.google.com – Vkusnite Bio-Gradinki 

 

 

16. Законност и сертифициране – разработката има за цел да утвърди, че за 

вбъдеще, когато нискоенергийните (без значение, дали пасивни/нулево 

енергийни/плюс енергийни) стандарти за проектиране се наложат като 

задължителни в Европа, включително и в България, напълно възможно би било 

постигането им чрез естествени материали, ако крайната цел на строителния 

процес е получаването на узаконен строителен обект, който може да издържи 

сертифициране. За справка: “Das S-Haus” (www.s-house.at): устойчива, 

иновативна и екологична сграда от естествени материали – включително 

конструктивен материал дърво и топлоизолация от слама – която е 

сертифицирана по стандарт „Пасивна къща”. Личен коментар: извън рамките на 

административната бюрокрация и получаване на сертификати е възможна 

далеч по-голяма свобода и отпадат част от изискванията. Отворен остава 

въпросът за узаконяване на комбинирани строителни техники, според 

действащото българско законодателство и трудностите по пътя.  

 

 

С благодарности към АСЕМ за вдъхновението и предоставените материали! 


