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Архитектурата е велико социално 

изкуство, създаващо материално-

пространствени условия за развитие на 

всички човешки дейности.

Тя е наука, техника, технология, 

социология, история, и като такава е 

насочена към диалог със земната 

енергия, защото през XXI век Земята е 

изправена пред нестабилност.



Терминът „SUSTAINABLE  ARCHITECTURE” 

се използва активно през последните години в 
архитектурно-градоустройствената теория и 
практика. 

В доклада „За едно общо бъдеще” на 
Световната комисия по околна среда и развитие 
към ООН през 1987 г. (известна като Комисия 
Брундтланд, по името на председателя и -
норвежкия министър председател тогава) се 
посочва:

„УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ПОСРЕЩА 

НАСТОЯЩИТЕ НУЖДИ БЕЗ ДА ЗАСТРАШАВА 

ВЪЗМОЖНОСТТА НА БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ 

ДА ЗАДОВОЛИ СВОИТЕ СОБСТВЕНИ НУЖДИ И 

ПОТРЕБНОСТИ”.



Възникват много въпроси: 

Какво е устойчиво развитие, устойчива, зелена 
архитектура ?

Кога и защо тези понятия станаха актуални и 
много популярни ? 

Какво прави устойчивото развитие толкова 
универсален подход ? 

Дали продуктът на днешната човешка дейност, 
може да задоволява потребностите и на бъдещите 
поколение ?

Дали феноменът “Устойчиво развитие” е 
константна величина или процес ? 

Ако е процес, той трябва динамично да се 
променя като следва  промените на потребностите 
на поколенията и много други. 

Това са въпроси, които днес вълнуват цялото 
човечество. 

С две думи това означава - хармония между 
природата и обществото.



Безспорно е, че устойчивата архитектура 
е архитектура съобразена с екологичните 
изисквания на съвременния етап от 
развитието на човечеството.

След десетилетия на унищожаващ 
природните ресурси икономически растеж, 
днес, в началото на ХХI век, в условията на 
една от най-големите по обхват финансово-
икономически кризи светът говори за зелено 
развитие, зелена икономика, строи „зелени 
сгради”. 

Светът бавно тръгва в една посока –
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.



Устойчивата архитектура, според мен, 
обаче не е нещо ново. 

Модерно, актуално понятие – да!

Добра архитектура, наричана днес „зелена 
архитектура”, „екологосъобразна 
архитектура” винаги е имало.

Стойностната архитектура винаги е била 
устойчива, без да сме я наричали така преди 
време. А тя съществува от хилядолетия, но 
не точно в днешното разбиране за 
енергоефективна архитектура. Истина е, че 
днес тя трябва да се регламентира законово 
чрез въвеждане на критерии.



Няма голямо произведение на
архитектурата, още повече шедьовър, 
без ярка идентичност. 

Историята на архитектурата ни дава 
блестящи примери на устойчивост от 
най-дълбока древност до наши дни, 
когато с архитектура са се занимавали 
истински майстори, а архитектът е бил 
главният майстор сред тях. 

Тези творения на човешкия гений 
остават непроменени с векове.



Пирамидите на Хеопс, Хефрен и Микерин, и Свинксът

на платото Гиза край Кайро, Египет. Фрагмент



Храмът на царица Хатшепсут в долината на царете в Египет.

Панорама



Храмът Карнак 

в долината на 

царете в Египет. 

Фрагмент.



Колизеумът в Рим, 

Италия 



Римски театър в Тунис 



Партенонът  на  Атинския  Акропол,  Гърция.  Панорама



Партенонът  на  Атинския  Акропол,  Гърция.  



Църквата  „Света София” в Истанбул, Турция.  Панорама





Съборът  „Сан Пиетро“ в Рим, Италия



Уникалният купол на Събора „Свети Петър” в Рим, Италия. 

Микеланджело Буанароти. Фрагменти от интериора и екстериора



Площадът „Сан Пиетро“ в Рим, Италия



Панорама на Венеция, Италия



Площад  „Сан Марко“ 

във Венеция, Италия



Площад  „Дуомо“ в Милано, Италия



Катедралата „Нотр Дам” в Париж, Франция.  Главна фасада



Площад  „Генерал Де Гол“ в Париж, Франция



Кремълският ансамбъл  в Москва, Русия с позлатените 
куполи на църковните сгради. Панорама



Ню Йорк. В средата - небостъргачът „Емпайър Стейт Билдинг“ 



Централният площад в Брюксел, Белгия



Саграда Фамилия в 

Барселона, Испания

Арх. Антонио Гауди



Карловият мост и хълмът  Храдчани в Прага, Чешка Република



Карловият мост и хълмът  Храдчани в Прага, Чешка Република



Парламентът 
в Будапеща, Унгария



Църква в Сан Гален, 
Швейцария



Златният храм  в старата столица Киото, Япония.  Панорама



Мавзолеят „Тадж Махал” в Индия - символ на голямата, силната и 
неповторима човешка любов. Панорама



Сгради и ансамбли – уникални в своята 
обемно-пространствена композиция, блестящи в 
своето съвършенство, резултат от количествено и 
качествено натрупване през вековете, етапи на 
национална типология, върхове в развитието на 
архитектурни стилове.

Анкетата, която проведе Международната 
академия на архитектурата в началото на новото 
хилядолетие причисли много произведения на ХХ 
век към шедьоврите в архитектурата. 



Капелата Роншан, Франция. Арх. Льо Корбюзие





Домът над водопада.  Арх. Франк  Лойд  Райт   



Новата столица на Бразилия. Арх. Оскар Нимайер. Панорама



Олимпийският 

стадион в Токио, 

Япония. 

Арх.  Кензо Танге



Операта  в Сидни, Австралия.  Арх. Йорн Утзон.  Панорама



Центърът „Жорж Помпиду” на плато Бобур в Париж, 

Франция.  Арх. Ренцо Пиано  и  арх. Ричард Роджърс



Всички тези произведения притежават 
оригинален и запомнящ се архитектурен образ. 
Те изразяват душевността и характера на своето 
време, на своята цивилизация. С идентичността 
си те формират Златния фонд на историята на 
световната архитектура. 



Мненията, както на архитектурната 
критика, така и на обикновените граждани 
за тези и други сгради и комплекси са 
различни – от пълно отрицание до 
възторжени аплодисменти. Едно е обаче, 
според мен, е сигурно – те са знакови 
сгради. А дали всички те са устойчиви от 
„камбанарията” на днешния ден – едва ли.

Много от тях са с компромиси по 
отношение на функцията, конструкцията, 
строителната стойност, а това значи от 
днешните позиции, че не са устойчиви. 
Но те бележат етапи в развитието на 
човешката цивилизация.



Краят на ХХ и началото на ХХI век 
добавиха много нови ярки творби от звездите 
на съвременната архитектура. 

Списъкът е дълъг и съдържателен.



Музеят на арабския свят в Париж, Франция. Арх.  Жан Нувел. 



„Градът на 
изкуствата”. Арх. 
Сантяго Калатрава. 
Панорами. Обемно-
пространствени 
решения като изящни 
огромни скулптури.



Музеят „Гугенхайм” в Билбао, Испания. Арх. Франк Гери. Панорама



Еврейският музей в Берлин, 
Германия. Арх.  Даниел 
Либескинд. Фрагменти



Комплекс в Сингапур.  Арх.  Моше Сафди



Небостъргач в Манхатън, Ню Йорк, САЩ.  Арх. Норман Фостър



„Танцуващите кули” в 
Дубай.  Арх. Заха Хадид



Съвремието обогати средата със 
значими сгради на майсторите и Новите 
лидери в Руската архитектура от края на 
ХХ и началото на ХХI век. 



Реконструкция на 

голям мост над 

Москва река в 

Москва, Русия, 

превърнат в 

пешеходна зона. 

Арх. Юрий Платонов. 

Панорами



Реконструкция и реставрация на Държавния музей „А.С.Пушкин” 

в Москва, Русия.  Арх.  Андрей  Боков.  Интериор 



Мариинският 

театър в Санкт 

Петербург, Русия. 

Държавната 

Третяковска 

галерия в Москва, 

Русия.  Арх. Андрей 

Боков 

(конкурсни проекти)



Многофункционален комплекс с голяма зала за Астана –

новата столица на Казахстан.  Арх. Манфреди  Николети



Проект за Български павилион на Световното изложение 

ЕКСПО „Осака-70”, Япония. Арх. Матей Матеев. Макет



Централен ансамбъл в Астана – новата столица на 

Казахстан. Панорама
.



Новият ХХI век е век на 
глобализацията, на високите технологии, 
на космополитизация на културата. 
Особено се изостриха проблемите на 
екологията.

Класацията за качество на живот в 
световните градове изведе в началото на 
второто десетилетие на XXI век на първо 
място Хелзинки, Финландия, а в челната 
тройка постави още Копенхаген, Дания и 
Цюрих, Швейцария. 



Хелзинки, Финландия. Панорама



Копенхаген,  Дания. Панорама



Цюрих, Швейцария. Панорама



По население тези градове отстъпват на 
световните мегаполиси и това е тяхно 
предимство – населението на Хелзинки, 
Финландия е 583 350 жители, на Копенхаген, 
Дания – 528 208 жители, на Цюрих, Швейцария 
– 382 906 жители – те доказват тезата, че 
половинмилионната граница е оптимална 
величина за управление и развитие на един 
град. 

Всички те са богато озеленени градове –
обществените зелени площи на обитател в тях 
са – Хелзинки -108,0 кв.м. на човек, Копенхаген 
– 43,2 кв.м. на човек, Цюрих – 116,0 кв.м. на 
човек. 



В челната десятка на най-добрите за 
живеене градове влизат още четири 
европейски града – Мюнхен, Германия (4 
място), Виена, Австрия (6 място), Берлин, 
Германия (8 място), Мадрид, Испания (10 
място).  

Най-големият мегаполис в света със 
своето тридесет милионно население –
Токио заема 9 място – явно японската 
столица предлага високо качество на 
живот. Париж е 12 в класацията.



Дубай. ОАЕ. 

Небостъргачът „Бурж 

Халифа“ 



Принципите на устойчиво развитие 
могат да бъдат илюстрирани на примера на 
устройствената практика на най-големите 
градове и общини в България - София, 
Пловдив, Варна, Бургас, и техните региони.



Районна устройствена схема на пет общини с център 

Пловдив (Марица, Родопи, Куклен, Садово и Пловдив). 2009-

2011. Окончателен проект. “Ситиплан” – ООД. Колектив с 

ръководител – арх. Веселина Троева. Зелена система, Отдих 

и Спорт. Арх. Атанас Ковачев – ръководител, ланд.арх. 

Станимир Шаламанов, ланд.арх. Мария Ковачева.



Общ устройствен 
план на София. 
“София и 
Европейската 
интеграция”. 
Функционална 
система “Отдих”. 
“Отдих и 
устойчивост –
Тематични 
паркове”, 2000. 
Национален 
конкурс, ПЪРВА 
НАГРАДА. Арх. 
Атанас Ковачев –
ръководител, 
ланд.арх. Веляна
Найденова, 
ланд.арх. Мария 
Кънчева, ланд.арх. 
Кръстан 
Каракашев, 
ланд.арх. Йордан 
Кулелиев, 
ланд.арх.Владимир 
Полянов.



Общ 
устройствен 
план на София 
и Столична 
община, 

1998-2009. 
Окончателен 
проект. ОП 
“Софпроект” –
ОГП. 

Зелена система. Арх.  Атанас Ковачев – ръководител, ланд.арх. 
Веляна Найденова, ланд.арх. Мария Кънчева, ланд.арх. Кръстан 
Каракашев, ланд.арх. Йордан Кулелиев.



Общ 

устройствен 

план на 

Пловдив и 

Община 

Пловдив, 

2005-2007. 

Окончателен 

проект. 

“Ситиплан” –

ООД. Колектив 

с ръководител 

– арх. Славей 

Гълъбов. 

Зелена система. Арх. Атанас Ковачев – ръководител, ланд.арх. 

Кръстан Каракашев, ланд.арх. Георги Селенски, ланд.арх. Станимир 

Шаламанов, ланд.арх. Милен Сариев.



Общ устройствен 
план на Варна и 
Община Варна, 
2006-2011. 
Предварителен 
проект. ТПО –
Варна – ЦППБО и 
НЦТР - София. 
Колектив с 
ръководител –
арх. Иван 
Никифоров. 

Зелена система. Арх. Атанас Ковачев – ръководител, 
ланд.арх. Галина Стоянова, арх. Юлия Ангелова, ланд.арх. 
Милка Михайлова.



Общ устройствен 

план на Бургас. 

2007- 2010. 

Окончателен проект. 

Студио „Гео Щрих”.

Арх. Калин Тихолов, 

Арх. Виктор Бузов. 

Зелена система. 

Арх. Атанас Ковачев 

– ръководител.



Подробен  устройствен  план – План за регулация  и застрояване 

на Велико Търново – Централна градска част.

Арх. Иван Никифоров, арх. Тодор Кръстев,  арх. Живко Ташков. 

Зелена система.  Арх.  Атанас Ковачев,  ланд. арх. Галина Стоянова



Подробен  устройствен  пла

– План за регулация и 

застрояване на ж.к. “Младост” 

– 2, Младост - 3,  София, 

2006-2007, “Ситиарх” – ЕООД. 

Арх. Силвия Сокерова –

ръководител, арх. Атанас 

Ковачев, арх. Димитър 

Младенов, ланд. арх. Милен 

Сариев.



Бургас. Парк „Сарафово“

Арх. Атанас Ковачев – ръководител.

Ланд. арх. Светлана  Анисимова

Перник. Парк в кв.  „Драгановец“

Арх. Атанас Ковачев – ръководител.

Ланд. арх. Юлиан Андреев



Парк в Стара Загора. Институт за градско планиране АД. 

Арх. Петър Диков, арх. Атанас Ковачев и колектив



„Реновация на стария 

център – гр. Смолян”. 

Арх. Антон Тодоров –

ръководител. 

Обща стойност на 

проекта  -

5 000 000 лв.

Фрагмент от 

пешеходната зона е 

разработен от арх. 

Атанас Ковачев –

ръководител и 

членове: ланд.арх. 

Веселин Шахънов и 

ланд.арх. Милен 

Сариев.



Етнографски комплекс - Златоград 



Етнографски комплекс - Златоград 



„Супер Бургас”. Оновна цел: превръщане на пристанище Бургас 

в логистичен транспортен център; изграждане на пътнически 

терминал; осигуряване на взаимодействие между пристанищните 

райони и градските зони; създаване на атрактивна зона за отдих; 

изграждане на инфраструктура в помощ на туризма и др. 



Мисля, че точни критерии на понятието 
„sustainable architecture” липсват.

Мисля също, че използването в български 
език на понятието „зелена архитектура” не 
дава пълна информация.

По-добре да я наричаме 
„екоколосъобразна архитектура”. 

Наложително е да се съставят единни 
изисквания, точни и защитими критерии за 
екологична архитектура с норми и нормативи, 
и спазването им да бъде следено и изисквано 
от одобряващите органи. 



Продължавам да мисля, че истинската, 
стойностната архитектура винаги е била и ще 
бъде устойчива.

Може да се съгласим, че „зелената 
архитектура” е в някаква степен „нов 
шлагер”, защото добрата архитектура винаги 
е била и ще бъде УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА.   



СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

СВЕТОВНИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА 

УСТОЙЧИВОТО СТРОИТЕЛСТВО



Устойчивите сгради се характеризират с:

ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ -
терени, строителни материали, енергия, вода;

ЗДРАВОСЛОВНОСТ НА СРЕДАТА – удобство, чист 
въздух, дневна светлина и като следствие -
постигане на висока продуктивност и 
удовлетвореност от хората и намаляване на 
разходите за здравеопазване;

ИКОНОМИЧНОСТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ, чрез намаляване на разходите за 
поддръжка на сградите и на въздействието им 
върху околната среда за да се спаси нашата малка 
планета „Земя” от изчерпване на ресурсите, и в 
крайна сметка от екологична катастрофа. 



Добра практика за устойчиво развитие е:

РЕКОНСТРУКЦИЯТА И ОБНОВЯВАНЕТО НА 
ГРАДСКИТЕ ЗОНИ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ В ТЯХ 
НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ; 



Реконструкция, благоустрояване и 

озеленяване на пешеходни зони –

гр. Бургас (ул.„Александровска”, 

бул.„А. Богориди”, ул.„Св.Св.Кирил 

и Методий”) Арх. Петко Йовчев –

ръководител, арх. Росица 

Златанова, арх. Петко Йовчев –

концепция. Проектанти: I и II етап –

арх. Росица Златанова, арх. 

Людмила Кьосева, III етап – арх. 

Владимир Милков, арх. Росица 

Златанова,  IV етап - арх. Людмила 

Кьосева, арх. Росица Йовчева. 

Проект, обхващащ пешеходните 

пространства в централната 

градска част с обща площ от около 

77 00 кв.м., който ще се изпълни в 

четири етапа. 



Добра практика за устойчиво развитие е:

КОНВЕРСИЯТА НА БИВШИ ИНДУСТРИАЛНИ 
ЗОНИ И ОБЕКТИ чрез промяна на 
предназначението и създаване на възможност 
за: решаване на значими устройствени и 
социални проблеми, формиране на паркови 
зони, на центрове за бизнес инкубатори за 
малък и среден бизнес, привличане на 
инвестиции с цел повишаване на качеството 
на живот в тези територии и т.н.



Осем държави – САЩ, Канада, 
Великобритания, Испания, Русия, Япония, 
Австралия и ОАЕ учредиха през ноември 1999 
г. в Калифорния, САЩ  Световния съвет за 
устойчиво развитие (WorldGBC). Неговата 
мисия е да помага за пазарната 
трансформация в строителния сектор към 
устойчиви практики. 

Българският съвет за устойчиво 
развитие (Bulgerian Green Building Council –
BGBC), е създаден 10 години по-късно - през 
ноември 2009 г. Неговата основна цел е да 
организира и координира въпросите на 
устойчивото развитие на национално ниво. 



Някои от популярните системи за 
оценка на устойчивото строителство са:

BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method). Тя е най-
старата система за оценка. Създадена е във 
Великобритания през 1990 г. Основа е за 
много от системите в света.  



LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). Създадена е в САЩ през 
1998 г. Тя е най-разпространената система в 
световен мащаб. Най-много сертифицирани 
сгради от тази система след САЩ и Канада има 
в Китай и Индия. 



Посолство на САЩ в София. Първата сграда със сертификат по  
LEED в България за водеща  роля в  енергоспестяването и 
опазването на околната среда. Инсталираният през 2011 г. 
регенериращ топлината охладител е част от програмата 
американското посолство да се превърне в комплекс, 
поддържан изцяло с възобновяема енергия. 



DGNB (Deutsche Gessellschaft fur 
Nachhaltiges Bauen). Създадена е в Германия 
през 2007 г. Това е една от системите за 
сертифициране с най-голямо отчитане на 
принципите на устойчивост. В България 
сертифицирани по DGNB са комплексите Мол 
„Сердика Център” и „Софарма Тауърс”. 



GREENSTAR. Създадена е в Австралия през 
2003 г. Базирана е върху BREEAM. Използва 
се в много страни по света.

HQE (Haute qualite Environmental). Създадена 
е във Франция през 2005 г.

ITACA (Instituto per l,lnnovazione e 
Ttasperanza degli Appalti e la Compatibilit
Ambientale). Създадена е в Италия през 2003.



GREEN GLOBES. Създадена е в Канада през 
2000 г.

CASBEE (Comprehensive Assessment for 
Building Environmental). Създадена е в Япония 
през 2005 г.

Прилаганите системи са различни, но 
основните им критерии са базови.    



В България, Българският съвет за 
устойчиво развитие (Bulgerian Green Building 
Council – BGBC) адаптира национална система 
за сертифициране на устойчиви сгради и 
градски структури. Тя е базирана на 
Германската система DGNB (Deutsche 
Gessellschaft fur Nachhaltiges Bauen) и 
отговаря на българското законодателство и  
климатичните особености на средата у нас.



Една сграда може да бъде отличена с 
DGNB сертификат при изпълнение на важни 
изисквания:

- ПЛАНИРАНЕТО НА КАЧЕСТВАТА НА 
СГРАДАТА ДА СТАВА В НАЙ-РАНЕН СТАДИЙ с 
активното участие на инвеститора, 
проектанта и ползвателя.

- СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И 
ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ ДА ОКАЗВАТ МИНИМАЛНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
както по време на производството им, така и 
по време на проектирането, изграждането, 
експлоатацията и разрушаването на сградата. 



- Температурните условия в 
помещенията, достатъчната дневна 
светлина, акустичните условия, достъпът на 
хора с увреждания и др. да водят до 
създаване на ОПТИМАЛЕН КОМФОРТ ЗА 
ОБИТАТЕЛИТЕ.

- Строителното изпълнение, топло- и 
хидроизолационните характеристики, 
техническото оборудване, пожарозащитата  
да се отличават с ВИСОКО КАЧЕСТВО.  

- Разходите по време на експлоатация 
да бъдат ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ.



ВОДА

Ключова роля имат: предотвратяването 
на течовете във водопроводната мрежа, 
използването на дъждовната вода и на водата 
от умивалниците, проектирането на 
водоспестяващи устройства, прилагането на 
ефективни напоителни системи и др. 



Проект Хаити–център. Ню Йоркското студио HOK. Комплексът 

замества сиропиталището Port-au-Prince и детският център, 

разрушени от земетресението с магнитуд 7.0, което разтресе Хаити 

и уби 316 000 души през 2009 г. На практика проектантите създават 

жив учебник по устойчиво проектиране. С цел да се гарантира 

надеждно водоснабдяване е проектирана затворена система, 

която  пречиства  водата на място. Специална пречиствателна 

станция преработва отпадъците и произвежда газ за готвене.



ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ

Пестенето на енергия е много важна 
характеристика за съвременния град, защото 
статистиката показва, че над половината от 
произведената енергия по света се използва 
от сградите. 



Най-голямата офис сграда със слънчеви панели в китайския град 

Дежоу в провинция Шандун. Постройката е с обща площ 75 000 

кв.м. Фасадата на сградата напомня диска на залязващо слънце с 

излизащи от центъра му лъчи. Върху сградата се откриват 

"вплетени" елементи, напомнящи китайски йероглифи и 

означаващи "слънце" и "луна". 



Небостъргачът „Тайпе 101”. 

Височина  508 м. Към 2012 г. 

е най-високата сграда с 

платинен сертификат по 

LEED - поставени  са три 

рекорда – за най-висока 

зелена сграда (508 м.), за най-

голямата зелена сграда по 

площ (148 645 кв.м.), за зелена 

сграда с най-голям брой 

обитатели. Потреблението на 

енергия на „Тайпе 101” е с 30 

% по-ниско в сравнение с 

един обикновен небостъргач. 

Сградата е поддържана от 

380 бетонни опори, които 

навлизат на 80 м. в земята. 

Опасността от урагани и 

земетресения е намалена от 

огромен глобус – маховик 

между 87 и 91 етаж. 



“Софарма 

Бизнес Тауърс” 

на бул. “Драган 

Цанков”, 

София, 2011. 

Арх. Димитър 

Паскалев. 

“Архитектоника 

студио”.

 Сградите са пример за „зелена“ архитектура. Фасадата на 
кулите е разработена по системата „double skin“ („двойна 
кожа“) - във фугата между двете стъкла са разположени 
специални автоматизирани слънцезащитни „щори“. Те се 
управляват от система за сградна автоматизация, която следи 
разположението на слънцето и настройва щорите спрямо него. 
Друг зелен елемент е тревната площ върху покрива. 



Сграда-глобус в икономическата зона Technopark на Дубай. 

Арх. Джеймс Лоу. Сградата  е пример за използването на 

екологично чисти технологии чрез  внедряване на система за 

преработка на слънчева енергия  чрез соларни батерии





ВЪТРЕШНА СРЕДА

Основните характеристики на 
вътрешната среда са безопасност, 
здравословност, удобство. Това включва 
топлинен комфорт, качество на въздуха 
чрез контрол на влажността на и на 
естествената вентилация, намаляване на 
шумовото и вибрационното замърсяване, 
осигуряване на подходящи визуални 
контакти; достъп на хора в неравностойно 
положение  и др.



„Къщата Дърво” край Варна. 2010. Арх. Борислав Игнатов. 

Високотехнологичната реализация получи международно 

признание - включена е във второто издание на Braun Publishing

„1000 x European Architecture”. Тя следва устойчива екоконцепция, 

която отчита особеностите на терена, използва възстановяеми

енергийни източници и минимизира въглеродния отпечатък. 

„Корените” са 100-метрови геотермални сонди.



Вила във Вармдо, Швеция. Арх. Джон Роберт Нилсон.  Изчистена, 

типично по скандинавски, форма; почти невидима конструкция; 

сливане на границите между земя, вода и ландшафт



В годините на прехода в България

развитие получиха и т.н. „затворени комплекси” 
предоставящи условия за висококатегорийно 
обитаване и обслужване. Много са успешните 
реализации на такива сегрегирани комплекси. 
Пример е жилищният, търговски и културен 
комплекс „ESTE HOME & SPA”, разположен на 17 
дка в квартал „Изток” в София. Комплексът се 
отличава със съчетанието между изчистените 
форми и динамичните акценти, а подборът на 
материалите като метал, керамика, стъкло, 
допринасят за човешко излъчване и формира на 
усещане за стил и лукс. 



Жилищен, търговски и културен комплекс “ESTE HOME & 

SPA” в кв. “Изток”, София. “ЮА Архитекти” ЕООД, арх. Петя 

Гостева, арх. Павлина Анкова и колектив



Жилищен, търговски и 
културен комплекс 
“ESTE HOME & SPA” в 
кв. “Изток”, София. “ЮА 
Архитекти” ЕООД, арх. 
Петя Гостева, арх. 
Павлина Анкова и 
колектив. Интериори



Вертикална градина по фасадата на сграда, Париж, Франция. 

Патрик Блан



Проект за две жилищни сгради

„Bosco Verticale” в Милано, 

Италия. Арх. Стефано Боери. 

С обща площ от 40 000 кв. м. и 

височини от 110 и 76 метра, 

сградите ще станат дом на общо 

900 дървета високи 3, 6 и 9 м 

всяко



Защитавам тезата, че сградите не 
съществуват сами за себе си, а са част от 
средата, т.е. че Градоустройството определя 
архитектурата, а не обратно – следователно то 
е по-важно. 

Защитавам тезата за средовия подход в 
архитектурата, „за духа на мястото”. 

Приемам обаче, че може да има 
„вписване” по принципа на контраста. Сградата 
трябва да бъде точно датирана, да отразява 
характерните особености на своето време. Тук 
е сложният въпрос за връзката „старо-ново” и 
необходимостта от майсторство за постигане 
на необходимия диалог.



„Хотел-галерия Графит” в центъра на Варна. „Архис Проект“ ООД



Иска ми се да завърша с оптимизъм за 
устойчивата архитектура.

Вярвам, че това може да бъде примерът 
на Античния културно-комуникационен 
комплекс „Сердика”  в центъра на София.



Античен културно-комуникационен комплекс “Сердика” в центъра 
на София, 2011. АБ САРХ - арх. Славей Гълъбов, арх. Васил 
Китов, арх. Красен Андреев и колектив. 

Зона “Ларго” и Зона Бул. “Княгиня Мария Луиза” – разпределение 
на археологическо ниво. 



Античен културно-комуникационен комплекс “Сердика” в центъра 
на София, 2011. АБ САРХ - арх. Славей Гълъбов, арх. Васил Китов, 
арх. Красен Андреев и колектив. 

Зона “Ларго” и Зона Бул. “Княгиня Мария Луиза” – разпределение 
на археологическо ниво. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


