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УВОД 

 

В Закона за управление на отпадъците в § 1., т. 17 е записано, че "Отпадък" е 

всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 

възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. По смисъла на това 

определение всяко вещество или предмет е вече отпадък, защото ако не съзнателно, 

то несъзнателно човек възнамерява да се освободи от всяка една притежавана от 

него вещ. Стремежът на настоящият труд е частично  да  запълнени тази мъглява 

зона в дефиницията, в която даден предмет не изпълнява първоначалните си 

функции, но и не е достигнал края на жизненият си цикъл, като боклук. Поради тази 

причина в следващият текст терминът „отпадък“ не носи значение на крайно 

състояние на елементите, а като междинна фаза – вторична суровина. Ново 

въведеното понятие, от автора, „ретектура“ има за цел да дефинира този клон от 

архитектурата и архитектурния дизайн, който ползва отпадъците-вторични суровини 

като градивна част в работата си. Направеното задълбочено интердисциплинарно 

проучване се стреми, чрез множество примери от страната и чужбина, да покаже 

възможните положителни и отрицателни страни на описаното направление. 

 

Актуалността на темата се основава на представената през декември 2015 год. 

идея на Европейската Комисия за Кръгова икономика като модел, насочен 

към удължаване на жизнения цикъл на продуктите, на практика означава възможно 

най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на 

съществуващи материали и продукти. В кръговата икономика, материали и продукти 

в края на техния жизнен цикъл трябва да бъдат възстановени чрез ремонтиране и 

рециклиране. Връщането отново на тези материали в началото на техния живот би 

намалило вредните въздействия върху околната среда и би имало положително 

влияние върху икономиката. Съгласно възприетата йерархия на отпадъците се дава 

приоритет на предотвратяването на генерирането на отпадъци, следвано от 

подготовката за повторно използване, рециклирането, възстановяването и накрая 

изхвърлянето, като най-нежелана опция. България като член на Европейския съюз 

следва целите на кръговата икономика, но в сферата на строителството регулациите 

са насочени основно към преупотребата на материали на рециклиране в самата 

строителна индустрия. Въпреки, че са рядкост примери за рециклирани материали от 

други индустрии вложени в строителният процес не липсват.  Някои гипскартони се 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf


АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ОТ НЕ/НУЖНИ ВЕЩИ  

арх. Владимир Колев, ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Архитектура и урбанистика“     стр. 5 

 

произвеждат с външно покритие от хартиени отпадъци1, а ударопоглъщащите 

плоскости на детските площадки са изработени от раздробени автомобилни гуми2. 

Тези примери, обаче, са по-скоро изключение от общата практика. Настоящата 

разработка дава нов и актуален инструмент за употребата на отпадъци-вторични 

суровини в строителния процес, което като дейност напълно подкрепя идеята и духа 

на кръговата икономика.   

Консумеризмът е антиподът на кръговата икономика. Той се изразява в 

индивидуалното щастие от потреблението, чрез покупка на продукт или услуга. В 

икономиката, консумеризацията се свързва с линеарната икономика, поставяща 

акцент върху потреблението. Думата се използва, за да се опишат тенденциите към 

силното идентифициране към потребяваните продукти или услуги, свързани с имена 

на известни марки /луксозни автомобили, дизайнерски дрехи или скъпи бижута/. 

Това понятие не е съществувало, когато обществата в по-голямата си част са 

били концентрирани в селища ангажирани основно със земеделие и животновъдство. 

При тях естествения цикъл на отглеждане, обработка и преработка на необходимите 

продукти и материали го изключват. Това се променя след индустриалната 

революция, когато като следствие на масовото производство идва и масовото 

потребление. „Показна консумация” е термин, с който се характеризира пазаруването 

на ненужни, но високо ценени от обществото стоки. На другия полюс е съвременната 

култура на „Промоциите и акциите”, която особено добре се наблюдава в момента. 

При нея количеството на потребените стоки не намалява, а се определя в зависимост 

от направените от търговците намаления или промоции. Тези две култури на 

потребление дават рамката на така нареченото „потребителско общество”, 

характеризиращо се с постоянно увеличение на покупките. Интересен факт е, че при 

направено през 2008 год. проучване в САЩ, едва 1% от „нещата”, които се купуват 

все още се използват в рамките на 6 месеца3. Актуалността на темата е в пряка връзка 

с въпроса:  Какъв всъщност е материалният продукт, който излиза от градовете? Там 

се генерира основно интелектуален продукт, предвид  това, че основните 

                                                 
1 http://knauf.bg/bg/za-nas/kachestvo-i-ustojchivost 
 
2 https://www.erpagroup.eu/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/ 
3 https://www.getrichslowly.org/the-story-of-stuff/ 

http://knauf.bg/bg/za-nas/kachestvo-i-ustojchivost
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производствени мощности са изведени извън тях. Отговорът е, че това са  

отпадъците, вещите които вече не са ни необходими и са нежелани.  

До преди няколко години икономическата еволюция на човечеството бе довела 

до нагласата, че щом отпадъците не се виждат, значи те не съществуват. Едва в 

последните десетилетия те са разпознати, като един допълнителен, неизползван 

ресурс. В този ресурс ретектурата намира своя потенциал и визия за устойчивите 

предложения, които предлага. 

Именно актуалността на темата и нейната слаба и разпокъсана проученост бе 

повода авторът да се заеме със систематизирането и изследването на проблемите й. 

Степента на проученост на проблема за широкото ползване на отпадъци в 

архитектурата и архитектурният дизайн е твърде слабо проучена.  

 Първата научна разработка4, която автора проучи е от 1977 год., в която 

американски военен инженер прави връзката между голямото количество 

доставки правени с корабни контейнери, за военните действия във 

Виетнам и възможностите за повторно използване на тези контейнери 

като бараки. Този доклад е бил секретен и дълго време не е имало 

възможност да се работи по него от цивилни.  

 В докладите на Джон и Зордан от 2000 г.5 и Хендрикс от 2002 год.6 се 

говори най-вече за влагането на рециклирани материали от строителната 

индустрия и бегло се споменава възможността за ползване на отпадъци 

от други индустрии. 

 През 2010 год. Лакшми и Наган публикуват доклад изучаващ е-отпадъците 

като добавъчен агрегат в бетона7. 

 През същата 2010 год. Бахамон и Санжин издават книгата РеМатериал: от 

отпадък до архитектура8, в която са показани множество примери. 

 В България липсват разработки насочени към архитектура и дизайн от 

рециклирани материали. Проблемът, обаче, се разглежда и е взет под 

                                                 
4 McDowell E.L., Shipping containers as structural systems, 1977 
5 John V.M., Zordan S.E., Research & Development methodology for recycling residues as building materials—A 
proposal, 2000  
6 Hendriks Ch.F,  Sustainable use of recycled materials in building construction, 2002 
7 Lakshmi.R, Nagan.S, Studies on Concrete containing E plastic waste, 2010 
8 Bahamon A., M. Sanjines. Rematerial: From Waste to Architecture. 2010 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0713274300800628#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0713274300800628#!
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внимание от инженерните среди, където се изследват физико-

механичните качествата на материали създадени от рециклирани 

елементи 9.  

 В Нов Български Университет, София в бакалавърска програма 

„Интериорен дизайн“ и магистърската програма „Пространствен дизайн“ 

има избираем предмет, който занимава студентите с примери на дизайн 

от вторични материали завършващ с ежегодна изложба „Светлина и 

време“. 

 Във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” през 

учебната 2018-2019 год. със студентите от специалност „Дизайн“ се водят, 

от автора, избираеми занятия с предмет „РеДизайн“. 

Обичайната отрицателна нагласа на хората към отпадъците не прави 

разработването на проблема привлекателно. Освен това статистическите данни от 

различни водещи институционални източници, свързани с отпадъците, често са 

неясни, подвеждащи и на места противоречащи си. Това допълнително затруднява 

научния обзор. 

 

TEЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Прилагайки метода на интердисциплинарното научно проучване да се изведе 

тезата за необходимостта от приемането на отпадъчните и вторичните материали 

като напълно „равноправен“ материал в архитектурата и архитектурния дизайн.  

 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Целта на дисертационния труд е:  

 да дефинира обхвата и съдържанието на понятието „ретектура“ в 

архитектурата и архитектурния дизайн и да изгради система от неговите 

положителни и отрицателни страни чрез въвеждането на една обща 

класификация и на методи на работа с вторичните суровини.  

 

                                                 
9 Баровски Н., Ростовски И., Чобанов Пл., Лаков Л. Леки бетони на база леки добавъчни материали, получени 
чрез термична обработка на отпадъчно стъкло, Варна, 2014 
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ЗАДАЧИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСТАВЕНАТА ЦЕЛ 

 

 Анализиране и систематизиране на проучената литература и информация 

(в текстов и графичен вид). 

 Изследване на историческата платформа на проблема с отпадъците; 

 Изучаване на примери от българската и световната практика;  

 Обосноваване на необходимостта от подобно проучване в конкретиката 

на моментни и бъдещи ползи; анализ на геополитическата и 

икономическата ситуации водещи до подобна необходимост; 

 Задаване на социо-културни параметри, подсказващи необходимостта от 

бъдещо развитие на ретектурата: 

 Създаване на обща класификация на системите, отговаряща на нуждите 

на ретектурата; 

 Прилагане на направление за развитие въз основа на определени 

типологични примери, както и примери за собствена разработка, 

насочващи към възможното използване. 

Времевият обхват на изследването периодът от Индустриалната революция 

(1750 -1850 год.) до 2018 год.  

Не съществува регион на планетата, към който да не можем да отнесем 

настоящата разработка. Въпреки това дисертацията е насочена към районите със 

силно изразена индустрия, поради това че именно тя е източника на рематериалите. 

За такива райони в труда са приети най-вече страните от Северна Америка, Европа и 

някои части на Азия ( Русия, Япония и пр.) 

Обект на изследването на дисертационния труд са съществуващи примери за 

вторично ползване на предмети и вещи, които някой биха сметнали за отпадъци в 

архитектурата и дизайна както на територията на страната, така и реализации по 

света.  

Ще се изучават предимно примери за рециклиране на елементи и вещи от бита 

- по начин, по който си личи техният първоначален произход. 
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Методиката на изследването се основава на използването на общоприети и 

утвърдени в научната практика подходи – исторически, метод на индукцията и 

дедукцията, методите на анализ и синтез, обобщение, системен подход, сравнителен 

анализ, разглеждане на примери, статистически и емпирични методи.  

В дисертационния труд е приложен следният изследователски 

инструментариум:  

1) информационен обзор и аналитичен преглед на теоретичните и емпирични 

разработки, свързани с ретектурата.  

2) обзор на международни нормативни документи, планове и стратегии, които 

формират и направляват политиката по отпадъците и анализ на тази 

политика. 

3) исторически и аналитичен преглед на литературата за устойчивото 

развитие и архитектура, „зелената архитектура“ и „кръговата икономика“.  

4) събиране, обработка, систематизиране и архитектурно дизайнерска 

интерпретация на световни и местни примери на ретектурата. 

5) извършването на емпиричен анализ за доказване на влиянието на 

ретектурата върху осигуряването на по-добри условия за живот.  

6) извършване на експериментални и лабораторни опити за доказване на 

техническите параметри на елементите на ретектурата. 

РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА 

 ретектура – архитектурата, обърната срещу консуматорското общество, с 

дизайн, ползващ вече употребени стоки и материали, като един общоприет, не 

замърсяващ дизайнерски елемент, който може да бъде реализиран от превозни 

средства, електронни и електрически уреди, опаковки или просто вещи.  

Българската дума "архитектура" идва от латински architectura, което е 

полатинчената гръцка дума αρχιτεκτονική, която на свой ред идва от 

глагола αρχιτεκτονέω - строя (от дърво и въoбще)  и от глагола τεκταίνομαι 

или τεκταίνω. 

 

 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ОТ НЕ/НУЖНИ ВЕЩИ  

арх. Владимир Колев, ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Архитектура и урбанистика“     стр. 10 

 

Думата αρχιτέκτων означава:  

1. строител (първоначално, разбира се, от дърво), зидар  

2. устроител, ръководител;  

Тя идва от съществителното τέκτων -1. дървар 2. строител, майстор 3. художник, 

създател 4. виновник, защитник; Представката αρχι-  не е разчленима, защото идва 

от думата "арх" - начело, начало, пръв, главен и пр.; Представката ре е със значение 

повторение или връщане обратно, назад; 

Така ново въденето понятие „ретектура” намира своята коректна морфология 

отговаряща като семантика на „повторно майсторене или създаване”; 

рематериал  - Вещ (предмет), продукт на човешката дейност, изработена с 

функция, която е изпълнявала, но не може или не е желано повече да изпълнява. 

Структуроопределяща единица на ретектурата, трансформирана от изпълнили 

първоначалната си функция предмети формообразувайки нова материална жизнена 

среда. 

 Отпадък – целенасочено в дисертационния труд са избягвани думите отпадък, 

боклук и смет, тъй като в тях се вменява смисъл на завършеност и невъзможност за 

последващо използване на съответните елементи и вещи. Въпреки това трябва да се 

подчертае разграничаването между възможните за повторна употреба материали и 

тези, при които това е невъзможно, такива, които са вредни за човешкото здраве. В 

Глава 2 и Глава 3 на настоящия труд думата „отпадък“ е възприета като синоним на 

думата „рематериал“ за целите на архитектурата и архитектурния дизайн. 
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ГЛАВА 1. ОТПАДЪЦИТЕ КАТО СУРОВИНА ЗА РЕТЕКТУРАТА. 

1.1. ИСТОРИЯ НА ГЕНЕРИРАНЕТО, СЪБИРАНЕТО И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

В историята си човекът е ползвал всички налични на място материали за да 

изгради своя дом. За ескимосите това е заобикалящият ги сняг и лед за техните 

иглута. За хората от тундрата това са дървените трупи, с които се градят известните 

дървени къщи. Подобно е положението с къщите от кал и плет, за които примерите са 

множество. Строителните материали зависят от мястото, климата и периода на 

строителство. Разбира се съществуват и изключения, но те са предимно с 

монументален характер като пирамидите в Египет и светилището Стоунхендж във 

Великобритания, при които строителният материал е доставян от десетки, дори 

стотици километри. 

 За строителството днес също трябва да се използват най-близко наличните ни 

материали. В съвременната урбанизирана среда нито ледените блокове, нито 

достъпа до дървесина, камък или кал са възможни варианти. Сега има други по-

подходящи материали, отговарящи на съвременните локални изисквания и моди. 

Дисертационният труд цели да покаже, че този местен за урбанизираната територия 

материал са смятаните за ненужни от хората вещи и предмети. Те съдържат в себе 

си достатъчна стойност така, щото да бъдат преупотребени с различна функция в 

архитектурата и архитектурния дизайн.  

„Отпадъците“ са дълбоко свързани с човешкото развитие. Техническото и 

технологично израстване на обществото е източника на “произвеждането“ на 

отпадъци. Проследявайки историята им, трудът има за цел да покаже влиянието, 

което те са оказали и продължават да оказват върху обкръжаващата ни среда. 

Посочват се примери за скритото и явното въздействие на отпадъците в 

градоустройството, архитектурата и интериора.  

Първите форми на отпадъци за човечеството са се изразявали в остатъците от 

храни, кости и пепелта от огнището. Номадският начин на живот не позволявал 

притежанието на много вещи. Излишните неща просто се оставяли на мястото на 

бивакуване. 
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Установявайки се на едно място, хората придобиват и нови навици. Появяват се 

занаяти, чиито продукти не могат просто да изгният или изгорят. Сведения за 

организирано сметище датират от третото хилядолетие преди новата ера  в близост 

до древната столица на остров Крит, гр. Кносос.10 Въпреки, че има свидетелства за  

сметосъбиране извън населеното място в селището от каменно-медната епоха в 

местността Корията край Суворово в България датирано от преди 6500 год.11 

Направените археологически проучвания на подобни места свидетелстват най-вече 

за наличието на пепел, счупена керамика и сечива.  

За първи път през първото хилядолетие пр.н.е. се засягат проблемите на 

градската инфраструктура, в контекста на отпадъците, с изграждането в Рим на 

„Клоака Максима”. Друг пример, отново от Рим, но от началото на новото 

хилядолетие, е високият 36 м хълм Монт Тестачио12 (Фиг. 1). „Изграден” от милиони 

ненужни и счупени амфори за масло, той свидетелства от една страна за огромната 

консумация на масла в империята, а от друга показва един възможен начин за 

решаване на проблема с ненужните вещи и то в границите на града. Подобно 

организирано утилизиране на отпадъци, не се намира в близките 2000 години.  

 

Фиг. 1 Монт Тестачио, Хълм от милиони амфори. Рим, Италия 

                                                 
10 "The history of waste." Waste Prevention Policy and Behaviour. Bortoleto, Ana Paula, 2014 
11 http://bnr.bg/varna/post/100861763/mestnostta-koriata 
12 http://irisharchaeology.ie/2012/04/monte-tesstaccio-a-mountain-of-roman-amphorae/ 
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За разлика от добре поддържаните градове на римската империя, 

средновековният град има особени затруднения. Липсва каквато и да е било 

канализация и хигиена. Отпадъците се изхвърлят директно през прозореца на 

улицата. Разхождащите  се свободни животни, най-вече прасета, били естествените 

„чистачи”, а резултата от това почистване бил ползван за наторяване. В началото на 

второто хилядолетие сл.н.е. френският крал Филип Август, за първи път след 

времената на Римската империя се заема с отпадния проблем и павира част от 

улиците на Париж, както и изгражда канализация в някои квартали, като се цели 

почистване на града и подобряване на градската инфраструктура13. През 

средновековието Париж до толкова е имал проблем с изхвърлените боклуци на 

границата на града, че е била застрашена неговата сигурност. Подобни са и 

проблемите на Москва, където за първи път са инсталирани обществени контейнери 

за отпадъци по времето на цар Петър І. В градовете изградени в близост до вода, 

честа практика била отпадъците да се изхвърлят в нея. Натрупването на предимно 

органични отпадъци, както и дълговременните подобни практики, довели до 

значително увеличаване на територията на градовете за сметка на водните площи. 

Архипелагът на Бомбай се състоял от 7 острова, но с идването на колонизаторите 

водите между тях са запълнени с отпадъци, образувайки днешният полуостров на 

град Мумбай14. Дори мегаполисът Ню Йорк е завзел част от територията си от река 

Хъдсън. При  градовете разположени навътре в сушата стои друг проблем. При 

разрастването си те достигат до образуваните вече сметища и в последствие по 

принудени, започват, да застрояват и върху тях.  

За нашата столица важи същото. В момента един от най-харесваните квартали, 

ж.к. ”Яворов” е изграден върху изоставено сметище. Въпреки огромната замърсеност 

на градовете през средновековието, основните отпадъци продължават да бъдат 

лесно разградимите храни и пепел. Всички други вещи са били прекалено ценни за 

изхвърляне и са се ползвали многократно дори с промяна на функцията им – маси от 

бурета или варели и столове от щайги. Културата „направи си сам” е във възход, и е 

много трудно да изхвърлиш нещо, което си направил с ръцете си.   

                                                 
13 History of the Middle Ages: 300-1500, Thompson James Westfall, 1931   
14 https://housing.com/news/the-seven-islands-of-bombay/ 
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Индустриалната революция от средата на XVIII-ти век променя този факт. 

Появяват се множество различни и лесно достъпни продукти. Идеята „направи/оправи 

си сам” постепенно замира. По лесно е да си  купиш ново вместо да поправиш старото, 

а и новото често е равнозначно на по-добро. Започва производството на трудно 

разградими продукти, в резултат от развитието на химическата и впоследствие 

петролната промишленост. 

До началото на ХХ-ти век проблемите, свързани с боклука, стоящи пред 

архитектите, са били по скоро градоустройствени и свързани с градската 

инфраструктура. Едва след откриването на връзка между хигиената и болестите в 

средата на XIX-ти век, решаването на проблема започва да се търси и в 

архитектурата на сградите. Появяват се нови видове постройки – инсиниратори, 

пунктове за вторични суровини, автоморги и др. Интериорът също се променя. 

Появяват се нови домакински и други уреди и се обогатяват функциите. През 1851 

год., на световното изложение в Лондон е показана тоалетната, такава каквато я 

познаваме и днес, след което, в по-големите градове на Европа започва изграждането 

на модерна канализация.  

Поради ограниченото място, започват да се строят множество апартаментни 

сгради. Намаляването на квадратурата в сравнение с къщата се отразява най-вече 

на складовите площи. Съответно намаляват количествата на притежаваните вещи, 

засилва се консуматорското общество и се генерират повече отпадъци. 

Технологичното развитие довежда до нови решения в архитектурата. Появата на 

електрически хладилник изисква ново разпределение в кухнята на жилището, но 

значително намалява количествата на изхвърлените храни. Последвалото 

изобретяване на диспозера /кухненската мелница/ също води до подобни промени. 

В по-големите жилищни сгради се проектират сметопроводи, улесняващи 

изхвърлянето на отпадъците.  
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1.2. МЕТОДИ ЗА СПРАВЯНЕ С БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

1.2.1. Открито сметище (депо) 

Депонирането е най-старата и най-нежеланата възможност за третиране на 

отпадъците поради многото потенциални неблагоприятни въздействия, които могат 

да произтекат от него. Най-сериозното от тях е образуването на метан и 

освобождаването му в атмосферата. Метанът предизвиква силен парников ефект – 

30 пъти по-силен от въглеродния двуокис15, което при натрупване в сметището може 

да стане причина за пожар, а дори и за експлозия. 

1.2.2. Енергийно оползотворяване 

Съвременните инсталации за изгаряне на отпадъци могат да бъдат използвани 

за производство на електрическа и топлинна енергия, както и на отопление на сгради. 

Отпадъците могат също така да се използва като гориво в някои промишлени процеси. 

Лошото или непълно изгаряне на отпадъчни материали може да доведе до 

увреждане на околната среда и здравето на хората чрез отделянето на опасни 

химикали в атмосферата, включително диоксини и киселинни газове. 

Енергията, произведената от инсталации за изгаряне на отпадъци се е удвоила 

от 1995 год. насам. 

Инсинерация 16 

Инсинерацията е топлинен метод за обезвреждане на отпадъци, чрез пълно 

окисление на отпадъците при високи температури, обикновено чрез използването на 

топлинната енергия и на продуктите, получени в резултат на изгарянето. Продуктите, 

които не могат повече да бъдат оползотворени, а формата и състава им 

представляват екологична опасност, биват подлагани на процеса на инсинерация.  

 
 

                                                 
15 https://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140327111724.htm 

16 Common borders.Common solutions. Управление на твърди битови отпадъци, Наръчник, изготвен и публикуван 

в рамките на проект ”Повишаване на обществената информираност по управление на твърдите отпадъци в 
северозападната част на Черноморския регион”, 2012 год. 
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Пиролизa 

Пиролизата, като метод на обработка, представлява процес на топлинна 

обработка на отпадъци. При него се получава топлинно разграждане при висока 

температура, в отсъствието на кислород, на химични продукти и най-вече на 

органични продукти. Посредством процеса на пиролиза, както и чрез инсинерацията, 

обемът на отпадъците се намалява значително и се получава форма, която позволява 

депонирането им да се осъществи, без да бъдат повлияни значително факторите на 

околната среда. 

1.2.3. Рециклиране 

Голяма част от отпадъците, които днес изхвърляме, могат да бъдат 

рециклирани. Рециклирането намалява количеството на отпадъците, които достигат 

до сметищата, и намалява количествата на суровините, добивани от околната среда. 

Методът е важен, за Европа, която зависи от вноса на суровини. Рециклирането 

осигурява на европейската индустрия ключови суровини като хартия, стъкло, 

пластмаса и метали, както и благородни метали, извличани от електронни уреди. 

Политиката на ЕС за отпадъците има за цел да гарантира използването отпадъците 

се използват като суровина за производство на нови продукти, когато това е 

възможно. 

ЕС си е поставил за цел  рециклирането на много видове отпадъци, включително 

стари автомобили, електронно оборудване, батерии, опаковки, битови и строителни 

отпадъци. Държавите-членки работят усилено, за да въведат механизми, които да 

гарантират, че тази цел ще бъде изпълнена. Мерките включват засилена отговорност 

на производителите, които са принудени да поемат грижите за целия жизнен цикъл 

на своите стоки и техните опаковки, включително и последния етап от този цикъл, а 

именно превръщането им в отпадъци. 

Отделните граждани играят много важна роля. В много държави на 

домакинствата се предлага да разделят отпадъците си според материала, от който те 

се състоят (хартия, стъкло, пластмаса, метал и т.н.). Този подход помага да се осигури 

по-високо качество на материалите, получени след рециклиране. От своя страна това 
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повишава стойността им и увеличава броя на продуктите, за които те могат да се 

използват. 

Фигура 2 показва ползите от рециклирането и преработката на някои видове 

отпадъци. 

 

Фиг. 2 Ползите от рециклирането и преработката на някои видове отпадъци.17 

1.3. ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И КРЪГОВАТА 

ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ18 

Действащата рамкова директива за отпадъците (2008/98/ЕО) е продължение на 

тематичната стратегия за превенция и рециклиране на отпадъците (COM(2005) 

0666),отменяща предишната Рамкова директива относно отпадъците (75/442/ЕИО, 

кодифицирана като 2006/12/ЕО), Директивата относно опасните отпадъци 

(91/689/ЕИО) и Директивата относно обезвреждането на отработени масла 

(75/439/ЕИО). Тя има за цел да реформира и опрости политиката на ЕС чрез 

въвеждане на нова рамка и определяне на нови цели с акцент върху превенцията. Тя 

                                                 
17 Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци, Й. Пеловски, И. Домбалов, Е. 

Тодорова, В. Кьосева, Е. Соколовски, Г. Казълджиев, , 2007 год. 
18  Справочник за Европейския съюз - 2018 
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установява основни концепции и определения в областта на управлението на 

отпадъците, включително определения за отпадъци, рециклиране и оползотворяване. 

През декември 2015 г. Комисията представи план за действие за кръговата 

икономика и четири законодателни предложения за изменение на следните правни 

актове: а) Рамковата директива относно отпадъците; б) Директивата относно 

депонирането на отпадъци; в) Директивата относно опаковките и отпадъците от 

опаковки; и г) Директивите относно излезлите от употреба превозни средства, относно 

батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и относно отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Някои от тези предложения бяха 

предизвикани от правни задължения за преразглеждане на целите за управление на 

отпадъците. Приети през април 2018 год. след между институционални преговори 

между Парламента и Съвета, четирите законодателни предложения включват 

следните основни елементи: 

 Обща за ЕС цел за рециклиране на 65% от битовите отпадъци до 2035 год. 

(55% до 2025 год. и 60% до 2030 год.); 

 Обща за ЕС цел за рециклиране на 70% от опаковъчните отпадъци до 2030 год.; 

 Задължителна цел за депата за намаляване на депонирането с максимум 10% 

от битовите отпадъци до 2035 год.; 

 Забрана за депониране на разделно събирани отпадъци, като се изисква 

разделно събиране на биологичните отпадъци до 2023 год. и за текстила и 

опасните отпадъци от домакинствата до 2025 год.; 

 Популяризиране на икономически инструменти за намаляване на 

депонирането; 

 Опростени и подобрени определения и хармонизирани методи за изчисляване 

на равнищата на рециклиране в ЕС; 

 Конкретни мерки за насърчаване на повторното използване и стимулиране на 

промишлената симбиоза — превръщането на страничен за един отрасъл 

продукт в суровина за друг; 

 Задължителни режими на разширена отговорност на производителите – за 

производителите да пускат по-екологосъобразни продукти на пазара и да 

подкрепят схеми за възстановяване и рециклиране (за опаковки, батерии, 
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електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни 

средства, например). 

1.4. РЕЦИКЛИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ19 

Един от най-важните инструменти, за правилното функциониране на системата 

е наличието на адекватна и действаща нормативна рамка. Националната 

законодателна рамка, свързана с управление на отпадъците, вече е хармонизирана с 

изискванията на ЕС. Тези нормативни актове, съответстват на тенденцията, 

основаваща се на осъзнаването, че отпадъкът е безценен ресурс, а 

оползотворяването му е печелившо и далновидно, както и на подхода за избягване 

образуването на отпадъци и използването им като ресурс.  

 Въпреки въвеждането на новостите в законодателството, резултатите все още 

не са на необходимото ниво, което вероятно се дължи на определени пропуски и 

несъвършенства при изработването на законите. 

Проблемите при рециклирането на отпадъци, могат да се търсят, и в 

неефективността на системата за разделно събиране. За организациите, занимаващи 

се с рециклиране, е от изключителна важност да получават отпадъците, както 

промишлени, така и битови, разделени с високо качество. Поради факта, че 

българският отпадък, спада към т. нар. „средиземноморски отпадък”, при който всичко 

се събира на едно място, то очевидно е, че това изключително затруднява и оскъпява 

разделянето му. Действа системата на „клошарите“, които извършват дейностите по 

сепариране. 

ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА 1 

Концепцията на ретекрурата е единствено възможна при живот в условията на 

силно индустриализирани общества. Масовото производство на еднакви по вид и 

технически параметри продукти създава предпоставките за ползваната структурна 

комбинаторика при този вид дизайн.  

                                                 
19 Рециклирането на отпадъци от фирмите в България – проблеми и перспективи, Анелия Ненова 
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Ретектурата е разпознаваема, като вид рециклиране. В този смисъл за своето 

съществуване тя изцяло разчита на генерирането на отпадъци (ненужни, за някого, 

вещи и предмети). Така също разпознава и нашето общество, като такова 

непрекъснато генериращо подобни елементи. Дори може да се стигне и по-далеч с 

твърдението, че при така структурираното съвременно обитаване, в дългосрочен 

план,  единственият материален продукт на човечеството са отпадъците. 

Идеологията на консумеризма ни води към прогресивното генериране на 

остарели, нежелани продукти. Това ще продължава да бъде така, докато 

икономическият строй го налага. Тези нагласи могат да се проследят и към момента 

на написването на този труд. Поради привидно екологични предпоставки, по света се 

забранява употребата на опаковки и продукти за еднократна употреба, произведени 

от пластмаса. Остава съмнението, че причините за тези забрани не са толкова 

екологични колкото икономически, въпреки фрапиращото замърсяване на световният 

океан. Когато се наблюдават внимателно причините около отказа от внос на една от 

най-големите страни  Китай, импортираща такива вторични елементи с цел 

рециклирането им това несъмнено поставя останалите изнасящи подобни продукти 

страни в деликатна икономическа ситуация.  

Възможно е да се направи обосновано предположение, че дори и след 

справянето с проблема с еднократните продукти от пластмаса, общият обем на 

отпадъците в световен мащаб ще продължи да се увеличава. Просто конкретният 

продукт ще бъде заменен от нов, в случая, по-технологичен. Генерирането на 

отпадъци от електрониката е в началната си фаза на натрупване. Очаквам тук да бъде 

следващият глобален проблем от вторично ниво. 
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ГЛАВА 2.  РЕТЕКТУРАТА КАТО ОСНОВА НА УСТОЙЧИВАТА АРХИТЕКТУРА 

И ДИЗАЙН.  

 

Като част от всеобхватната концепция за “устойчиво развитие“, устойчивата 

архитектура се стреми да ограничи влиянието оказвано върху природната среда от 

сградите. Тя трябва преди всичко да създава жизнена среда, която да осигури 

устойчиво развитие на човека и обществото.20 Един от възможните похвати, които 

архитектура прилага е употребата на устойчиви материали. Самата същност на тези 

материали предразполага към тяхната възможно най-дълга употребата, включвайки 

в това и възможното им преизползване променяйки тяхната първоначална функция. 

2.1. СВЕТОВНИ И МЕСТНИ ПРИМЕРИ НА РЕТЕКТУРА 

В своята история човекът е използвал наличните обграждащи го материали за 

да изгради своят подслон и да формообразува желаната от него структура. Примери 

за това са споменатият по-горе „Монт Тестачио“ в Рим и къщите от стъклени бутилки 

построени в голата пустош на щата Невада в САЩ (Фиг. 3) 

 

Фиг. 3 Къща от стъклени бутилки - САЩ 21 

                                                 
20 Приложение на принципите на устойчивата архитектура в контекста на българското Архитектурно наследство, 
Пламен Петров, ВСУ, 2014 

21 http//www.bildschirmarbeiter.com/picflaschenhaus 
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В началото на XX-ти век постепенно страните по света започват създаването на 

законодателна рамка свързана с техническите качества на строителните материали. 

Това, в едно със стремителното развитие на консуматорското общество, което 

промотира иновативните високотехнологични материали ограничава ползването 

рематериали в строителството. 

Първият дефиниран като такъв пример за повторната употреба на предмети в 

архитектурата намираме в „Номадския музей“ на арх. Шигеру Бан (Фиг.4). Той е 

проектиран така, че да лесно да моделира пространство ограничено конструктивно от 

корабни контейнери. С тях архитектът решава и друг проблем пред сградата, а именно 

нейната лесна преместваемост и мобилност. 

 

Фиг. 4 „Номадски музей“ – конструкция от корабни контейнери – пътуваща инсталация22 

 

Един от най-разпознаваемите образци за ретектура са „Земните Кораби“ на арх. 

Майкъл Рейнолдс (Фиг.5), наричан още „Войнът на Боклука“. Сградите са изградени 

с носещи стени от автомобилни гуми и прегради от стъклени бутилки или бирени 

кенове. 

                                                 
22 http//www.shigerubanarchitects.com/works2007_nomadic-museum-tokyoindex.html 
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Фиг. 5 Автономна къща „Земен Кораб“ - САЩ 

Многобройните и разнообразни къщи и арт инсталации на Дан Филипс от Тексас, 

САЩ, показват разнообразието на възможните решения в ретектурата. Той не се 

концентрира само върху една вещ или материал, а експериментира с всичко което 

попадне в полезрението му. „Керемиди” от стари регистрационни номера на 

автомобили или стенна облицовка от коркови тапи са една малка част от неговите 

идеи (фиг. 6)23. 

 

Фиг. 6 Покривно покритие от автомобилни регистрационни номера - САЩ 

                                                 
23 https://inhabitat.com/dan-phillips-builds-enchanting-and-affordable-houses-from-recycled-materials/ 
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В България също съществуват примери за ретектура, но засега повечето са 

свързани с дизайна. Някои от тях сме готови да отречем и отминем с пренебрежение, 

като старите „звукозаписни” студия с облицованите в кори за яйца стени или оградите 

от стари радиатори (фиг. 7). Други се възприемат като исторически паметници и 

големи забележителности. Такава е кованата ограда на Военната академия в София 

(фиг. 8). Направена е от 150 000 цеви на пушките „Крънка” и „Бердана”, подарени от 

Русия на България и достойно защитавали Съединението през 1885 год. Хармонията, 

създадена от оградата, прилежащия й парк и различни паметници на културата е 

възхитителна.  

 

Фиг. 7 Оградно пано с ползван стоманен радиатор – София, България 

 

Фиг. 8 Ограда на Военна академия „Г. С. Раковски“24 – София, България 

                                                 
24 Снимката е от личния архив на автора 
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Едновременно интериорно и екстериорно решение от превозно средство 

намираме в гр. Ихтиман в сградата на голф-клуба в града (фиг. 9). Там фюзелажът 

на самолет е вплетен в цялостното решение на сградата. Задното му оперение, 

намиращо се отвън, като че ли пронизва сградата, преминавайки през интериора като 

част от салона на ресторанта. 

 

Фиг. 9 – Клъбхаус към голф клуб „Ер София“ – Ихтиман, България 

 

Модерни в София са съвременните „модулни заведения“ изработени с идеята 

едновременно да показват и да скриват градивната си единица – корабни 

контейнери.(Фиг.10). 

 

Фиг. 10 - Питейно заведение изпълнено с корабни контейнери - София, България 25 
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2.2. ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ЕКОЛОГИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

РЕТЕКТУРАТА 

До XIX-ти век основната част от изхвърляните отпадъци са били от органичен 

характер. Ръчната изработка на предметите предопределя необходимостта от 

повторната им употреба – от една страна цената им, а от друга символизма на някои 

от вещите за притежателите им. От това време има много примери за мебели, на по-

бедните прослойки, направени от бурета и дървени щайги, покрити със стари одеяла 

и чаршафи за тапицерия. 

Това се променя след настъпването на индустриализацията. Продуктите рязко 

намаляват стойността си предвид масовото им производство. Вече не е нужно 

умението да поправяш, ако нещо се счупи, защото имаш възможността да си купиш 

нещо по-ново и по-модерно. Започналото строителство на апартаментни сгради в 

големите градове, също допринася за този ефект. Складовите пространства стават 

все по-малки, което води до невъзможността да пазиш всички собствени вещи. На вид 

ненужни, но в добро състояние, те след промяна на първоначалната им функция биха 

влезли отново в употреба. 

Да си позволиш да изхвърляш, само защото можеш да си купиш нещо по-ново, 

става израз на върховният показ на просперитет и модерност. По този признак се 

очертава едно силно социално разделение на хора, които могат да си позволят да 

изхвърлят и на такива за които изхвърленото е вид ценност. 

Подобно, но в различни пропорции разделение откриваме и в глобален мащаб 

между така наречените развити и развиващи страни. (фиг. 11)26 

 

Фиг. 11 Генериране на отпадъци в отношение към доходите на глава от населението 

                                                 
26 https://www.unenvironment.org/ 
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В развиващите се страни процентът на органичните отпадъци е изключително 

висок.  Имайки предвид и хроничната липса на суровини, това показва че населението 

запазва голяма част от неорганичните твърди отпадъци с цел повторната им употреба 

с друга функция, което ние наричаме рециклиране. Липсата на достатъчен сграден 

фонд от друга страна, принуждава хората да ползват тези рематериали в 

строителството. 

В бразилските бедни квартали, често сградите са толкова близо една до друга, 

че не остава място за прозорци и дори през деня там сe нуждаят от допълнително 

осветяване. Тъй като цената на електричеството е твърде висока, те не биха могли 

да ползват такова осветление. Инж. Алфредо Мозер стига до едно невероятно лесно 

решение на проблема. В прозрачни пластмасови бутилки той сипва разтвор от вода и 

малко количество белина, след което провисва бутилката от покрива, така че малка 

част от гърлото да се подава отгоре (фиг. 12). Така изпълнена тази пластмасова 

„крушка” има мощност около 60W и лесно и почти безплатно осветява домовете. 

 

Фиг. 12 Осветително тяло от пластмасова бутилка 27 

Дори и религията използва рециклирани материали в свещените си градежи. На 

около 600 км от Банкок, Тайланд е разположен така нареченият „Храм на милионите 

бутилки” (фиг. 13). Екстравагантната идея започва през 1984 год., когато монасите 

започват да украсяват подслоните си със стъклени бутилки. Привлечени от това, 

туристите започват да даряват още бутилки, което води до един лавинообразен 

ефект. Капачките също влизат в употреба – те са вградени в мозайките на комплекса. 

                                                 
27 solucionessolares.blogspot.com/2008/08/lamparas-de-botella-para-ahorrar.html 
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Фиг. 13 Храм на милионите бутилки – Банкок, Тайланд28 

Показаните до тук модели са направени по необходимост и в повечето случаи 

сме готови да подминем пренебрежително като неестетични. 

Не така стой въпросът с проектите от рематериали, изградени в развитите 

страни. Тук за възприемането им от обществото заслуга имат два основни фактора. 

Първият са дългогодишните кампании за рециклиране и еко-равновесие вменяващи 

култура на по-голяма отговорност към състоянието на планетата. Вторият е намесата 

на архитекти и дизайнери в изграждането на подобни обекти. Това до голяма степен 

помага за омекотяване на усещанията и балансирането на формите в една иначе 

трудна за възприемане композиция, моделирана за да провокира. 

Провокация е и целта на група студенти от Норвегия, които издигат малкия си 

почти кубичен, 50кв.м. павилион (фиг.14). Той е изграден изцяло от вече употребени 

врати и прозорци. Голяма част от тях са взети от близка офис сграда подготвена за 

разрушаване. 

 

Фиг. 14 Павилион от стари прозорци – Норвегия 29 

                                                 
28 https://inhabitat.com/temple-of-a-million-bottles/ 
29 http://minushabensblog.blogspot.com/2011/10/norwegian-architecture-student-workshop.html 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ОТ НЕ/НУЖНИ ВЕЩИ  

арх. Владимир Колев, ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Архитектура и урбанистика“     стр. 29 

 

Къщата крило на арх. Дейвид Хърц е изградена от Boеing 747-200 (фиг. 15) и 

наистина се откроява. Разположена е на хълмист парцел от 220 дка в Малибу, щата 

Калифорния, САЩ. Най-голямо въздействие имат покривите на сградата, които 

всъщност са крилата на самолета, но не само те, а почти всички негови части са 

употребени по един нов „домашен” начин в къщата. 

 

Фиг. 15 Къща от части на Boeing 747-200 - САЩ30 

България, в контекста на ретектурата, се намира в средата между развитите и 

развиващите се страни. Страната сравнително скоро е преминала през периода на 

„необходимото” влагане на рециклирани материали в строителството (все още се 

откриват огради от радиатори и автомобилни гуми по селата). Ползването на 

рематериали се свързва и с един отречен режим, което допълнително насажда 

негативни реакции към подобни примери. От друга страна обществото минава през 

своя бум на консумеризма, водещ до почти нулев процент на рециклиране /според 

данни на ЕВРОСТАТ посочени по-горе/. Тези фактори, както и липсата на законови 

предпоставки за подобно строителство, поставят ретектурата в България в застой. 

Това предразполага едно интензивно бъдещо развитие, чиито семена едва започват 

да покълват. 

                                                 
30 https://davidhertzfaia.com/747-wing-house/ 

http://www.studioea.com/projects/residential/wing_house/index.php#16
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2.3. ДЪРЖАВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА - ФАКТОР ЗА  

ВЪЗПРИЕМАНЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА 

РЕТЕКТУРАТА 

България е държава, пораждаща интерес със своят преход от планова към 

пазарна икономика. Родените  през 1980 - 1985 год., вероятно принадлежат към  

последното поколение, което може да направи ясно и обосновано сравнение на 

примерите за ретектурата, създадени по време на двете икономически системи. 

Възможно е да се направи и икономически паралел Изток – Запад, като нашата страна 

запазва интереса със своето „междинно“ положение. 

При плановата икономика и липсваща конкуренция, предлаганите продукти за 

ползване в обществото са били в ограничено количество. Дори то да е било 

задоволително, тогава видовете и/или моделите на продуктите са били ограничени. 

Естественото желание на човека да изпъкне и покаже своята индивидуалност 

стимулира в обществото желанието да се твори или така нареченото от Алойст Рийгл 

– kunstwollen 31. Съществуват множество примери в тази посока. Такива биха могли да 

бъдат оградните или парапетни пана от радиаторни ребра или ограждането на 

импровизираната градинка пред жилищния блок, най-вече в панелните комплекси със 

заровени автомобилни гуми. Въпреки очевидната си практичност, подобни примери 

не носят естетическа удовлетвореност. Поради тази причина впоследствие подобни 

елементи  започват да се разглеждат като продукт с ниска стойност и в крайна сметка 

възприятието им се потиска. 

При пазарната икономика тренда е обратен. Индустрията, с цел по-големи 

продажби, предлага все повече и по-некачествени продукти, работещи само в 

гаранционния си срок, така че да се стимулира покупката на нова вещ, за сметка на 

неизгодния вече ремонт на закупената първоначално. Умението да 

направиш/поправиш нещо започва да се губи, обезсмислено от новата продукция. 

Явява се ситуацията на затрупаност от вещи. Занимателен е примера с GSM – 

апаратите, които под влиянието на консумеризма сменяме необосновано често, 

формирайки в дома си „чекмеджето за телефони“, в което често откриваме работещи, 

но „морално остарели“ апарати. Подобна е ситуацията с голяма част от ежедневните 

                                                 
31 Riegls “Kunstwollen”: Versuch einer Neubetrachtung, A. Reichenberger, 2003 
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вещи. В такъв случай преупотребата на предмети като част от засилващото се еко – 

движение, набира очаквана популярност в решаването на проблема с множащите се 

вещи. Последствие от това е моментната мода на такива предмети. Индустрията и 

пазара започват да намират добавената стойност в тези иначе „боклуци“, за да се 

стигне до съвременното професионално отношение към тези продукти, постигащи 

високи естетически и икономически качества днес.  

2.4. КУЛТУРНИ ВЛИЯНИЯ. ИЗКУСТВАТА И ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА 

РЕТЕКТУРАТА   

 

Фиг. 16 „Фонтан“, Марсел Душан, 1917 год. - САЩ 

 

За модерната поп-култура ползването на различни изразни средства е стандарт. 

Началото е поставено от Марсел Душан, който през 1917 год. променя представите 

ни за тях  в изобразителното изкуство със своята творба „Фонтан“32  (фиг.16) Тогава 

той представя тази своя творба на салона на обществото на свободните артисти в Ню 

Йорк. Творбата представлява обърнат писоар с надпис Р. Мут 1917. Първоначално 

                                                 
32 https://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t07573 
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приета като шега, тя обединява около себе си и защитници и критици. За нея пишат, 

че авторът взима обикновен ежедневен обект и го представя така, че неговата 

оригинална функционалност изчезва под диктата на новото си име и гледна точка, 

създавайки нови размисли върху този обект. Така се дава нов тласък в 

инструментариума, ползван от визуалните артисти. И не само. Съвременната 

артистична сцена до толкова е припознала тази различност в изказа, че се откроява 

като едно изцяло оформено, устойчиво, ново течение, определяно със своята 

идентичност и стремеж към шокиране на сетивата на наблюдателя. Това твърдение 

важи не само за изобразителното изкуство, но и за другите изкуства. Примера за 

нашумялата „рокля от месо“ на скандалната музикална изпълнителка Лейди Гага  

напълно отговаря на целите на провокацията. Певецът Макълмор със своята песен 

„Thrift shop“ (магазин, в който се продават употребявани стоки) директно насочва към 

ползите от такава култура. 

Дори литературата не подминава безучастно тази мода. В последния си роман 

„Произход“ Дан Браун описва модерен бар в гр. Будапеща, в чиито интериор има 

„диван направен от вана, висящи от въздуха манекени, яхнали колелета, изкорубен 

източноевропейски трабант, служещ като импровизирано място за сядане“. 

Емоционалният заряд имплантиран в този изразен способ в изкуството намира своето 

отражение в популярната култура, в която този „възобновен“ начин на разсъждение 

намира своето общо предназначение. 

2.5. СЕМИОТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ НА ДИЗАЙНА 

ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ВТОРИЧНИ МАТЕРИАЛИ 

Комуникационна връзка, се поражда в обществото освен чрез текста и 

невербалната комуникация, а и чрез различните видове изкуства - изобразително, 

музикално и т. н. Творецът се опитва, чрез подходящите според него изразни 

средства, да внуши на реципиента своите мисли, чувства и идеи. Наблюдателят от 

своя страна интерпретира знаците оставени от автора, пречупени през призмата на 

своето битие и култура. „Не е възможно да се мисли за каквато и да е съзнателна 

човешка дейност извън контекста на културата. Всичко, което ни отличава като хора, 

е културно обосновано. Всичко, което знаем и можем, без изключение, е култура, 

която сме абсорбирали от заобикалящата ни социална среда. Без култура в този 
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смисъл не бихме могли изобщо да съществуваме като членове на общество. Нямаше 

да можем да говорим с другите, да взаимодействаме еднозначно с тях, дори да ги 

различаваме от останалата материална среда в качеството им на себеподобни (а не 

просто като обекти за задоволяване на определени нужди)“33.  

В знакови системи, каквито са архитектурата и дизайна, комуникативната връзка 

се осъществява между автора и  ползвателя на дизайнерския обект, пречупени през 

неговият мироглед. Целта на всеки един дизайнер е да съчетае работата си, така, че 

тя да кореспондира по възможно най-добрият начин с личностите-ползватели, да 

отговаря най-точно на техните изисквания и културни виждания. При условие, обаче, 

че той използва свой собствени изразни средства за да ги претвори в едно 

балансирано и естетически издържано пространство. Когато вторичните материали 

са част от тези изразни средства те също носят, със себе си, някакво послание. Това, 

което е основната задача на проектанта е какво да бъде то. Най-общо целта при 

употребата на отпадъци в дизайна е или те да бъдат скрити или да бъдат силно 

експонирани. Първите отговарят чисто функционално на потребностите на идеята. 

Като пример могат да бъдат дадени гумираните плоскости за детски площадки 

изработени от рециклирани автомобилни гуми. Вторите се ползват най-често при 

подчертаване на обемните виждания на ползвателя, като се насочва вниманието 

върху типа на помещенията – дървени щайги във вид на рафтове при магазини, 

облицовка от чаши при питейни заведени и т.н.  

Обществената интерпретация, която търпи дизайнът от вторични материали се 

променя, с надежда, необратимо и в положителна посока. Културно-общественият 

натиск върху индивида, все по-често ще вменява одобрение в подобни елементи. 

Такова изместване на същностното разбиране и припознаване от обществото на 

обектите на такъв род проекти би спомогнало за бъдещо устойчиво развитие.  

2.6. ЕСТЕТИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕТЕКТУРАТА 

Манипулацията е неясен термин, използван в широк спектър от контексти, за да 

се обяснят множество междуличностни и културни феномени. Едно задълбочено 

изследване на характеристиките на този термин разкрива неговата сложност. В 

                                                 
33 Семиотични тетрадки, Кр. Банков, 2001  
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контекста на потребителската култура използването на манипулативни действия е 

широко обхватно и се осъществява преди всичко чрез послания с ясно определено 

съдържание и ясно дефинирана форма, т.е. естетични послания. Използването на 

естетиката като манипулативен инструмент е сложно и завладяващо и служи като 

завеса (фиг. 17), замаскираща определени аспекти на потребителските дейности, 

преди всичко финансови. Манипулативното използване на естетиката е толкова 

дълбоко вкоренено, че появата на потребителски продукти е натурализирана и се 

приема за даденост, затъмнявайки трудните въпроси, които може да се повдигнат 

относно човешките, социалните и екологичните последици от тяхното производство. 

В момента се наблюдава ефективна естетическа манипулация от страна на бизнеса 

и администрацията насочени към повторната употреба на вещите и предмети като 

цялостно понятие. Това се прави по две основни и водещи за съответният сектор 

причини.  

 

Фиг. 17 Архивна фотография на проведена след 9 септември 1944 год. манифестация в гр. Варна. 
надписът на плаката гласи: "Художницить ще дадать своето творчество за крайната победа" 

 

1. Правителствата и институциите виждат назрелите екологични и икономически 

проблеми свързани със съвременната линеарна икономическа система – купи и 

изхвърли, новото е по-хубаво. Акцентът и представянето на кръговата икономика на 

страните членки на Европейският съюз като алтернативен вариант е неоспоримо 

доказателство за това.  
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2. Бизнесът също открива предимствата на работата с вторични елементи на 

отпадъци, като подбудите в случая са по-скоро икономически. Взимайки предвид нео-

марксисткия аргумент34, който сочи широкомащабно манипулативно използване на 

естетиката в контекста на потребителската култура откриваме множество примери как 

посочените по-горе два фактора се опитват да променят негативната обществена 

нагласа, чрез обща естетическа промяна на възприятията към дори и не дотам 

добрите примери на ретектурата. Без да се опитва да определим дали този вид 

манипулация е необходим аспект на потребителската култура или по-скоро циничен 

и безпрепятствен капиталистически феномен, предназначен да увеличи печалбите за 

сметка на благосъстоянието на потребителя, той трябва да бъде ясно посочен и 

изследван. 

2.7. КОНСТРУКТИВНО-СТАТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

МАТЕИРИАЛИТЕ НА РЕТЕКТУРАТА.  

В лабораторията за изпитване на строителни материали към Университета за 

Архитектура Строителство и Геодезия в София, бе проведено изследване за 

носимоспособността на хомогенен материал. Изследването бе проведено под 

наблюдението на доц. д-р инж. Иван Дойков от катедра „Строителни материали” към 

университета (Фиг. 18)35.   

 

Фиг. 18 Натоварване на пробите 

                                                 
34 The nature of aesthetic manipulation in consumer culture, Eli Bruderman, 2016 
35 Фотография от личния архив на автора 

https://www.tandfonline.com/author/Bruderman%2C+Eli
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Разгледаният материал е моя собствена разработка, „суровината” за която са 

пощенски рекламни брошури и бракувани чертежи. За свързвател е използвано 

лепило на водна основа – тип „Ц200”. Хартията е разрязана на ивици, така че да има 

следа в крайният продукт от първоначалният материал. Смесените с лепилото ивици 

са разбъркани добре механично, така щото да се получи хомогенна смес, която да се 

формова.  След като формата е запълнена върху нея бе приложен натиск в размер 

на приблизително 100 гр./см2. Така, изделието се оставя да изсъхне добре. 

Пресованата хартия, след премахването и от калъпа, лесно може да се формова. 

Крайният продукт е разгледан по нататък в дисертацията като „Табуретка от 

пресована хартия”. При тестването на материала бе използван разрушителен метод 

за установяването на якостта на опън. 

 
 ТЯЛО 1 ТЯЛО 2 ТЯЛО 3 

ТЯЛО 4                   
/ 3 часа под 

вода/ 

дебелина 

[ мм ] 
17,0 15,4 18,3 18,0 

ширина 

[ мм ] 
57,5 57,0 57,0 58,0 

lо 

[ мм ] 
150,0 150,0 150,0 150,0 

F f,max 

[ N ] 
400 270 350,0 50 

Фиг. 19 Резултати от проведено изследване 

Така изпълненият материал има значително по-ниска носимоспособност от 

дървото, коeто се явява най-близкият естествен материал за сравнение. Въпреки 

това, при едно бъдещо усъвършенстване на материала, механичните му 

характеристики могат да се повишат, като се ползва по-висококачествено лепило и 

пресоването се извършва при по-високи показатели.  

Приложеният по-горе метод е невъзможно да се осъществи, когато материалът 

не е хомогенен, каквито са най-вече елементите на ъпсайкал употребата. В тези 

случай проблемите при статичният анализ са няколко, при това съществени: 1. 

Структурната комбинаторика на елементите не позволява постоянно-предвидимото 

протичането на силите в елементите. 2. Тъй като използваните елементи са в своето 

повторно ползване, би следвало да се отчете умората на материала, която също няма 

да бъде константна за всички елементи. Налага се, при първоначалното проектиране, 
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да се ползват приблизителни коефициенти към модулите на еластичност за 

съставният материал на вторичният елемент. Поради описаните причини следва 

първоначалният статичен анализ, да се извършва чрез BIM софтуер36. Препоръчва се 

в полза на сигурността, при изчисленията да се ползват на 50% от якостните 

характеристика на първоначалната суровина за рематериала. 

2.8. ДЪЛГОВЕЧНОСТ37 

Продуктовият живот на елементите на ретектурата зависи най-вече от 

съставният материал на рематериала, както и от моментното му състояние при 

вторичното влагане в новопроектираният елемент.   

Материалите вложени в експлоатация търпят непрестанно стареене и 

влошаване на механичните си качества и свойства. Това води до краен брой цикли на 

влагане и рециклиране. Окончателният ефект, в крайна сметка, е невъзможен за 

преупотреба елемент, отпадък който да бъде изхвърлен на сметището. 

Целта на кръговата икономика и ретектурата е циклите на ползване на вещите 

да бъдат повече, така че да се намали влагането на нови естествени суровини от 

природата. Този ефект би се постигнал с предварителната осигуреност на продуктите 

на дизайна като цяло с бъдещо второ, ако не и трето приложение закодирани още при 

първоначалната функция. Предвид множеството твърде специфични продукти в 

съвременната експлоатация ще бъде трудно, но не и невъзможно това начинание. 

2.9. АНАЛИЗ НА РЕТЕКТУРАТА ЧРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНИМИЧЕСКИ, 

СОЦИАЛЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН (ПИСТ) АНАЛИЗ   

   

 Политика 

В политиката ролята на ретектурата е свързана най-вече с устойчивото развитие 

и екологичното равновесие. Въпреки, че различните политически системи биха могли 

                                                 
36 USE OF REFURBISHED SHIPPING CONTAINERS FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING BUILDINGS: 

DETAILS FOR THE STRUCTURAL PROJECT, L. F. A. Bernardo, L. A. P. Oliveira, M. C. S. Nepomuceno, J. M. A. 
Andrade, 2011 

37 На моят чичо проф. д-р инж. Петър Тотков Колев, който ме насочваше, когато инженерната мисъл ми 

убягваше 
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да я използват и представят по различни начини в тяхна изгода, това е без значение 

ако се постигане на крайната цел - устойчивост. Необходимо е Националното 

законодателство да бъде приравнено с това на Европейския съюз най-вече в частта 

му за целите на кръговата икономика. Също така би следвало да се ревизира и 

строителното законодателство с концентрация върху противопожарните и 

конструктивни нормативи, така че да могат да се влагат законодопустимо 

материалите на ретектурата. 

 Икономика  

В икономическо отношение ретектурата трудно намира своето място в 

съвременната, използване в цял свят, линеарна икономическа система. Нейното 

място е в кръговата икономика, където стремежът е суровините и елементите им да 

останат колкото е възможно повече в обръщение, така че, с мисъл за следващите 

поколения, естествените ресурси да бъдат запазени. Постъпленията към кръговата 

икономика трябва да бъдат така изготвени, че при сумирането на направените 

разходи, в това число личен труд и други, да бъдат конкурентни при съществуващите 

условия. 

 Социален фактор 

Поне до момента,  в който престанем да възприемаме „отпадъците“ като 

отпадъци и не започнем да ги ценим, като високо ефективен материален ресурс, 

тяхната стойност ще бъде ниска. Съответно елементите изготвени с подобни 

материали ще бъдат евтини и лесно достъпни за всички членове на обществото и 

най-вече до най-бедните прослойки, които имат най-голяма необходимост от подобни 

решения.  

 Технология 

Материалите на ретектурата са лесни за работа и обработка предвид познатата 

им първоначална функция и цялостен образ. Това се отнася най - вече за 

микропредприятията, където се изработват единични бройки. Тепърва е необходимо, 

обаче, да се развиват тези технологии в и за мащабите на макропредприятията. 

Подобни експерименти вече са правени. Бирените бутилки38 на концерна Haineken, 

                                                 
38 https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/when-heineken-bottles-were-square-62138490/ 
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през 1963 год. са произвеждани в специфична форма, така че след консумация да 

бъдат ползвани като тухли за евтини къщи. За момента идеята на ИКЕА след 2030 г. 

всичко, което се продава от компанията, да бъде от рециклирани материали 39, все 

още остава в сферата на пожеланията.   

 

Фиг. 20 ПИСТ Анализ на ретектурата 

2.10. ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ  

На 07.02.2018 год. в сградата на САБ бе проведена отворена обществена 

дискусия на тема „История на боклуците“. Името на дискусията бе нарочно избрано с 

цел провокация на общественото мнение, въпреки че като съдържание представянето 

бе идентично с тезите на този труд. Това от една страна подейства, в резултат на 

което имаше сериозен медиен интерес, който промотира събитието. Потвърдили 

своето участие бяха 34 души, а повече от 220 бяха изявили интерес. Въпреки това в 

деня на събитието дойдоха 15 човека, от които в същинска дискусия взеха участие 7. 

Така развилото се събитие показа, че въпреки очевидния интерес към темата в 

обществото все още тегне една предубеденост към темата за отпадъците. По време 

на разговорите тя се засегна като се акцентира върху общественото възпитание, 

                                                 
39 https://www.dnevnik.bg/intervju/2018/08/14/3294743_djonatan_nort_ikea_sled_2030_g_vsichko_ 
koeto_prodavame/   

https://www.dnevnik.bg/intervju/2018/08/14/3294743_djonatan_nort_ikea_sled_2030_g_vsichko_
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започвайки още от подрастващите. Целта е тя да бъде устойчива, а не мимолетна 

мода, както изглежда е в момента. Бяха разисквани редица философски въпроси 

свързани с консумеризма и съвременната потребност насадени от обкръжаващата ни 

поп-култура. Тя генерира придобиването на вещи, от които често нямаме нужда. 

Пример за това е понятието „шопинг терапия“. Нейната роля е да успокои индивида. 

В същото време се оказваме с вещ, която от самото си закупуване загубва стойност 

за нас. Тя директно се категоризира като ненужна, а от там и много скоро - като 

отпадък. Разгледан бе и случаят когато, чрез елементи на ретектурата ползвателят 

се стреми да промени своята идентичност. Той създава своя „история“ съгласно 

собствените си разбирания, запазвайки следите от къде идва тази вещ. 

Бе направен паралела между минимализъма и ретектурата и стремежът и на 

двете  течения да използват по-малко природен ресурс в жизнения цикъл на човешкия 

индивид. Това от своя страна насочи разговора към развитието на въображението и 

нуждата от личностна интерпретация при първоначалния подход на работа.  

Въпросът за това има ли вещ или предмет, които да не може да бъде използвана 

в ретектурата също бе обект на внимание. Дискутиращите се обединиха около 

мнението, че стига елементите да не са опасни за здравето на ползвателите и ако с 

дизайна се занимава професионалист, то вещите, които могат да влязат в употреба в 

ретектурния проект са ограничени единствено от въображението на проектанта. 

Дискусията завърши с извода, че всяка вещ в края на жизнения си цикъл ще се 

превърне в никому ненужен отпадък, а философията на ретектурата е този жизнен 

цикъл да бъде максимално удължен, така че да се спестят енергия и ресурс за едно 

по-устойчиво развитие.  

2.11. ОТВОРЕНА ИНТЕРНЕТ АНКЕТА „АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ОТ 

НЕНУЖНИ ВЕЩИ „РЕТЕКТУРА” 

ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ В АНКЕТАТА: 

1. E-mail адрес: 

2. Изхвърляте ли разделно отпадъците си? * 

3. Колко пъти седмично изхвърляте отпадъците си? * 
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4. Ориентировъчно колко от тях са опаковки? /в проценти/ * 

5. Ориентировъчно колко от тях са електроника и електрически уреди? /в 

проценти/ * 

6. Ориентировъчно колко от тях са части от превозни средства 

/автомобилни, велосипедни части и т.н./ /в проценти/? * 

7. Ориентировъчно колко от тях са непотребни дребни предмети и вещи от 

бита / в проценти/? * 

8. Притежавате ли вещ, която ползвате повторно с друга, различна, 

функция? * 

 9. Притежавате ли вещ, която е направена от вторични материали? * 

10. Допада ли ви идеята за такива вещи? * 

11. Бихте ли си закупили такава вещ? * 

12. Бихте ли притежавали мебел от вторични материали? * 

13. Бихте ли живели в къща с вложени вторични материали? * 

14. Каква е вашата възраст? * 

15. Къде живеете? * 

16. Каква е вашата професия? * 

17. По ваша преценка какъв е социалнo- икономическият ви статус? * 

При проведената анкета се установи, че 50% от анкетираните изхвърлят 

разделно своите отпадъци. Забелязва се сериозно генериране на отпадъци, което 

принуждава близо половината или 26 човека (от общо анкетирани 97), които 

изхвърлят почти всеки ден от седмицата. 

При 32 души процентът на опаковки в битовите отпадъци надхвърля 50%, което 

ги прави основният източник на материал за употреба. Значително по-нисък е 

процента на припознатите като отпадъци – електроника, електрически уреди, части от 

превозни средства и най-общо вещи. 

25% от участниците отговарят отрицателно на въпроса дали притежават вещ, 

ползвана повторно с друга функция. Подобен е и процентът на отговорилите 

отрицателно дали притежават вещ направена от вторични материали. Интересно е 

да се отбележи, че отговорилите отрицателно на горните два въпроса не са едни и 

същи. Висок е процентът на хората – 86.6%, които се съгласяват с идеята по принцип 

за такива вещи, а в още 5% се наблюдава колебание с отговор „може би“. 
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На въпросът дали биха закупили подобна вещ 78% отговарят положително, но 

се наблюдава по-голям процент колебание – 11.67% 

Навлизайки в конкретиката на архитектурния дизайн с въпроса бихте ли 

притежавали мебел от вторични материали 20% дават отрицателен отговор, но по-

интригуващите въпроси намираме при колебаещите се. Те с основание задават 

въпроса за качеството на такъв тип мебели, което показва менталната обвързаност, 

че вторичният материал е мръсен и нечист, което пък е основният дразнител при 

наблюдението на такива елементи. 

На последният въпрос от анкетата: „Бихте ли живели в къща с вложени вторични 

материали?“ 21.66% отговарят отрицателно, 73.33% - положително и 5% са 

колебаещите се, като пак тук се намира интересният въпрос за опасностите, които 

можем да открием в материалите на ретектурата. Това ще бъде разгледано в отделна 

точка от този труд. 

Възрастта на анкетираните е в широк диапазон от 18 до 82 години, като всички 

те са с различен професионален и икономико-социален статус. 

2.12. ОПАСНОСТИ И ПРЕЧКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Подходите при материали замърсени и опасни за здравето на хората са 

различни. Основополагащо значение влагано в смисъла на боклуците е тяхното 

недобро хигиенно състояние, те са мръсни и нечисти. За да се подобри естетическият 

и да се достигне до хигиеничен вид на елементите, те следва да се третират с 

подходящи разтвори. Това е задължително, защото се осигурява здравословно 

ползване. В по-малка степен така се подобряват значително естетическите качества 

на елемента. Най-често подобно третиране би могло задоволително да се извърши с 

обикновени домакински препарати. От друга страна, съществуват замърсявания, 

които се премахват много трудно. Такива примери бихме могли да открием при 

опаковките за многократна употреба, както и в електрониката. Неизвестността какво 

е транспортирано в едрогабаритните опаковки, каквито са корабните контейнери 

предизвиква основателно притеснение. Винаги съществува вероятност при 

предишната си употреба може да са пренасяли опасни и дори и радиоактивни 

вещества. Това не би могло да се констатира с просто око. Възможността трябва да 
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се вземе предвид, защото подобно замърсяване би останало в самата структура на 

материала. По подобен начин би стоял и въпроса с друг вид обемни многократни 

опаковки като дървените палети, които са също много популярен елемент в 

ретектурата. Наложително е да се разгледа и начинът на съхранение на опаковката. 

Предвид съставният им материал (дърво) и при подходящи условия на околната 

среда, в тях би могло да се развият организми, които при последващо интегриране в 

интериорната среда да бъдат опасни за обитателите й (напр. дървояди, плесени и 

др.). 

Асоциативно отношението към възможното замърсяване на всички вторични 

продукти трябва да бъде внимателно и много стриктно. По възможност е необходимо 

да се проследява историята на ползване на предмета. А ако това не е възможно да 

се вземат допълнителни мерки, осигуряващи здравословно ползване на елемента. 

Разбира се това следва да се съобрази с търсеният ефект от ретектурата. Ако се цели 

финансово минимизиране на разходите за построяване, то тогава спестяването на 

ресурс от ползването на вторични суровина няма да бъде оправдано, ако 

необходимите средства за почистване многократно надвишават стойността на 

суровината. Това би било случай, в който е нецелесъобразна промяната във 

функцията на елемента, което би го направило нерационално за ползване в 

ретектурата. 

ИЗВОДИ КЪМ  ГЛАВА 2 

Макар и предхождани от социалните, икономическите фактори са водещи при 

употребата на ретектурата като начин за рециклиране на отпадъци.  

С цел повишаване на икономическият, а понякога и политическият ефект се 

наблюдава стремеж към манипулация на популярното мнение към продуктите на 

ретектурата. Това, към момента на работа върху този дисертационен труд, би могло 

да се разглежда с положителен характер. Показателно е, че промяна на отношението 

към продуктите, считани за отпадъци единствено чрез социално-екологична 

пропаганда е трудно осъществимо начинание. 

Ползването на вторични материали като изразно средство в изкуството, налага 

нов тип възприятие в културата на обществото, пред което се представя. Така 
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изкуството, със своите абстрактни послания, става авангарда на движението 

изменящо представите ни за ползите от вторичните материали.  

Изследванията на якостните и техническите характеристики ба рематериалите 

са задължителни с оглед безопасната експлоатация на продуктите на ретектурата. 

Наложителен е предпазлив подход при работата с рематериалите, за да се 

избегнат евентуалните нездравословни влияния върху човека и природата. 
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ГЛАВА 3. АВТОРСКИ КЛАСИФИКАЦИИ, МЕТОДИ И ПРОЦЕСИ НА РАБОТА В 

РЕТЕКТУРАТА. 

 

3.1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИЗУЧАВАНИТЕ ПРИМЕРИ ПО ВИД НА 

ОТПАДЪКА 

 

 

 

Фиг. 21 – Ретектура по вид вторичен материал 
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3.1.1. Превозни средства 

 

 

Фиг. 22 Структура на класификацията за елементите на ретектурата изпълнени от превозни средства 
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3.1.2. Опаковки 

 

Фиг. 23 - Структура на класификацията за елементите на ретектурата изпълнени от опаковки 
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3.1.3. Електроника и електрически уреди – е-отпадъци  

 

 

Фиг. 24 Структура на класификацията за елементите на ретектурата изпълнени от е-отпадъци 
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3.1.4. Дребни предмети и вещи  

 

 

 

Фиг. 25 Структура на класификацията за елементите на ретектурата изпълнени от дребни предмети и 

вещи 

 

Това, както и многообразието на ползваните материали и форми /на почти всички 

заобикалящи ни предмети в обграждащата ни среда/ значително затруднява 

класифицирането на ретектурните примери от дребни предмети и вещи. 
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3.2. КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

рематериали 

 

Фиг. 26 Структура на класификацията за елементите на ретектурата според причините за използване на 

рематериалите 

3.2.1. Финансови съображения 

 В случаите на недостатъчен финансов ресурс, потребителите на архитектурата 

се принуждават да ползват всички налични материали, дори и те да са чужди на 

строителната индустрия. Паралел с плановата икономика, при която продуктовите 

необходимости са до голяма степен задоволени, но се прокарва идеята за 

персонализиране и „направи си сам“ културата. Като следствие от това подобни 

продукти са заклеймени от останалото общество като грозни и неприемливи, носещи 

стигмата на бедност.  

В тези случай може да се отбележи, че примерите са със занижени естетически 

качества, защото се търси предимно функционално решение.  

3.2.1. Подчертаване на функцията на сградата или помещението.  

Подчертаването на функцията с рематериали се ползва при тематични сгради 

или помещения, било то комерсиални или с колекторска стойност. Този метод се 

ползва с цел запознаване с езика на ползвателя на помещението с този на 

посетителя. Покривът от автомобилни номера, показан по-рано, би могъл да бъде 

чудесен пример за автосервиз рекламиращ по този начин дейността си. Такива са и 

осветителните аплици от бирени бутилки в питейно заведение, създавайки своя 

уникална атмосфера и промотирайки темата на заведението. 
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Завидно е количеството на примерите, които могат да се покажат в този раздел. 

Някои от тях са разглеждани в предходната класификация на дребните вещи – корито 

за мивка от възрожденско менче или срязан бирен кег реконструиран в писоар. Целта 

на тези изяви е, чрез лесно разпознаваеми материали и с впечатляващо за 

посетителя въображение, да се стартира комуникация допълнена, впоследствие, от 

функцията на сградата. 

3.2.3. Изразно средство – протест  

Такива примери рядко се срещат в интериорната среда, защото самата им цел е 

да отблъскват съзнателно наблюдаващият ги. Докато помещението може да се 

подмине, то общото пространство на градската среда остава мястото за реализиране 

на подобни идеи. На челно място се позиционира Моралната позиция на хората, които 

искат една по-чиста планета. 

3.2.4. Мода  

За времето, в което работя върху дисертационния си труд, наблюдавам 

засилващата се тенденция наречена „мода”. Споменавайки в разговор, в началото, 

темата върху която работя, тя не се приемаше с насмешка, само защото обществото 

я възприема като „Еко”. Към този момент обществените нагласи са еволюирали до 

степен, в която наричащото себе си „висше” общество я възприема като своя 

собствена и започна процес на налагането и в останалите прослойки.  

Екологичното движение, със своите природосъобразни инициативи е едно 

чудесно намерение. Притеснението, което споделям с този труд е, че тази тенденция 

може да се окаже в даден момент, извън модата и да не се следва. Това би следвало 

да се избегне и да се продължи в една устойчива насока на развитие. 

3.2.5. Индустрията постепенно осъзнава потенциала на вторичните 

материали в дизайна като елементи с добавена стойност. Започва едно 

преразглеждане на ре-материалите с насочване към тяхната добавена стойност.  

Малко известен е фактът, че ударопоглъщащите  настилки вложени в екстериорните 

детски площадки за игра са изработени с основен вложен материал от преработени 

автомобилни гуми. Това е за съжаление един от все още малкото премери, при които 
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пазарът е осъзнал финансовите възможности, които би получил при ползването на 

вторични материали в архитектурния дизайн. Съществуват, разбира се, множество 

малки компании, които се стремят към един модерен екологичен дизайн и разработват 

прототипи. Това, все още е твърде скъпо начинание, което не е добре осигурено 

финансово, но в бъдеще, вярвам, това ще се промени. 

3.3. МЕТОДИ НА РАБОТА В РЕТЕКТУРАТА. 

               

 

 

• ПЪРВИЧНА УПОТРЕБА

• "ОТПАДЪК"

• ИДЕЯ ЗА РЕТЕКТУРА

ПРОМЯНА

• ПРОВЕРКА НА 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ

ПРОМЯНА

• ИЗГОТВЯНЕ НА СТАТИЧЕН 
МОДЕЛ ЗА ПРОВЕРКА НА 
ЗДРАВИНАТА НА ИЗДЕЛИЕТО

• СЪБИРАНЕ НА ВТОРИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ

• ПОЧИСТВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ 
НА ВТОРИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

ПРОМЯНА

• ПРОВЕРКА НА ХИГИЕННИТЕ 
КАЧЕСТВА НА ЕЛЕМЕНТА

• ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕМЕНТА НА РЕТЕКТУРАТА

• ВЛАГАНЕ НА ЕЛЕМЕНТА НА 
РЕТЕКТУРАТА 

• ПЪРВИЧНА УПОТРЕБА

• "ОТПАДЪК"

• ИДЕЯ ЗА РЕТЕКТУРА

ПРОМЯНА

• ПРОВЕРКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
УСЛОВИЯ

• СЪБИРАНЕ НА ВТОРИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ

• ПОЧИСТВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА 
ВТОРИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

• ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕМЕНТА 
НА РЕТЕКТУРАТА

ПРОМЯНА

• ПРОВЕРКА НА ХИГИЕННИТЕ 
КАЧЕСТВА НА ЕЛЕМЕНТА

ПРОМЯНА

• ИЗПИТВАНЕ НА МЕХАНИЧНИТЕ 
КАЧЕСТВА НА ЕЛЕМЕНТА

• ВЛАГАНЕ НА ЕЛЕМЕНТА НА 
РЕТЕКТУРАТА 

Фиг. 28 Метод на работа при запазване на 

отличителните белези на рематериала 

Фиг. 27 Метод на работа при деконструиране 
на рематериала  
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1. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО 
ВИД ОТПАДЪК – по цвят  
фиг.21 

5. Елементите на ретектурата 
според причините за 
използване на рематериалите 
– цвят по фиг.26 

3.4. СИСТЕМА ЗА МАРКИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА РЕТЕКТУРАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показаната система от пръв поглед обхваща предложени класификационни 

показатели и дава ясна представа за качествата на разглеждания елемент. 

 

 

2. Запазване на  отличителните 
белези на рематериала – сиво 
деконструиране - бяло 
 
 

3. ВТОРИЧЕН 
МАТЕРИАЛ 
ПО ВИД  – 
цвят по 
фигури 
22,23,24 и 25  
/ първа 
колонка / 

4. ВТОРИЧЕН 
МАТЕРИАЛ ПО 
функционалност 
– цвят по 
фигури 22,23,24 
и 25 
/ втора колонка / 
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3.5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОЕКТИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО-ПРИЛОЖНИ 

РАЗРАБОТКИ; 

Наименование 

 

ТАБУРЕТКА ОТ ПРЕСОВАНА ХАРТИЯ 
 

Дата 

 

2011 
 

Автор 

арх. Владимир Колев 
 

Маркировка 
 
 
 
 
 

Снимка 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Класификации 

1. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

ОТПАДЪК  

 Дребни вещи 

2. ЗАПАЗВАНЕ НА  ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ 

БЕЛЕЗИ НА РЕМАТЕРИАЛА  

 Деконструиран рематериал 

3. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

 Колекционерски стил 

4. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ  

 Декоративно функционално 

5. ПРИЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

РЕМАТЕРИАЛИТЕ 

 като изразно средство – протест 

срещу консуматорското общество 

Конструктивна цялост и дълговечност 

 
Разглежданият елемент е конструктивно 

устойчив. Въпреки ниските якостни характеристики на 
рематериала избраната конструктивна схема е 
подходяща за целите на изделието.  

С цел подобряването на дълговечността на 
елемента е необходимо той да се третира с 
противопожарни и хидрофобни изолационни 
материали. 
 

Икономическа обоснованост 

 
Почти безплатната суровина в лицето на 
рекламните пощенски брошури води до ниска 
себестойност на изпълнението. Отежняващи 
разходи са тези за труд, енергия и допълнителни 
материали. 

Естетическо възприятие 

 
Естетическото възприятие е задоволително предвид 
факта, че „незавършеният“ вид е с търсено 
въздействие. Значително ще се промени вида при 
боядисване, но тогава ще се загуби разпознаваемостта 
на материала. 
 
 

Приложимост и препоръки 

 
Широка приложимост в индустрията. Възможна е 
разработка на технология за изработването на 
плоскости от рематериала. 
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Наименование 

 

ТАБУРЕТКА ОТ ПРЕСОВАНА ХАРТИЯ 
 

Дата 
 

2018 
 

Автор 

арх. Владимир Колев 
 

Маркировка 
 
 
 
 
 

Снимка 
 
 

 
 
 

Класификации 

1. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

ОТПАДЪК  

 Опаковки 

2. ЗАПАЗВАНЕ НА  ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ 

БЕЛЕЗИ НА РЕМАТЕРИАЛА  

 Запазен рематериал 

3. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

 Пластмаса 

4. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ  

 В интериора на сградата 

5. ПРИЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

РЕМАТЕРИАЛИТЕ 

 Подчертаване на функциите на 

предмета  

Конструктивна цялост и дълговечност 

 
При натоварване при експлоатация се наблюдават 
видими деформации  при незатворените отвори на 
първичните елементи – пластмасови кофички. Би 
следвало да се избере конструктивна схема, която 
не позволява подобни деформации.  
Липсва комфорта на мебел за сядане 

 

Икономическа обоснованост 

 
Използвани са 115 употребявани еднократни 
опаковъчни контейнера, който са без вторична 
стойност. Силиконовият поялник не натоварва 
значително бюджета поради ниската си 
консумация на електроенергия и евтини 
консумативи. Времето за изработка също бе 
минимално приблизително 3 часа, което също е 
положително от икономическа гледна точка. 

Естетическо възприятие 

 
Незадоволително естетическо възприятие. След 
боядисване и заличаване на фирменото маркиране е 
възможно възприятието да се промени към 
положително. 
 
 

Приложимост и препоръки 

 
Трудно приложим рематериал ако не се промени 
конструкцията му при едно бъдещо моделиране 
на пряка вторична функция свързана с дизайна. 
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Наименование 

 

ПЕЙК-ing OT ДЪРВЕНИ ПАЛЕТИ 

Дата 
 

2014 
 

Автор 

арх. Владимир Колев 
 

Маркировка 
 
 
 
 
 

Снимка 
 
 

 
 
 

Класификации 

1. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

ОТПАДЪК  

 Опаковки 

2. ЗАПАЗВАНЕ НА  ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ 

БЕЛЕЗИ НА РЕМАТЕРИАЛА  

 Запазен рематериал 

3. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

 Дърво 

4. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ  

 В екстериора на сградата 

5. ПРИЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

РЕМАТЕРИАЛИТЕ 

 като изразно средство – протест 

срещу консуматорското общество 

Конструктивна цялост и дълговечност 

 
Разглежданият елемент е конструктивно 

устойчив. Това е осигурено от вида на вторичния 
материал – дърво.   

С цел подобряването на дълговечността на 
елемента е необходимо той да се третира с 
противопожарни и хидрофобни изолационни 
материали. 
 

Икономическа обоснованост 

 
Повторната употреба на дървените палети е вече 
популярна. Това води до сравнително високата им 
стойност при закупуване като ползвани.  

Естетическо възприятие 

 
Високо естетическо възприятие. Дървените палета са 
познато и разпознаваемо средство в архитектурния 
дизайн. 
 
 

Приложимост и препоръки 

 
Голямо приложение. 
Наложително е да се проследи историята на 
елемента и пренасяните с него продукти  с цел 
здравословното последващо ползване. 
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Наименование 

 

ВАКАНЦИОННА КЪЩА ОТ  КОРАБНИ КОНТЕЙНЕРИ 

Дата 
 

2015 
 

Автор 

арх. Владимир Колев 
 

Маркировка 
 
 
 
 
 

Снимка 
 
 

 
 
 

Класификации 

1. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

ОТПАДЪК  

 Опаковки 

2. ЗАПАЗВАНЕ НА  ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ 

БЕЛЕЗИ НА РЕМАТЕРИАЛА  

 Запазен рематериал 

3. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

 Метал 

4. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ  

 В екстериора на сградата 

5. ПРИЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

РЕМАТЕРИАЛИТЕ 

 Мода 

Конструктивна цялост и дълговечност 

 
Разглежданият елемент е конструктивно 

устойчив. Якостните характеристики на корабните 
контейнери са многократно доказани. Взети са предвид 
отстраняването на част от стените като е предвидено 
укрепване. 

С цел подобряването на дълговечността на 
елемента е необходимо той да се третира с 
противопожарни изолационни материали. 
 

Икономическа обоснованост 

 
Употребяваните корабни контейнери са с ниска 
цена. Транспортирането улеснено – 
контейнеровози.  Отежняващи разходи са тези за 
труд, енергия и допълнително укрепване. 

Естетическо възприятие 

 
Високо естетическо възприятие. Корабните контейнери 
са познато и разпознаваемо средство в архитектурния 
дизайн. 
 
 

Приложимост и препоръки 

 
Голямо приложение. 
Наложително е да се проследи историята на 
елемента и пренасяните с него продукти  с цел 
здравословното последващо ползване. 
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Наименование 

 

МОСТ С НАСТИЛКА ОТ ДЪРВЕНИ ОБУВКИ 

Дата 
 

2014 
 

Автор 

арх. Владимир Колев 
 

Маркировка 
 
 
 
 
 

Снимка 
 
 

 
 
 

 

 

Класификации 

1. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

ОТПАДЪК  

 Опаковки 

2. ЗАПАЗВАНЕ НА  ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ 

БЕЛЕЗИ НА РЕМАТЕРИАЛА  

 Запазен рематериал 

3. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО ВИД 

 Метал 

4. ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ  

 В екстериора на сградата 

5. ПРИЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

РЕМАТЕРИАЛИТЕ 

 Мода 

Конструктивна цялост и дълговечност 

 
Разглежданият елемент е конструктивно 

устойчив, тъй като се ползва само като декорация.  
С цел подобряването на дълговечността на 

елемента е необходимо той да се третира с 
противопожарни и хидрофобни изолационни 
материали. 
 

Икономическа обоснованост 

 
Сравнително висока стойност на рематериала, 
защото той има статус на туристически сувенир от 
колкото на реално използван предмет. 

Естетическо възприятие 

 
Естетическото възприятие е на висота с 
подчертаването на този национален символ и 
традициите на страната – Холандия. 
 
 

Приложимост и препоръки 

 
Трудно приложима идея предвид голямото 
количество на рематериала и необходимостта от 
еднаквост при внедряването му. 
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ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА 3 

Въвеждайки понятието ретектура, в тази глава, чрез класификациите в нея се 

очертават обхвата и предмета на тази дисциплина. Подходите при подобен продукт 

на дизайна и неговите характеристики. Тези класификации са едно съвременно 

отражение на моментните възможности на този начин на рециклиране, в които са 

показани актуалните вторични материали като суровини. Класификациите търпят и 

ще търпят постоянна актуализация във времето предвид факта, че вида на 

отпадъците или вторичните материали се променя. Някои видове изчезват други ще 

се появяват. За пример могат да бъдат посочени бъдещото отстраняване от списъка 

на опаковките за еднократна употреба (влизащите в сила директиви за отказване от 

такива опаковки по цял свят) и предполагаемото им заместване от нови видове 

електронни отпадъци. 

С цел проследяването на въведеният нов научен термин ретектура в 

популярните обществени нагласи в България се проведоха теренни проучвания, 

чийто резултати са детайлно изследвани и взети предвид при последващите 

разработки по темата. 

Разработена е методика за работа с рематериалите. Взети са предвид всички 

основополагащи принципи за работа в дизайна и архитектурата, като акцент е 

положен върху конструирането, безопасното ползване и естетическото възприятие на 

елементите на ретектурата. Дадени са съвети по всеки един от описаните пунктове 

за повишаване на търсеният ефект от работата. 

Въведената нова система за маркиране на продуктите на ретектурата би 

улеснила бъдещата дизайнерска работа. 

Показаните собствени проекти и разработки могат да проследят хронологията на 

работа по настоящия дисертационен труд. Споменатите съвети са следствие на 

забелязани в процеса на работа по проектите въпроси, получили своите отговори по 

метода на пробата и грешката. Така бе създадена „база данни” директно 

кореспондираща с гореописаните акценти при работа. 

 

 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ОТ НЕ/НУЖНИ ВЕЩИ  

арх. Владимир Колев, ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Архитектура и урбанистика“     стр. 60 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд дава теоретични и практически насоки за работа с ре-

материалите, наблягайки на техните символични и индустриални възможности. 

Стремежът към едно устойчиво развитие на ретектурата, което би освободило 

планетата, поне за малко, от примката на вещите създадени до голяма степен след 

индустриалната революция. 

Добавянето на ново изразно средство в палитрата на архитектурната прогресия 

дава множество възможности, разбира се с опция за промяна спрямо моментното им 

семиотично значение. 

Дисертационният труд в експерименталната си част цели да стимулира 

въображението така, че пазара и индустрията да усетят обществените, социалните и 

най-вече икономическите предимства, при които рематериалите носят своята 

добавена стойност и възможности за бъдещо развитие и прогрес. 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

Въпреки множеството разгледани примери в обществото се наблюдава 

неприязън към откритите разговори и към боклуците като цяло, въпреки че прикрито 

и донякъде анонимно сам по себе си индивида е съгласен с проблема и дава вид, че 

се опитва да го разреши. В нашата държава този процес върви бавно и без ясна 

посока. Необходима е промяна в мисленето и моралното отношение. Такава промяна 

би могла да се направи в известна степен чрез законодателството, но най-вече чрез 

промяна в консуматорското възпитание. Възможности за това се намират в 

образованието, където в училища и университети чрез стимулиране на 

въображението и мисленето да се измени властващото негативно отношение към 

вторичните суровини. 

Също би следвало да се помогне на индустрията да открие скритата добавена 

стойност на материалите и да я използва целесъобразно. 

Предложение за учебна програма за курс ретектура на студенти от специалност 

„Дизайн” и „Архитектура”. /Подобен курс би могъл да се приложи и в училищна среда/ 
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ПРИНОСИ 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРИНОСИ: 

1.С думата „ретектура“ се въвежда ново понятие, в смисъла, който се влага и в 

понятието „римейк“ (remake), т.е. отново направено и понятието „архитектура“. Тук 

целенасочено е търсен ефект на разчленяване на корена на думата подчертавайки 

дейностите, които са обхванати с нея. С други думи от ненужните вещи се създават 

ново вещи, които са полезни за обществото. Думата „ретектура“ е като „мантра“ за 

човешка дейност. 

 2.С този дисертационен труд се запълва една голяма ниша в познанията ни за 

ненужните вещи в миналото и настоящето, както и значението и мястото им в 

бъдещето, като се потърсят възможности да бъдат полезни за обществото от гледна 

точка на икономическото, социалното и екологичното им приложение. 

3. Дисертацията доказва, че от всички вторични елементи стои възможност за 

употреба в дизайна и архитектурата, стига резултата да не е опасен за здравето и 

околната среда. 

4.Изучен, систематизиран и обобщен е опитът с използването на непотребните 

вещи от българската и световната практика. 

5.Направена е класификация на ненужните вещи и мястото им за използването 

в бита и индустрията, като е застъпена важността за рециклирането им и пътя на 

осъществяването. 

6. Показана е обобщена класификация на системите отговарящи на нуждите на 

ретектурата. 

7. Разработена е и доказана с примери система за маркиране на продуктите на 
ретектурата; 

8. Дадена е препоръка и е направена прогноза за бъдещото използване на 

ненужните вещи при възможността им за рециклиране. 

9. Направен е опит да се отчетат всички аспекти (добри и лоши страни) по 

използването на ненужните вещи и особено в случаите на опасността от тях. 
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ПРИЛОЖЕНИ ПРИНОСИ :  

1.Направени са предложения за промяна на действащата в България 

нормативната база с цел подобряване на процеса по планиране, проектиране и 

реализация на проекти и дейности свързани с използване на рециклирани и вторични 

материали;.  

2.Направени са предложения, в резултат от направения анализ, за използването 

на вторични и рециклирани материали от индустрията. 

3.Разработката може да се използва в специализирани учебни програми и 

курсове или като тематичен модул в курсовете по съвременен дизайн. 

Класификацията на принципите на рабата, касаещи вторичните материали, може да 

влезе и в базисните курсове по дизайн в архитектурна среда. С методичните основи 

може да се подпомогне работата на студенти в студентски пленери.  

4.Подбраната методика ще може да се ползва за анализ и оценка при 

разработката на дизайнерски решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ОТ НЕ/НУЖНИ ВЕЩИ  

арх. Владимир Колев, ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Архитектура и урбанистика“     стр. 63 

 

Приложения: 

 Приложение 1 – Видео материал от проведена обществена дискусия; 

 Приложение 2 – Таблица с отговори от проведена онлайн анкета; 

 Приложение 3 - Табуретка от ролки тоалетна хартия; 

 Приложение 4 - Табуретка от пресована хартия; 

 Приложение 5 - Табуретка / фотьойл от кофички от кисело мляко; 

 Приложение 6 – Списък на показаните фигури; 

 Приложение 7 – Доклад „АРХИТЕКТУРАТА И РЕЦИКЛИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ“ 

- 5-та Международна научно-приложна конференция, “АРХИТЕКТУРА, 

СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ”, ВАРНА 2011 

 Приложение 8 – Доклад „Превозните средства – от движение в покой. Мястото 

им в архитектурната среда/“ - Международна научна конференция  

„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ DCB 2012” 

 Приложение 9 – Доклад „Паралели между развитието на архитектурата и 

генерирането на битови отпадъци“ - Конференция УАСГ 2012 

 Приложение 10 - Доклад “Социални предпоставки за развитие на архитектурата 

от рециклирани материали /РЕхитектура/“ - Конференция Европейски 

политехнически институт – гр. Перник 2012 

 Приложение 11 – „ Рециклираните опаковки в архитектурата – ARCHTHEO 

Conference 2012“ – Истанбул, Турция 

 Приложение 12 - E-WASTE И АРХИТЕКТУРАТА - 6-та Международна научна 

конференция “АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ”, Варна,  

2013 

 Приложение 13 - НЕПОТРЕБНИТЕ ДРЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩИ ОТ БИТА 

КАТО ЧАСТ ОТ АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА - XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ‘2013 

 Приложение 14 -  Социални предпоставки за развитие на архитектурата от 

рециклирани материали /ретектура/ Конференция ЕПУ, гр. Перник 2013 

 Приложение 15 - ЗНАКОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ НА ДИЗАЙНА 

ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ВТОРИЧНИ МАТЕРИАЛИ Конференция Варненски Свободен 

университет 2017 

 Приложение 16 – Статия „Камък-ножица-хартия“ – сп. Арх и Арт Форум, 20 

януари 2011 год. 

 Приложение 17 – Статия „Лего за професионалисти или Карго-Архитектура“, - 

сп. Арх и Арт Форум, 19 август 2010 год. 

 Приложение 18 - Декларация за оригиналност и достоверност 

 


