
Нискобюджетно високо енергийно ефективно строителство
Асоциация за строителство с естествени материали (АСЕМ), Институт за нулевоенергийни сгради (ИНЕС)



Устойчиво развитие

- Да задоволим нуждите на нашето поколение, 
без да накърняваме възможностите на бъдещите 
поколения да задоволят своите собствени

- Споделена отговорност на нациите и народите. 
Проблемите прехвърлят  границите между страни 
и континенти

- Използване на ограничените ресурси по най-
ефективния начин Gro Harlem Brundtland

Премиер на Норвегия (1987)



1. Социален аспект - повишаване 
качеството на живот (мотивацията)

2. Икономически аспект - производство 
и технологичен напредък (средствата)

3. Екологичен аспект - климатични 
промени, замърсявания, разрушаване на 
екосистеми (последствията)

Добрич, 2014



Природата работи в 
затворени цикли

- Кръговрат на водата

- Запазване на енергията

- Запазване на материята



Мисленето ни утре

Мисленето ни днес

затворен цикъл на материали
затворен цикъл на енергия



Къде е архитектурата? 
Защо говорим за енергия?



Концепцията Пасивна сграда
/Проф. Волфганг Файст, Passivhaus Institut, Darmstadt/

- висока въздохоплътност на сградите - до 0.6 
[1/h]

- свръхизолация по закритите части - между 
20 и 50 см (U=0.06-0.15 W/m2K)

- високо ниво на рекуперация на топлина при 
механичната вентилация (до 90%)

- максимално уползотворяване на слънчевата 
светлина през зимата и адекватно засенчване 
лятно време



Пасивни къщи в чужбина



Пасивни къщи в България
Източник: Passive House Database
http://passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#k_bulgaria



Достигат се нива на консумация по-ниски от 15 kWh/m2a за отопление и охлаждане и товари до 15 В/м2.

За 200 м2 къща това прави зимно време общо сметки 30-50 лв. на месец с мощността на един сушоар.

Позволява лесно надграждане с фотоволтаични или други ВЕИ генератори 

за енергийна независимост на домакинството - нулеви и плюсови сгради.

Конвенционална 
сграда Пасивна сграда Енергийноефективна 

къща от слама
Годишно 
kWh/m2a 90 15 25 (15?)

Годишно лв. за 
отопление за 200 м2 2520 лв. 420 лв. 700 лв.

Месечно лв. за 
отопление за 200 м2 210 лв. 35 лв. 58 лв.

Цена лв./м2 700 770 лв./м2 500 лв./м2

Оскъпяване - 10% или 70 лв./м2 -30% до -40% 
Оскъпяване 
лв. за 200 м2 - 14000 лв. - 40 000 лв.

Спестяване от сметки 
годишно - 2100 лв. 1800 до 2100 лв.

Връщане на 
инвестицията - 6.7 години моментално



С Л А М Е Н И Т Е    К Ъ Щ И



Екологични материали - слама

Сламени бали EPS (стереопор) XPS (фибран) Минерална вата
Коефициент на 
топлопреминаване 
(W/m2k)

0.048 W/m2k 0.032 W/m2k 0.034 W/m2k 0.036 W/m2k

Цена на м3 15-22 лв. 90-130 лв. 190-250 лв. 140 - 180 лв.

Първична енергия 
(kWh/m3) 28 kWh/m3 392 kWh/m3 744 kWh/m3 157 kWh/m3

kg СО2/м3 <0 62.5 
kg СО2/м3

76.5 
kg СО2/м3

27 
kg СО2/м3

Клас на горене B2 B1 A2 А1

- ниска себестойност, клас B2 (ПБ)

- отпадат зидарии, шпакловки, дюбелиране

- 35см бала покрива стандартите за пасивна сграда

- тестван материал в България
Свободна информация АСЕМ 
http://www.asem-bg.org/

Разликата в енергията на производство на изолацията за пасивна сграда от слама и EPS е достатъчна да задоволи 
отоплителните нужди на същата за приблизително 23 години







Зависимост между 
плътността на балата и 
физичните и свойства, 
вкл. топлопреминаване и 
пожарорезистентност

Оптимална плътност за 
неносеща конструкция 
(актуална практика в 
Европа) - 100-120 кг/м3

Несъответствия между 
измерената ламбда на 
материала, изчислителното 
топлопреминаване U и 
реално измереното.



Стена от бали с двустранна мазилка
Множество технически становища и разрешения; европейско техническо одобрение

Пожаробезопасност до 90-120 минути 
(EN ISO 11925-2, EN13651-1999-10, ÖNORM B3800-2 и др.)

Tоплопреминаване между 0.038-0.067 W/m2K
(ISO 8302:1991; ISO 8990:1997, БДС EN 12667, ÖNORM B6015-1 и др.)

Специфичен топлинен капацитет Ce=2000 J/kg*K

Хигроскопични качества;
Парово дифузно съпротивление μ = 2 до 5
(EN 12086, EN 29053, EN 1609, DIN 4108-3 и др.)

Звукоизолация  между 48 и 55 dB

Страни с техническо одобрение

Страни с частично одобрение

Страни с неизвестен статус

Източник: R. Wimmer, H. Hohensinner, S. Eikemeier, 2011



Земеделско производство на компактни бали - балировачки с настройка за висока плътност

DIRECTION SCIENTIFIQUE 

UTILISATION DE LA PAILLE EN PAROIS 
DE MAISONS INDIVIDUELLES 

A OSSATURE BOIS 

Extraits du Rapport final 
Tome 2 – Expérimentations en laboratoire 

Instrumentation in situ 

Using sustainable materials as walling for 
individual housing with wood structure 

Mise à jour 

Final report extracts 
Volume 2 – Laboratory experiments 

Site instrumentation 
Update

  Etude effectuée avec l'aide financière de l'A.D.E.M.E 

Convention ADEME-ITFFB n° 02.04.19  du 04/10/2002 
  Durée du contrat : 14 mois Responsable ADEME : M. Philippe LEONARDON

  et de la Fédération Nationale du Bâtiment 

Recherche 99.031 

Auteur : Alain GRELAT 
Juillet 2004 
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Носещи стени от слама

+ Липса на топлинни мостове по стените
+ По-малко дървен материал
+ Гъвкавост на формата

- Трудно се доказва носимоспособност
- Липса на сертификати и разрешения
- Прозорци само с малки размери
- Без предварителна заготовка



Дървена носеща конструкция

+ Устойчивост, дълговечност и 
предсказуемост на конструкцията
+ Възможности за заготовка и бърз монтаж
+ Възможни са големи отвори по фасадата

- По-висока стойност заради дървения 
материал
- Възможни термомостове в зоната на 
дървените колони

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 
 

ЦЕНТЪР  ЗА  НАУЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ  И  ПРОЕКТИРАНЕ 
 

София 1046, бул. “Хр.Смирненски” 1, 
Тел./факс: (02) 866 82 78, Тел. 865 74 30 , E-mail: mspas_nis@uacg.bg 

 

Техническо становище “Приложение на сламени бали за изграждане на неносещи стени на нискоетажни сгради” 
 

16

 
Въз основа на направените статически и оразмерителни изчисления и 

отчитайки действащото в момента райониране на територията на Р. България за 
натоварвания от вятър (Наредба №3 от 2005 год. [1]) и земетръс (Наредба №2 от 
2007 год. [2]) са получени следните резултати: 
 

 
Фигура 6. Стабилизиране с хоризонтални обрамчващи елементи и дървени шишове 

(1) – бали; (2) – долна опорна рамка; (3) горна обрамчваща рамка; 
(4) – междинен хоризонтален пояс; (5) – колони; (6) – диагонални елементи;  

(7) – преминаващи дървени шишове 
 

Външни (фасадни) стени 
За ветрово въздействие w  = 0,81 kN/m (съответстващо на mw = 0,60 kN/m2) 

при прието едно хоризонтално междинно закрепване (обрамчващ пояс между 4-ти 
и 5-ти ред при стена от осем хоризонтални реда бали) се получава 

maxM  = 0,21 kNm 
0N  ≥ 2,63 kN 
crN = 6,58 kN ( crN  е изчислено с 20E  = 150 kPa) 
crN > 1,2 0N = 3,16 kN 

EA
HNl 02,1

 = 12,6 cm (4,4 % от височината на стената) 

max  ≈  02 g  = 1,16.1,3+2.5,48 = 12,5 kPa 
За райони с по-ниско ветрово натоварване стойностите на 0N  и l  могат да 

се намаляват пропорционално спрямо изчислените по-горе. 
 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 
 

ЦЕНТЪР  ЗА  НАУЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ  И  ПРОЕКТИРАНЕ 
 

София 1046, бул. “Хр.Смирненски” 1, 
Тел./факс: (02) 866 82 78, Тел. 865 74 30 , E-mail: mspas_nis@uacg.bg 

 

Техническо становище “Приложение на сламени бали за изграждане на неносещи стени на нискоетажни сгради” 
 

16

 
Въз основа на направените статически и оразмерителни изчисления и 

отчитайки действащото в момента райониране на територията на Р. България за 
натоварвания от вятър (Наредба №3 от 2005 год. [1]) и земетръс (Наредба №2 от 
2007 год. [2]) са получени следните резултати: 
 

 
Фигура 6. Стабилизиране с хоризонтални обрамчващи елементи и дървени шишове 

(1) – бали; (2) – долна опорна рамка; (3) горна обрамчваща рамка; 
(4) – междинен хоризонтален пояс; (5) – колони; (6) – диагонални елементи;  

(7) – преминаващи дървени шишове 
 

Външни (фасадни) стени 
За ветрово въздействие w  = 0,81 kN/m (съответстващо на mw = 0,60 kN/m2) 

при прието едно хоризонтално междинно закрепване (обрамчващ пояс между 4-ти 
и 5-ти ред при стена от осем хоризонтални реда бали) се получава 

maxM  = 0,21 kNm 
0N  ≥ 2,63 kN 
crN = 6,58 kN ( crN  е изчислено с 20E  = 150 kPa) 
crN > 1,2 0N = 3,16 kN 

EA
HNl 02,1

 = 12,6 cm (4,4 % от височината на стената) 

max  ≈  02 g  = 1,16.1,3+2.5,48 = 12,5 kPa 
За райони с по-ниско ветрово натоварване стойностите на 0N  и l  могат да 

се намаляват пропорционално спрямо изчислените по-горе. 
 



Модулни конструкции

+ Устойчивост и дълговечност на конструкцията
+ Бърз монтаж, транспортиране на готови къщи
+ Възможни са големи отвори по фасадата

- Липса на разнообразие на формите
- Възможни термомостове в зоната на сглобките



Саниране

+ Конкурентна цена и висока ефективност
+ Готова носеща конструкция - сигурност и 
предвидимост

- Прецизност при детайла и планирането
- Опасност от конденз при термомостове - балкони, 
стрехи и др.



Хибридни и смесени конструкции.

+ Компримиране на балите от тежестта на покрива
+ Сравнителна устойчивост на сградата

- Липса на разрешения и сертификати
- Непредвидимост на сработване на материалите?

Строителни техники

Компресиране за висока плътност на стената
Повърхностни работи - вчесване, подстригване и др.
Завършен вид - мазилки, обшивка, гипсокартон и др.



Покривни решения със слама

+ Най-старата и изпитана употреба на сламата от 
северозападна Европа
+ Чудесна топло и хидроизолация в един дебел слой
+ Дишащ покрив - без кондензации

- Сложност при изпълнението
- Липса на опит в България



Практиката от България



Строителство със слама в България - пилотна постройка с. Извор (15м2, 6000лв.)

Носещи сламени конструкции - експериментално, без сертификати и разрешения

Дървени носещи конструкции - навлизащи в практиката, тествани, редица одобрени проекти

Модулни конструкции - производство в Хасково от българско-швейцарска фирма, износ за Швейцария, 
първа поръчка за България

Саниране - няма информация

Къща, Варна, Мариан Найденов (400 лв./м2)

Цех за модулно производство, Хасково Звършен вид на изнасяните къщи



Строителство със слама в България - с. Кладница, 
арх. Ива Делова, арх. Лина Йотова, инвеститор Веселин Москов (ок. 450 лв./м2)



Инструменти за пристягане на рабицова мрежа
- чук, игла, чесало

Довършителни работи - външна мазилка на 
земна основа

Дишашаща външна мазилка, плътна вътрешна 
мазилка и дългите стрехи осигуряват защита от 
дъждове и кондензиране на водни пари



Примери от Европа и света



York Eco Depot, 2006 г.
Най-голямата сграда в Европа (21 150кв. м).

Santa Clarita (California) 
Transit Maintenance Facility, Проектант HOK

Проектант и изпълнител Andrew Morrison 
Жилищна сграда



Училищен павилион в Oensingen (354 m2) Жилищна сграда в Lana (126 m2)

Сламена архитектура от Швейцария
Atelier Werner Schimidt



Проект пасивен офис 
Ethno Eco Tech

Традицията не отрича 
технологиите

Тройни стъклопакети с аргон 
не отричат сламените бали

Енталпичният рекуператор не 
отрича кирпичените тухли

Слънчевите лъчи не 
отричат поликристалните 
фотоволтаични панели



Екологични материали - ПЗБ

ПЗБ Тухла Стоманобетон Естествен камък
Коефициент на 
топлопреминаване 
(W/m2k)

0.14-1.4 W/m2k 0.3-1.4 W/m2k 0.4-1.6 W/m2k 1.1-3.5 W/m2k

Цена на м3 5-25 лв. 70 лв. 200-300 лв. 1700-5000 лв.

Tермичен капацитет 
(kWh/m3)

0,17-0,62
kWh/m3

0.13-0.56 
kWh/m3

0.22-0.67 
kWh/m3

0.45-0.78 
kWh/m3

kg СО2/м3 34 
kg СО2/м3

317 
kg СО2/м3

152 
kg СО2/м3

93 
kg СО2/м3

- допринася за термичната стабилност на
сградата (висока термична маса)

- ниска цена (5-25лв./м3 според способа)

- отпада извозване на земни маси

- регулира влажността и допринася за здравосоловен микроклимат

Пресовани земни блокове



Производствен процес

ръчни преси до 1.1 м3/човек за ден

механични преси >8 м3 за ден

арх. Георги Георгиев, БелоградчикДетски екоцентър, природен парк “Витоша”



Проект Пасивна къща в с. Безден
Разрешение за строеж. Очаква се започване на СМР.

РЗП: 300 м2

25см кирпичен зид, 30см 
изолация по стени, 50см 
по таван

Отоплителен товар:
15 W/m2 - 4.5 kW

Охладителен товар:
12 W/m2 - 3.6 kW

Годишно потребление:
<15 kWh/m2a - 4.5 mWh

PV продукция: 13 mWh

ПОЛОЖИТЕЛЕН 
БАЛАНС!



Как строим?

1. Висококачествено

2. Нискобюджетно

3. Природосъобразно

Какво постигаме?

1. Хармоничност

2. Икономии

3. Здраве



Благодаря за вниманието!
Семинар за сламено строителство 2015!!!

г-н Веселин Москов
г-н Петру Дабиджа
арх. Ива Делова
арх. Николай Маринов
арх. Милан Рашевски

тел. 0889 467 466,
mrashevski@gmail.com

Институт за нулевоенергийни сгради 
(IZEB, Sofia)
http://www.izeb.eu/

Асоциация за строителство с 
естествени материали (АСЕМ),
http://www.asem-bg.org/


