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Въведение:
Актуалност на изследването:
Изчерпването на природните енергийни ресурси, комбинирано с
огромния карбонов отпечатък на световната икономика и съпровождащото ги
повсеместно затопляне поставят устойчивите принципи на развитие и
енергийната ефективност на централно място на световната сцена.
Съществува значително количество литература, документираща
жилищната архитектура от периода на Възраждането. При един нов прочит на
тези източници, се установява, че много от принципите на устойчивата
архитектура са били прилагани в традиционното строителство от този период.
Изследването на възрожденските архитектурно-строителни традиции през
призмата на съвременните принципи на енергийно ефективната и екологична
архитектура несъмнено представлява актуален проблем в тази сфера, тъй като
използването на местните и традиционните методи, технологии и материали е
подход с първостепенна важност за устойчивата архитектура. Практическата
потребност от извършването на това научно изследване се диктува от нарастване
на изискванията за устойчивите практики на проектиране и строителство, в
които, като отправна точка, могат да бъдат използвани местните традиции,
технологии и материали. Дисертационният труд се базира на характерни
примери от жилищната възрожденска архитектура в периода от XVIII – XIX в.,
подбрани по регионални признаци.
Съвременно състояние на проблема:
Най-значимите проучвания по темата на устойчивата архитектура и
енергийната ефективност са дело на Росен Савов. От особен интерес са
неговите изследвания свързани с енергийно ефективните решения в
българската възрожденска архитектура. Савов твърди, че в нашето
архитектурно наследство при изграждането на жизнената среда са прилагани
редица принципи и начини на строителство, използвани не само да се коригира
и смекчи въздействието на суровите климатични условия, а и да се улови и
оползотвори енергията от слънчевата радиация, както и да се увеличи
способността на сградата да я съхрани за по-дълъг период (Савов, 1989, с.11)
Савов изследва градоустройствените принципи на възрожденските селищни
образувания, архитектурно-планировъчните и строително-конструктивни
решения на жилищата.
Интерес представляват изследванията на Георги Георгиев. Той се спира на
глината като строителен материал и доказва, че независимо от външните
климатични условия стените от глина стабилизират въздушната влажност в
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помещенията на 50%, и че непечената глина прави това 30 пъти по-добре от
печените тухли. Отчитат се и други нейни достойнства – голяма топлинна
инерция, добра топлоизолация,
няма вредни емисии (Георгиев, 2004).
Резултатите от проучванията на Георгиев са важни по отношение на
екологично чистите и „дишащи“ материали. Те са включени в настоящото
изследване като предложения за възможни приложения в съвременното
строителство. Георгиев популяризира идеите за „еко селища“. Той представя
определението на GEN – Europe (Глобална мрежа за еко селища - Европа) и
разглежда социалните, културни и екологични аспекти на проблема. (Георгиев,
2003) Авторът на настоящия труд възприема тези идеи и те са посочени като
възможна алтернатива на екологично отговорната архитектура в България.
В статии по темата за устойчива архитектура, авторите А. Добринова, А.
Пенчев и Т. Маринова описват характерни принципи на пасивния слънчев
дизайн, прилагани в къщи от българското архитектурно наследство. (Dobrinova
A, Penchev A, Marinova T, 2009)
В. Вълчанова разглежда природните материали в устойчивото строителство
и специално строителството с глина (трамбована пръст) (Вълчанова, 2011). Тя
популяризира в България идеите на международното движение „Green Building
Challenge“ (Предизвикателството на зеленото строителство) (Вълчанова, 2005).
Това е система за определяне на различни параметри и оценка на изисквания към
новото строителство, както и за съществуващи сгради. Вълчанова предлага
създаването на център на „земната“ архитектура, който да популяризира
традиционни техники на строителство. Това е полезна идея, не само за
практикуващите този вид строителство, но и като практически център за
обучение на студенти по архитектура и строително инженерство.
Анализите, тезите и изводите на споменатите по-горе изследователи,
представляват солидна база за по-нататъшни проучвания в сферата на
устойчивата архитектура. Те дават възможност настоящият тезис да се обогати с
нови примери и изводи и да се допълни с нови практически методи и способи.

Обект на изследването:
Жилищната възрожденска архитектура в периода от XVIII – XIX в.
притежава специфичния бит, култура, строителна техника в различни части на
България. За целите на настоящия труд авторът възприема една от
систематизациите на типовете народни къщи съгласно изследванията на Б.
Димитрова, Ив. Николов и С. Димитрова. Те определят седем типа регионална
„народна” къща:
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„Западнобългарската,
Среднобългарската: старопланинската къща от Средна и Източна Стара
планина с образци от тетевенска, тревненска и жеравненска къщи.
Средна гора е представена от копривщенска къща;
 Добруджанската: наземна и уземна типове къщи;
 Тракийската;
 Пиринската;
 Родопската;
 Странджанската“ (Димитрова, Николов, Димитрова, 1987, с.51-68 ).
След тяхното обстойно проучване са избрани най-характерните образци от всеки
тип, притежаващи елементи, които имат съществен принос към създаването на
устойчива среда на обитаване.

Предмет на изследването:
Предмет на изследването са:
 Елементи и екологично съобразена среда на обитаване;
 Национални традиции в енергоефективното строителство;
 Изследване на екологичните и енергоефективни принципи, използвани
при строителството на жилищните сгради от XVIII - XIX век.

Обхват:
 Времеви обхват: XVIII – XIX век
 Тематичен обхват: Жилищната архитектура
 Териториален обхват: От всеки от посочените по-горе седем типа къщи
са подбрани примери, носещи в най-голяма степен характеристиките на
съответния регион. Тези представителни извадки са анализирани
съгласно избраните от автора критерии и резултатите са обобщени
таблично.
Разгледани
са
западнобългарската
(шопската),
среднобългарската,
добруджанската,
тракийската,
пиринската,
родопската и странджанската типове къща.

Анализирайки изследванията на автори, които са работили по въпроса, да се
допълнят принципите и да се намерят възможности за систематизиране с цел
тяхното приложение в съвременното строителство.

Задачи на изследването:
 Да се изследват избраните образци от световната регионална
архитектура от гледна точка на устойчивата архитектура и
енергийната ефективност;
 Да се изследват избраните образци от българската възрожденска
архитектура от гледна точка на устойчивата архитектура и
енергийната ефективност;
 Да се открият съществуващи закономерности между примерите от
световната регионална архитектура и тези от българската
възрожденска архитектура и да се систематизират;
 Да се обобщят най-важните от тях съобразно възприетите
съвременни принципи на устойчивото развитие;
 Да се посочат възможности за приложение в практиката, основани
на откритите по-горе закономерности.

Основна изследователска теза:
В съвременното жилищно строителство могат да се прилагат архитектурно
строителни принципи, използвани от майсторите строители по време на
Възраждането.
Това са принципи и на устойчивата архитектура. Голяма част от тези
принципи са със стойност и значение за съвременното жилищно строителство.

Цел на изследването:
Да се установи, има ли специфични екологични и енергоефективни
архитектурно строителни принципи и какви са те.

Методи на изследването:
 Чрез прилагане метода на сравнителен анализ да се извърши
сравнение между избраните образци на българската възрожденска
архитектура с тези от световната регионална архитектура от
периода XVIII – XIX век.
 Посредством метода на оценка и сравнителен анализ да се установи
кои от тях са най-важни съгласно възприетите съвременни
тенденции и разбирания за устойчиво развитие.
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Чрез метода на сравняване да се изведат определени сходни
характеристики, принципи и закономерности сред избраните обекти
на изследването и да се систематизират в табличен вид.
Да се анализират резултатите и систематизират данните.

Очаквани резултати:
 Потвърждаването и прилагането на идеите и концепциите, заложени
в дисертационния труд, ще позволи осъществяването на обратна
връзка между теория и практика.
 Анализите и изводите, направени в труда, дават възможност да се
прилагат в работата със студенти по архитектура и разработването
на курсови проекти по дисциплината „Жилищни сгради” и поспециално проекти за еднофамилни жилищни сгради.
 Разработване на различни аспекти на устойчивата жилищна
архитектура на XXI век.
 Основни части от дисертационния труд и резултати от аналитичните
проучвания на автора са отразени в публикации, посветени на
проблемите на устойчивата архитектура.
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Диаграми на устойчивостта:
През 2005 г. на световен форум в сградата на ООН в Ню Йорк, се определят
основните цели (известни като „три стълба“) за устойчиво развитие:
- икономическо развитие,
- социално развитие,
- опазване на околната среда.
Това разбиране е изразено като илюстрация от три препокриващи се елипси,
показващи, че трите „стълба“ на устойчивостта не са взаимно изключващи се, а
се поддържат взаимно.

Глава I. Устойчиво развитие:
1

Исторически преглед и дефиниция:
За първи път терминът „устойчивост“ е използван от Римският клуб в
доклада „Граници на растежа“ от 1972 г. В него се описва модел на световна
система, която е устойчива, без да има опасност от внезапен срив и е в състояние
да задоволи основните материални потребности на всички човешки същества
(Meadows D. et al, 2003).
Най-популярното определение е публикувано в доклад, изготвен през 1987 г.
от World Commission on Environment and Development (Световна комисия за
природна среда и развитие), под заглавие „Our Common Future” („Нашето общо
бъдеще“). Известен като „Brundtland Report“, в този документ устойчивото
развитие се формулира като „форма на развитие, която задоволява
сегашните нужди без да застрашава възможностите на бъдещите
поколения да задоволят своите нужди“.
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Фиг. 1(с.15)*. Диаграма на устойчивото развитие: Световен форум 2005 г. ООН

3
Общ преглед на трите основни сфери на устойчивото развитие:
Природна среда
Оптимално функциониращите екосистеми осигуряват жизненоважни стоки и
услуги за хората и другите организми. Има два основни начина за намаляване на
последиците от негативното човешко въздействие. Първият от тях е
управлението на околната среда. Вторият подход е чрез управлението на
търсенето да се регулира използването на природните ресурси от човека.
* Фигурите и таблиците в автореферата следват номерацията от
дисертационния труд, с ориганалната страница в скоби.
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Икономическа сфера:

6

Устойчивата икономика може да се разглежда като разширено тълкуване на екоикономиката. В нея околната среда и екологичните променливи и проблеми са
основни, но са част от по-многоизмерна перспектива.
Социална сфера:
Основните аспекти на социалната сфера могат да бъдат групирани като:
сигурност, мир и социална справедливост; бедност; човешките модели на
заселване и обитаване.
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Съвременни интерпретации на темата устойчиво развитие:
Устойчивото развитие трябва да бъде разглеждано като процес, не като
краен резултат сам по себе си. Това позволява по-широкообхватна оценка във
времето на природно, икономическо и социално въздействие на строителните
продукти. Разглежда се целия „жизнен цикъл“ на дадена сграда и нейните
компоненти с помощта на системи за оценяване като LEED (САЩ), BRЕEAM
(Великобритания), HQЕ (Франция), DGNB ( Германия).
Устойчива архитектура:
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 устойчива жизнена среда, която
да осигури устойчиво развитие на човека и обществото. Устойчивото развитие
най-често се разглежда в два аспекта – социално-икономически и екологически.
Устойчивата архитектура се базира на два основни структурни „стълба“:
 Енергийна ефективност;
 Използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ):
От своя страна енергийната ефективност има следните компоненти:
 Пасивен слънчев дизайн;
 Пасивни слънчеви термични системи;
 Интегриране в сградната структура на преобразувателни енергийни
системи на възобновяеми енергийни източници.

Основни принципи на енергийната ефективност:
 Намаляване на топлозагубите през ограждащите елементи на сградата –
вертикални, хоризонтални и наклонени:
 Намаляване консумацията на енергия от системите за поддържане на
комфорт:
 Замяна на конвенционалните с възобновяеми източници на енергия:

7

Исторически преглед на енергийно ефективни решения:
От зората на съществуването си човечеството е имало пряк досег и е било
под решаващото влияние на един „вечен“ енергоизточник – слънцето. То е
обожествявано и в негова чест са строени светилища, олтари и храмове.
Древен Египет:
Обелиските, считани за символ на живота и слънцето са характерни за
египетската култура. От оцелелите до наши дни има два, известни като „Иглата
на Клеопатра“. Единият се намира в градината на Метрополитън Мюзиъм, Ню
Йорк, а другият на Виктория Ембанкмънт в Лондон
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Фиг.3(с.25). Иглата на Клеопатра, Лондон

Фиг.4(с.25). Храмът Ниузере, Египет

Енергийна ефективност: Определение
"Всяка мярка, резултатът от приложението на която води до намаляване разхода
на първичен енергоносител или енергия при запазване степента на комфорт в
бита и намаляване на енергоемкостта на единица продукция в индустрията при
опазване на околната среда". (Закона за Енергийна ефективност)

Храмът на Ниузере, известен като „Възхищението на Ра“ се издигал върху
естествена скала, като обелискът от 36 м височина е стъпил върху пиедестал с
височина 20 м. Някои изследователи предполагат, че египетските строители са
облицовали със златни листове стените на вертикални „комини“ с цел вкарване
на светлина дълбоко в храмовите помещения. Според Савов това са
първообразите на съвременните светловоди в газообразна среда, патентовани
през 1890 г. (Савов, Назърски, 2006, с. 18).
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Древна Гърция:
Много от познатите ни днес природни, физически и математически закони са
били наблюдавани и описани от древногръцки философи, астрономи и
математици. Един от тях е Архимед, комуто дължим редица фундаментални
открития на нашата цивилизация. Едно от тях е използването на параболично
огледало с цел концентриране на слънчевите лъчи. Подобно съоръжение,
използвано при отбраната на Сиракуза е успяло да запали римски кораби в
открито море. На същия принцип почива и параболичното огледало на върха на
Александрийския фар, (Фиг. 6), построен на остров Форос през III век пр. Хр.
Отличен пример за познаване основните принципи на слънчевата архитектура са
традиционните къщи от тази епоха (Фиг. 5). Всички имат вътрешен двор,
спомагащ за вентилация през лятото и защита от ветрове през зимата, около
който са организирани жилищните помещения, като главните от тях са с южно
изложение.

Фиг. 8(с.28). Детайл на „хипокауст“

Фиг. 11(с.29). Разрез през heliocaminus

През VІ в. сл. Хр. при импертор Юстиниян се приемат „слънчеви правила“,
осигуряващи правото на ослънчаване на индивидуалните къщи с изградени на
покривите им „слънчеви стаи“ (heliocaminus – буквално „слънчева фурна“). Това
са специални помещения с полусферичен купол за покрив с оставен отвор на
върха (oculus) покрит с бронзов капак за контрол на влажността. Големи
прозорци от юг и запад осигуряват слънчево нагряване.
8

Фиг.5(с.26). Аксонометрия гръцко жилище Фиг.6(с.26). Александрийският фар
Древен Рим:
През I в. сл. Хр. Плиний младши експериментира с поставяне на слюда върху
прозорец на своята къща в Северна Италия, което позволява на топлината да се
акумулира и да се използва няколко часа по-късно. Това, според Савов, e първи
опит за слънчево отопление (Савов, Назърски, 2006, с. 20). През 37 г. сл. Хр.
римляните откриват оранжерийния ефект и построяват първата известна на нас
оранжерия за отглеждане на краставици за трапезата на император Тиберий.
Отново се използва слюда за покритие. Започва строителство на обществени
бани. Водата се нагрява в котли и горещата вода, движейки се по глинени тръби
в двойната подова конструкция „хипокауст“ и зад облицовките на вертикалните
стени е отоплявала помещенията за различни водни процедури.
11

Енергийно ефективните решения и тенденции на бъдещото им
развитие:
Познаване на историята и тенденциите в развитието на енергоефективните
принципи на проектиране и строителство е необходимо за изследователите и
проектантите в тази област. След извършените проучвания по темата авторът
приема направената от Савов систематизация на тенденциите на енергийната
ефективност. Той ги разделя по следния начин:
 Открития датиращи векове назад, преоткрити отново днес:
 Съвременни открития, които днес бързо се усъвършенстват:
 Отдавна направени открития, чакащи своето приложение в
съвремеността (Савов, 2012, с. 9-11).
9

Пасивен слънчев дизайн.
При пасивен слънчев дизайн сградата, нейните ограждащи елементи и
подови конструкции са предвидени да събират, съхраняват и разпространяват
слънчева енергия под формата на топлина през зимата и да защитават от
прегряване през лятото. Ключът към проектиране на пасивна слънчева сграда е
максимално съобразяване с местния климат.

12

9.1

Ситуационни решения. Зависими от:
Релеф: Водеща роля при ситуиране на сградата. Максимално използване
от природните дадености и минимално нарушаване целостта на терена.
 Климат: Съобразяване с посоката на местните въздушни течения.
Възползване от благоприятните летни бризове намаляване ефекта от
неблагоприятните зимни ветрове.


9.2



9.6




Ориентация – ослънчаване:
 Най-същественият елемент на пасивния слънчев дизайн. Само при
коректна ориентация може да се разчита на максимален ефект от всички
енергоефективни методи приложени в сградата.
 Сградата се ориентира с дългата си ос по посока изток-запад. Постигане
на максимална фасадна площ с южно изложение.

9.7

Фактор форма:
Съотношението между обем и повърхнина. По-голямата повърхност
води до по-големи топлозагуби през граничните елементи на сградата.
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9.3


9.4








9.5


Гранични елементи:
Вертикални, плътни: Използването на строителни материали с голяма
термична маса е в основата на концепцията за пасивен слънчев дизайн.
Подобни ограждащи елементи не допускат прегряване през лятото и
бързо охлаждане през зимата.
Вертикални, прозрачни (прозорци): Броят, размерът и ориентацията
на прозорците са важен фактор. Необходимост от отваряеми части
заради естествената вентилация. Психологическа връзка с природата.
Хоризонтални гранични елементи: Подовите конструкции акумулират
попадналата върху тях директна или индиректна слънчева енергия.
Използването на строителни материали с голяма термична маса е важно
за пасивния слънчев дизайн.
Наклонени гранични елементи: Покривите трябва да са добре
изолирани. Светлите цветове на покривното покритие намаляват ефекта
от прегряване през летните месеци.

обслужващи помещения се разполагат от неблагоприятната, северна,
страна. По този начин те служат за термичен буфер.
Огнища/камини: Разполагат се централно в плана на жилището, на
вътрешна стена с голяма термична маса за максимална ефективност.
Слънцезащитни устройства
Стрехи: основно изискване за соларен контрол през летните месеци.
Капаци на прозорците: Най-ефективни са пред прозоречните отвори
Растителна защита: Разполагане на широколистни дървесни видове в
близост до южно ориентираните фасади. Вечнозелени дървесни видове
от неблагоприятното, северно, изложение.

Естествено осветление:
 Максимално оползотворяване на естественото осветление. Освен
икономически ефект се постига и чувство за комфорт на обитателите.

Пасивни слънчеви термични системи
Системите, които спомагат за усвояването на топлинната компонента на
слънчевата радиация, се наричат слънчеви термични системи. Според своето
приложение те се разделят на: системи за отопление, системи за производство на
гореща вода, системи за електричество и т.н. За целта на настоящото изследване
ще бъдат разгледани само слънчевите термични системи за отопление. От тях
предмет на изследването са пасивните слънчеви термични системи.
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Интегриране в сградната структура на преобразувателни енергийни
системи на възобновяеми енергийни източници
Генерално това са две категории проекти:
 Високи сгради с конструктивно интегрирани в тях ветрогенератори
 Малки, много на брой турбини на покривите на сградите
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Систематизирани критерии на научното изследване:
За да се изпълнят целите на настоящото изследване, част от принципите и
критериите, разгледани в изложението до тук, са систематизирани и групирани в
основни категории. В таблица 3 са илюстрирани систематизираните критерии.

Архитектурно-планировъчни решения:
Зониране: Главните жилищни помещения се групират и ориентират към
фасадата с южно или близки до него изложение Второстепенните,
13
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потребности, интегрирайки разбиранията, икономиката и начина на живот на
културата, която ги създава“(Oliver, 1998).
Разглежданите в настоящия труд образци на българската възрожденска
жилищна архитектура от периода XVIII – XIX в. са част от световната история
на регионалната архитектура. Логично е да потърсим паралели с други
представителни извадки от регионалната жилищна архитектура и сравним двете
групи по общи критерии, систематизирани в Таблица 3. от Глава I.
2

Принципи на подбор:
Географското местоположение и климата имат основна роля за формиране
и поддържане на човешкото обитаване. Основната функция на жилището е
защита от неблагоприятните климатични условия. Всички жилища по света са
създадени и еволюирали в съответствие с климатичните особености на
съответните региони. Следователно различните климатични условия пораждат и
различни архитектурни, строителни и конструктивни решения.
Като изходна точка за изследванията на характерни образци от световната
регионална архитектура, авторът използва климатичната класификационна
система на Кьопен-Гайгер. Тази система е световно възприета и служи за основа
на многобройни изследвания и теоретико-практически разработки.

Tаблица 3 (с.39) Критерии, систематизирани от автора с цел използването им в
научното изследване

Глава II. Преглед на образци от световната регионална архитектура:
1

Определение за регионална архитектура и общи характеристики:
Пол Оливър предлага следното определение:„...състояща се от жилища и
други сгради на хората. Отговарящи на тяхната природна среда и налични
ресурси, те са обикновено построени от собствениците или групи от местни
жители, като са използвани традиционни строителни техники. Всички форми на
този вид архитектура са построени с цел задоволяване на специфични
15

Фиг. 18(с.41) Кьопен-Гайгер климатична карта на Европа. Разработка на Пийл,
Финленсън, Макмахън, Департамент по строително и природозащитно
инженерство, Мелбърнски университет, Австралия.
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Пример № 6; Ирландия, Уексфорд
Традиционна фермерска къща от XIX век. Едноетажната постройка е
разположена в северозападния край на двора. Стените са от глина. Покривът е
дървен, четирискатен, с покритие от трева.

Таблица 4(с.41) Кьопен-Гайгер – Легенда към климатичната карта на Европа.
Съгласно горната климатична карта в България се наблюдават няколко
зони. Най-разпространени са „Dfb” (умерен, влажен континентален ), „Dfa“
(топъл, влажен континентален) по поречието на Дунава, „Cfa“ (топъл
средиземноморски) и “Cfb” по източното крайбрежие. Рило-Родопският масив и
централна Стара планина попадат в зона „ET“ (тундров), а най-високите
планински части са в зона „Dfc“ (суб-арктически климат).
Прилагането на единен метод за селекция на образците е важно.
Авторът избира да разглежда примери на регионалната архитектура, които са
разположени в същите климатичните зони, представени в България. Върху
климатичната карта на Европа са очертани с червен полигон региони от Европа,
които попадат в същите климатични зони и подзони като България. От тези
региони ще бъдат разгледани характерни представители на съответната
регионална жилищна архитектура. Избраните примери са номерирани от 1 до 12.
Тук е представен само един пример (пример №6), с цел демонстриране
систематизационния подход на автора. Характерните избрани примери от тези
региони ще бъдат анализирани от гледна точка на принципите на устойчивата
архитектура и критериите, възприети от автора и представени в таблица 3 в I
глава. Освен по климатичен и географски признак разглежданите образци са
избрани съгласно следните критерии:
 Вид терен – планински и полски
 Разположение спрямо терена – полувкопани и наземни жилища.
 Строителни материали, методи и техники
3

Обхват:
 Времеви: Разглеждан период от XVIII – XIX век
 Тематичен: Жилищни сгради – поувкопани, на един/ два етажа
 Териториален: От региони с подобни на България климатични зони
17

Фиг. 32 (с.55). План на двора традиционно жилище Уексфорд, Ирландия

Фиг. 33.(с.56) План приземен етаж
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4
Анализ от гледна точка на архитектурно-строителни принципи
Примерите демонстрират прилагането на сходни принципи. Много от тях са
приложими и в съвременното жилищно строителство от началото на XXI в.
Изводите са систематизирани в следващата таблица 19.
Световна регионална жилищна архитектура: Изводи от гледна точка на
архитектурно-строителни принципи в разгледаните примери

Kритерии

Южната или югоизточната ориентация са предпочитани изложения за
главните фасади на жилищата
Ситуационни
решения
Критерий за ориентация на сградата е достъпът до фасадата с двойни
врати за селскостопанска техника

огнище с масивен
комин отоплява
помещенията на
двата етажа

дървен, четирискатен
трева, тръстика

Покрив
Материал покритие

Всички стаи на приземния етаж
гледат на югоизток

Приземен етаж - всекидневна,
трапезария, малка спалня

Спалните имат североизточни
и северозападни прозорци

Първи етаж - две спални

едно на приземния етаж
на стената между кухня и
трапезария
малки

Огнища
Разположение

няма

капаци на прозорците

стрехи

Слънцезащитни
устройства

Подовите конструкции се носят и от вътрешни конструктивни системи от
колони и греди
При еркерните излизания, подовите конструкции са укрепвани с дървени
скосове
Дървени, стръмни двускатни покриви. Покрити с дебели пластове торф
или трева (тръстика)
Покривната конструкция се носи от независима дървена колонна-гредова
конструкция
Наличие на прозорци в покривната равнина
Дървени трискатни и четирискатни покриви, покрити с керемиди.
Покривът преминава в стена на северната фасада
Ориентиране на основните жилищни помещения в южна или близка до нея
посока
Буферни преддверия на входните врати
Вертикалното разделяне - зона „складове и търговия“ на приземно ниво и
„жилищна част“ на второ ниво
Централно разположени, отворени огнища, без комин
На външни стени, с комини
Централно разположено на междинна стена огнище
Широки стрехи
Дървени външни двукрили капаци
Покрита веранда пред южната и източна фасада

Вертикални
Хоризонтални

Под на жилищен етаж - дървени гредореди с наковани върху тях дъски

Наклонени

Приземен етаж
Първи етаж

Гранични сградни елементи

трамбована глина
дървен гредоред

Паянтовите конструкции са с относително малко тегло и позволяват
направата на еркерни наддавания, характерни за локалните региони
Под на приземен етаж - трамбована глина

Архитектурно
планировъчни
решения

Подова конструкция

Вертикални

Прозорци

Хоризонтал
ни

еднокатни

Наклонени

Стени
Приземен етаж
Първи етаж

глина смесена със слама

Ситуационни
решения

Зониране

Главна фасада

Огнища

югоизток

Зониране

Ситуиране в парцела
Ориентация спрямо посоките на света:

малки прозорци
за спалните в
покривната
конструкция

Kритерии

Огнища

Компоненти

Екологично чисти материали - дърво, камък, глина, кирпич, глинени тухли,
торфени пластове.
Всички материали са местно придобити
Строителни материали са 100% рециклируеми
При изграждане на приземния етаж, винаги присъства цокъл от камък с
цел изолиране на стените от влагата и директния контакт с дъждовните
Прилагане на въздушния слой като топлоизолатор
Гранични сградни елементи

Традиционна къща Ирландия
Забележки
Описание
севрозападен край на парцела

Архитектурно планировъчни
решения

Фиг. 34.(с.56) План първи етаж

Слънцезащитни
устройства

Таблица 11.(с.57) Систематизация – традиционна къща, Уексфорд, Ирландия
Таблица 19.(с.92) Изводи от гледна точка на архитектурно-строителни принципи
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5
Анализ от гледна точка на принципи на устойчивата архитектура:
Примерите демонстрират различни принципи на пасивния слънчев дизайн, както
и решения, за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Това са и
основополагащи принципи на устойчивата архитектура. Много от тях са
приложими и в съвременното жилищно строителство от началото на XXI в.
Изводите са представени в долната таблица 20.
Световна регионална жилищна архитектура: Изводи от гледна точка на
принципите на устойчивата архитектура в разгледаните примери

Kритерии

Южна (югоизточна) ориентация са предпочитани изложения за главните фасади.
Princip na pасивniq слънчев дизайн - отопление с директен топлопренос

Огнище разположено на междинна стена. Енергоефективно решение за повишаване
на топлоотдаването на изгорелите газове в комина.
Широки стрехи - принцип на соларен контрол през летните месеци.
Дървени външни капаци. Намаляване интензитета на попаднала слънчева енергия

Критерии за подбор:
Във въведението към този труд авторът представи критериите за избор на
характерните образци от жилищната архитектура на българското Възраждане.
В глава II авторът базира своя избор на примери от световната регионална
архитектура върху системата за класификацията на Кьопен-Гайгер на
световните климатични зони (Глава II, Фиг. 18, Таблица 4). Подбрани бяха
примери от региони, попадащи в същите климатични зони, каквито са
установени в България съгласно климатичнта система на Кьопен-Гайгер. На
Фиг.58 по-долу, авторът представя графично разпределението на българските
характерни образци на възрожденската жилищна архитектура. Използван е
уголемен детайл от Европейската карта на Кьопен-Гайгер, показващ територията
на България.

Наклонени

Хоризонтални

Вертикални

1

Зониране
Огнища

Екологично чисти материали - дърво, глина,
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
При периодичната подмяна на покритието старата трева се използва за компост
Дебел слой трева (тръстика) за топлоизолация. Енергоефективна мярка.
Подпокривните пространства в някои локални региони служат за складиране на сено.
Това е принципа на създаване на буферно топлоизолационно пространство.
Групиране и ориентиране на основните жилищни помещения на юг. Основен принцип
на пасивната слънчева архитектура - сградата като колектор на топлина.
Групиране на спомагателни помещения (складове, тоалетни ) и разполагането им от
неблагоприятно изложение. Принцип на буферно топлоизолационно пространство
Вертикално разделяне: зона „складове и търговия“ на приземно ниво и „жилищна
част“ на второ ниво. Принцип на буферно топлоизолационно пространство.
Буферни преддверия към входните врати

Гранични сградни елементи

Екологично чисти материали - дърво, камък, глина, кирпич, глина , торф
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
Глинената стена "диша" и поддържа 50% влажност. Жизнен комфорт на обитаване.
Глинена стена с дебела 40-50см - голяма топлинна инерция, добра топлоизолация
За производство на кирпич е нужна само 1% от енергията, изразходвана за
производство на цимент и тухли. Намалена енергоемкост на материалите.
Използване на геотермална енергия при полувкопаните жилища
Прилагане на въздушния слой като топлоизолатор
Дървените елементи в паянтовите конструкции са с нисък коефициент на
топлопреминаване. Намаляване ефекта на "топлинен мост" в ъглите на сградата.
Екологично чисти материали - дърво, глина,
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
Поставяне на покрита веранда или чардак пред главните жилищни помещения.
Буферно пространство между "вън-вътре". Допълнителна слънцезащита.

Ситуационни
решения

Архитектурно планировъчни
решения

Сградата ориентирана с късата страна, без прозорци, по посока на неблагоприятни
ветрове. Енергоефективен принцип за намаляване топлозагубите през граничните
елементи. Оптимален фактор-форма.

Глава III. Преглед на образци от българското архитектурно
наследство:

Фиг. 58(с.99) Климатична карта на България - детайл от Кьопен-Гайгер карта на
Европа. Разработка на Пийл, Финленсън, Макмахън, Департамент по строително
и природозащитно инженерство, Мелбърнски университет, Австралия.

Слънцезащитни
устройства

Таблица 20.(с.97) Изводи от гледна точка на принципите на устойчивата
архитектура

Примерите, характерни образци на възрожденската жилищна архитектура, са
означени от 1 до 35. С цел онагледяване на своя подход към анализа и
систематизацията, авторът е подбрал само един пример (№13) от всички 35.
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Пример № 13, Джоголановата къща, Копривщица

Джоголанова къща, Копривщица
Описание
Забележки
в северозападен край
на странична регулация

Компоненти

Kритерии

Ситуиране в парцела

Вертикални

югоизток

3. Стени
Приземен етаж главна фасада
Приземен етаж фасада 2
Приземен етаж фасада 3
Приземен етаж фасада 4

стълбено-талпена
камък с глина
камък с глина
камък с глина

Жилищен етаж главна фасада
Жилищен етаж фасада 2
Жилищен етаж фасада 3
Жилищен етаж фасада 4

стълбово-талпена
стълбово-талпена
стълбово-талпена
стълбово-талпена
еднокатни

Хоризонтални

Подова конструкция

Зониране
Огнища

Фиг. 92(с.130) Изглед от двора
Архитектурно-планировъчни решения

Фиг. 91(с.130) Приземен етаж с двор

Главна фасада

Прозорци

Наклонени

Гранични сградни елементи

Ситуационни
решения

Ориентация спрямо посоките на света:

Слънцезащитни
устройства

Приземен етаж

трамбована глина

Жилищен етаж

гредоред с дъски

Таван

каратаван

Покрив

дървен, четирискатен

Материал покритие

керемиди едноолучни

Чардак с кьошк, I-ва и II-ра соба са
дълбок, отворен чардак с
групирани и ориентирани на югоизток.
кьошк
В'къщи заедно с пруста обособяват
I-ва и II-ра соба
втора жилищна функционална група.
Складовите помещения са групирани на
северозападната фасада и служат за
в'къщи, затворен пруст
буфер
складови помещения

Огнища
Разположение

За първи път прустът е
затворен и от обичайна роля на
преходно пространство се
превръща в буферна зона

1 брой
междинна стена

Стрехи
Защитни Капаци

дълбоки
няма информация

Таблица.33 (с.131) Систематизация – Джоголанова къща, Копривщица
2

Фиг. 91(комбинирана, с.130) Жилищен етаж: 1) чардак 2) пруст, 3) в’къщи,
4) I-ва соба, 5) II-ра соба, 6) кьошк, 7) килер.
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Анализ от гледна точка на архитектурно-строителни принципи
Характерните образци от българското възраждане са анализирани и
систематизирани посредством комплекта от критерии, избрани от автора и
представени в таблица 3 на Глава I. Независимо от отдалечеността на регионите
и тогавашнта липса на връзки между тях, се установява прилагането на много
близки архитектурно-строителни принципи при изграждането на жилищата.
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Някои от тези принципи са приложими и в архитектурно-строителната практика
на XXI в. Изводите са представени в следващата таблица 56.

Южната или югоизточната ориентация са предпочитани изложения за главните
фасади на жилищата
При ситуиране къщата науличната регулация горният жилищен етаж се завърта
чрез еркер към по-благоприятното изложение

Kритерии

Ориентиране на основните жилищни помещения в южна или близка до нея
посока
Складови и помощни помещения като буфер на северна (наветрена) фасада
Вертикалното разделяне - зона „складове и търговия“ на приземно ниво и
„жилищна част“ на второ ниво
На външни стени
На вътрешни разделителни стени
На вътрешни разделителни стени с джамал (зидана печка) в съседната стая
Ъглово разположение (между външна и вътрешна стена)
Широки или средно широки стрехи
Дървени външни двукрили капаци
Дървени вътрешни, плъзгащи се капаци

Таблица 56. (с.201) Изводи от гледна точка на архитектурно-строителни
принципи
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Вертикални
Хоризонтални

Наклонени
Зониране
Огнища

Слънцезащитни
устройства

Използване на местни строителни материали: дърво, камък, глина, слама

Наклонени

При еркерните излизания, подовите греди са укрепвани от дървени скосове.

Гранични сградни елементи

Под на жилищен етаж - дървени гредореди с наковани върху тях дъски

Архитектурно планировъчни
решения

Под на приземен етаж - трамбована глина

Дървени четирискатни покриви покрити с каменни плочи или керемиди

Архитектурно планировъчни
решения

Ситуационни
решения

Всички материали са местно придобити
Строителни материали са 100% рециклируеми
При изграждане на приземния етаж, винаги присъства цокъл от камък с цел
изолиране на стените от влагата и директния контакт с дъждовните води
Паянтовите конструкции са с относително малко тегло и позволяват направата
на еркерни наддавания, характерни за локалните региони

Хоризонтални

Гранични сградни елементи

Вертикални

Разполагане на къщата в северния край на двора.
Разполагане на къщата в средата на двора.
Разполагане на къщата на уличната регулация
Екологично чисти материали - дърво, камък, глина, кирпич, глинени тухли

Зониране

Ситуационни
решения

Българска възрожденска жилищна архитектура: Изводи от гледна точка на
архитектурно-строителни принципи в разгледаните примери

Анализ от гледна точка на принципите на устойчивата архитектура
Анализът на примерите показва използване принципите на пасивния
слънчев дизайн и енергийната ефективност. Това са и принципите на
устойчивата архитектура. Някои от тези техники и принципи са забравени през
вековете, докато други са преминали в нашето съвремие.
Изводите, направени от автора, са систематизирани в следващата таблица 57.

Огнища

Kритерии

3

Слънцезащитни
устройства

Българска възрожденска жилищна архитектура: Изводи от гледна точка на
принципите на устойчивата архитектура в разгледаните примери
Южна (югоизточна) ориентация са предпочитани изложения за главните фасади.
Пасивен слънчев дизайн - отопление с директен топлопренос
Складови и обслужващи помещения от северната (наветрена) страна. Принцип на
буферна топлоизолация.
Вертикалната планировка следва от близо съществуващите теренни особености.
Принцип на минимална намеса в околната среда. Намалява се общата енергоемкост на
изкопните/строителни работи.
Двор с южно изложение. Осигуряване на благоприятен микроклимат за обитателите.
Екологично чисти материали - дърво, камък, глина, кирпич, глина , торф
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
Глинената стена "диша" и поддържа 50% влажност. Жизнен комфорт на обитаване.
Глинена стена с дебела 40-50см - голяма топлинна инерция, добра топлоизолация
За производство на кирпич е нужна само 1% от енергията, изразходвана за
производство на цимент и тухли. Намалена енергоемкост на материалите.
Използване на геотермална енергия при полувкопаните жилища
Прилагане на въздушния слой като топлоизолатор
Дървените елементи в паянтовите конструкции са с нисък коефициент на
топлопреминаване. Намаляване ефекта на "топлинен мост" в ъглите на сградата.
Използване на екологично-чисти материали, локални и 100% рециклируеми: дърво, глина.
Дървени гредореди с двустранно наковани дъски, кухините са пълни с глина и слама
(„каратван“). Повишаване на топлоизолационните качества на хоризонталните мембрани
е енерго ефективно решение.

Използване на екологично-чисти материали, локални и 100% рециклируеми: дърво, глина.
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
Създаване на закрит периметър около стените на жилищния етаж посредством дъсчена
обшивка на чардака. Буферно топлоизолационно пространство. Принцип на двойно
остъклена фасада
Групиране и ориентиране на основните жилищни помещения на юг. Основен принцип на
пасивната слънчева архитектура - сградата като колектор на топлина.
Групиране на спомагателни помещения (складове, тоалетни ) и разполагането им от
неблагоприятно изложение. Принцип на буферно топлоизолационно пространство
Вертикално разделяне: зона „складове и търговия“ на приземно ниво и „жилищна част“ на
второ ниво. Принцип на буферно топлоизолационно пространство.
Дворове с южно изложение създават благоприятен микроклимат за на обитателите
извън стените на къщата.
Огнище комбинирано с джамал повишава енергийната ефективност на отоплението
Огнище разположено на междинна стена. Енергоефективно решение за повишаване на
топлоотдаването на изгорелите газове в комина.
Широки стрехи - принцип на соларен контрол през летните месеци.
Дървени външни капаци. Намаляване интензитета на попаднала слънчева енергия
Широколистни дървета близо до къщата, за допускане на слънчеви лъчи през зимата и
иглолистни дървета за ветрови контрол от северната, наветрена страна
Дървени вътрешни капаци. Намаляване интензитета на попаднала слънчева енергия

Таблица 57.(с.205) Изводи от гледна точка на устойчивата архитектура
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1
Сравнение между примери от световната регионална жилищна
архитектура с образци на възрожденската жилищна архитектура от
периода XVIII – XIX в.:

В глава II бяха разгледани избраните образци от световната регионална
архитектура от гледна точка на архитектурно-строителни принципи, устойчивата
архитектура и енергийната ефективност. В глава III бяха разгледани избраните
образци от българската възрожденска архитектура от гледна точка на
архитектурно-строителни принципи, устойчивата архитектура и енергийната
ефективност. Следваща задача на настоящото изследване е да се открият
съществуващи закономерности между примерите от световната регионална
архитектура и тези от българската възрожденска архитектура и да се
систематизират.

1.1

Сравнение от гледна точка на архитектурно-строителните принципи.
Двете групи примери демострират ориентиране на главните фасади на юг
или с малки отклонения от южна посока. Друга обща черта е използването на
местни, естествени и 100% рециклируеми строителни материали. Двете групи
употребяват каменни носещи стени, дървени паянтови конструкции с пълнеж от
плет и глина. Характерна е употребата и на кирпич като основен строителен
материал. Подовете на приземните етажи са предимно от трамбована глина.
Междуетажните подови конструкции са гредоред с наковани отгоре дъски или
талпи. Покривните конструкции са дървени. При зонирането, главните жилищни
помещения имат южно или подобно изложение. И двете групи използват
дървени капаци на прозорците.

Причините за тези прилики можем да търсим първо във факта, че примерите
от световната регионална архитектура са подбрани въз основа на единната
климатична класификационна система на Кьопен-Гайгер. Тези примери са от
региони със същите климатични зони, срещани и в България. Друга причина за
приликите е основния принцип на регионалната архитектура: използването на
местни материали. Намирайки се в приблизително еднакви климатични зони, е
естествено най-достъпните материали да са еднакви – дърво, камък, глина,
слама. Използването на едни и същи материали води до разработването на
близки технологии за строителството.
Централно разположено на междинна стена огнище
Широки стрехи
Дървени външни двукрили капаци
Покрита веранда пред южната и източна фасасада

На външни стени, с комини

Централно разположени, отворени огнища, без комин

Вертикалното разделяне - зона „складове и търговия“ на приземно ниво и
„жилищна част“ на второ ниво

Дървени, стръмни двускатни покриви. Покрити с дебели пластове торф
или трева (тръстика)
Покривната конструкция се носи от независима дървена колонна-гредова
конструкция
Наличие на прозорци в покривната равнина
Дървени трискатни и четирискатни покриви, покрити с керемиди.
Покривът преминава в стена на северната фасада
Ориентиране на основните жилищни помещения в южна или близка до нея
посока
Буферни преддверия на входните врати

подовите конструкции се носят и от вътрешни конструктивни системи от
колони и греди
при еркерните излизания, подовите греди укрепвани от дървени скосове.

Под на жилищен етаж - дървени гредореди с наковани върху тях дъски

Под на приземен етаж - трамбована глина

Паянтовите конструкции са с относително малко тегло и позволяват
направата на еркерни наддавания, характерни за локалните региони

Екологично чисти материали - дърво, камък, глина, кирпич, глинени тухли,
торфени пластове.
Всички материали са местно придобити
Строителни материали са 100% рециклируеми
При изграждане на приземния етаж, винаги присъства цокъл от камък с
цел изолиране на стените от влагата и директния контакт с дъждовните
Прилагане на въздушния слой като топлоизолатор

Критерий за ориентация на сградата е достъпът до фасадата с двойни
врати за селскостопанска техника

Южната или югоизточната ориентация са предпочитани изложения за
главните фасади на жилищата
Ситуационни
решения

Гранични сградни елементи

Слънцезащитни
устройства

Архитектурно планировъчни
решения

Вертикални
Хоризонтални
Наклонени
Зониране
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Широки или средно широки стрехи
Дървени външни двукрили капаци
Дървени вътрешни, плъзгащи се капаци

Вертикалното разделяне - зона „складове и търговия“ на приземно ниво и
„жилищна част“ на второ ниво
На външни стени
На вътрешни разделителни стени
На вътрешни разделителни стени с джамал (зидана печка) в съседната стая
Ъглово разположение (между външна и вътрешна стена)

Ориентиране на основните жилищни помещения в южна или близка до нея
посока
Складови и помощни помещения като буфер на северна (наветрена) фасада

Използване на местни строителни материали: дърво, камък, глина, слама

Дървени четирискатни покриви покрити с каменни плочи или керемиди

При еркерните излизания, подовите греди са укрепвани от дървени скосове.

Под на жилищен етаж - дървени гредореди с наковани върху тях дъски

Под на приземен етаж - трамбована глина

Паянтовите конструкции са с относително малко тегло и позволяват направата
на еркерни наддавания, характерни за локалните региони

Всички материали са местно придобити
Строителни материали са 100% рециклируеми
При изграждане на приземния етаж, винаги присъства цокъл от камък с цел
изолиране на стените от влагата и директния контакт с дъждовните води

Разполагане на къщата в северния край на двора.
Разполагане на къщата в средата на двора.
Разполагане на къщата на уличната регулация
Екологично чисти материали - дърво, камък, глина, кирпич, глинени тухли

Южната или югоизточната ориентация са предпочитани изложения за главните
фасади на жилищата
При ситуиране къщата науличната регулация горният жилищен етаж се завърта
чрез еркер към по-благоприятното изложение

Таблица 58 Сравнение между примери от световната регионална архитектура и българската възрожденска архитектура от гледна точка на архитектурно-строителните
принципи
Световна регионална жилищна архитектура: Изводи от гледна точка на
Българска възрожденска жилищна архитектура: Изводи от гледна точка на
Kритерии
архитектурно-строителни принципи в разгледаните примери
архитектурно-строителни принципи в разгледаните примери

Глава IV. Приложение на специфични архитектурно – строителни
принципи на устойчивата архитектура, изведени от контекста на
възрожденската жилищна архитектура, в съвременните условия:
Таблица 58 (с.208) показва нагледно резултатите от сравнението между тях.

При сравняването на двете групи се наблюдават и някои различия.
Световните образци на регионалната архитектура използват предимно стръмни,
двускатни покриви, покрити със слама или тръстика. Българските къщи имат
четирискатни покриви с малък наклон поради използването на каменни плочи и
едноолучни керемиди. Чуждите примери често използват подпокривното
пространство за складиране на сено. При българските примери подпокривното
пространство е неизползваемо, с изключение на пиринската типова къща. В
примерите от Германия покривът се носи от колонно-гредова дървена
конструкция, независима от външните стени. В българските примери покривът
се носи от каменни зидове или от дървени колони и греди, които са част от
ограждащите стени на къщата.
Тези различия се дължат на различия в основния поминък на регионите,
както и на исторически и социокултурни особености на развитието на
общностите.
1.2

Сравнение от
архитектура.

гледна

точка

на

принципите

на

устойчивата

Анализираните примери от световната регионална архитектура
демонстрират различни принципи и техники на пасивния слънчев дизайн.
Установени са решения, свързани с повишаване на енергийната ефективност на
сградите. Това са и основополагащи принципи на устойчивата архитектура.
Майсторите-строители от разгледаните различни региони на света са ги
прилагали успешно в своята практика. В резултат на тяхното приложение,
жилищните постройки са в хармония със заобикалящата ги природна среда.
Установените принципи не са ограничени само в разглеждания времеви период
от XVIII – XIX в. Много от тях са приложими и в съвременното жилищно
строителство от началото на XXI в.
При анализа на българските възрожденски примери авторът достига до
извода, че българските майстори-строители са познавали и прилагали някои от
принципите на устойчивата архитектура. В процеса на строителството са
използвани принципите на пасивния слънчев дизайн и енергйината ефективност.
Без да изпълняват съвременните високи изисквания за устойчивост и енергийна
ефективност, възрожденските жилища от периода XVIII-XIX в. са предлагали
сравнителен комфорт на обитаване. Някои от тези техники и принципи са
забравени през вековете, докато други са преминали в нашето съвремие. Целта
на настоящият труд е да покаже кои принципи от тях са валидни и приложими в
съвременната практика.
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Двете групи от примери показват определени сходства по отношение на
използване на някои от принципите на устойчивия дизайн. Прилагани са методи
и техники от пасивната слънчева архитектура, както и някои мерки за
подобряване на енергийната ефективност на жилищата. На първо място са
употребата на местни, екологично чисти и рециклируеми строителни материали.
Това са дърво, камък, слама, тръстика и глина. Подобни материали, освен че
щадят околната среда, също допринасят за повишаване комфорта на обитаване.
Известно е, че глината, използвана са изграждане на стени, поддържа оптимална
влажност от 50% в помещенията. Важен принцип на пасивния слънчев дизайн,
характерен и за двете групи, е ориентирането на главните жилищни помещения
на юг или посока близка до южната. Друг общ принцип е създаването на
буферни помещения. Това са складове от наветрената страна, както и чардаци и
покрити веранди пред основните жилищни зони, ориентирани на юг.
Жилищните образци от двете групи също показват „вертикално зониране“, като
приземният служи за буфер на жилищния (втори) етаж.
Примерите от световната регионална архитектура са подбрани въз
основа на класификацията на Кьопен-Гайгер, и са от климатични зони,
характерни и за България. Оттук произлизат следните прилики: и двете групи
използват принципите на пасивни слънчеви системи за отопление – директно и
индиректно топлоотдаване чрез нагряване на масивни стени и подове от
слънцето, акумулиране на топлинната енергия и бавно отдаване на топлината
към прилежащите помещения. Прилагането на тези принципи предполага
изграждане на масивни стени и подове, което води до близки по дизайн и
изпълнение конструкции.
При анализ на двете изучвани групи от жилища се установяват
определени различия, например използването на подпокривното пространство.
При чуждите примери, то се използва за складиране на слама, което го превръща
в буферно помещение. При българските примери подпокривното пространство
обикновено не се използва. Примерът от с. Кости използва дъсчена обшивка
около периметъра на чардака. Това е принцип на буферно пространство, който е
в основата на съвременните двойно остъклени фасадни системи. Българските
къщи използват за отопление джамал, свързан с огнище от другата страна на
стената. Това допринася за повишаване енергийната ефективност на
отоплителната система. Често срещано решение при българските възрожденски
примери е „триъгълния“ еркер. Когато приземният етаж следва уличната
регулация, горният етаж често се завърта така, че да използва максимално
благоприятното изложение – юг или близко до него.
30

Дървени външни капаци. Намаляване интензитета на попаднала слънчева енергия

Огнище разположено на междинна стена. Енергоефективно решение за повишаване
на топлоотдаването на изгорелите газове в комина.
Широки стрехи - принцип на соларен контрол през летните месеци.

Екологично чисти материали - дърво, глина,
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
При периодичната подмяна на покритието старата трева се използва за компост
Дебел слой трева (тръстика) за топлоизолация. Енергоефективна мярка.
Подпокривните пространства в някои локални региони служат за складиране на сено.
Това е принципа на създаване на буферно топлоизолационно пространство.
Групиране и ориентиране на основните жилищни помещения на юг. Основен принцип
на пасивната слънчева архитектура - сградата като колектор на топлина.
Групиране на спомагателни помещения (складове, тоалетни ) и разполагането им от
неблагоприятно изложение. Принцип на буферно топлоизолационно пространство
Вертикално разделяне: зона „складове и търговия“ на приземно ниво и „жилищна
част“ на второ ниво. Принцип на буферно топлоизолационно пространство.
Буферни преддверия към входните врати

Екологично чисти материали - дърво, камък, глина, кирпич, глина , торф
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
Глинената стена "диша" и поддържа 50% влажност. Жизнен комфорт на обитаване.
Глинена стена с дебела 40-50см - голяма топлинна инерция, добра топлоизолация
За производство на кирпич е нужна само 1% от енергията, изразходвана за
производство на цимент и тухли. Намалена енергоемкост на материалите.
Използване на геотермална енергия при полувкопаните жилища
Прилагане на въздушния слой като топлоизолатор
Дървените елементи в паянтовите конструкции са с нисък коефициент на
топлопреминаване. Намаляване ефекта на "топлинен мост" в ъглите на сградата.
Екологично чисти материали - дърво, глина,
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
Поставяне на покрита веранда или чардак пред главните жилищни помещения.
Буферно пространство между "вън-вътре". Допълнителна слънцезащита.

Сградата ориентирана с късата страна, без прозорци, по посока на неблагоприятни
ветрове. Енергоефективен принцип за намаляване топлозагубите през граничните
елементи. Оптимален фактор-форма.

Южна (югоизточна) ориентация са предпочитани изложения за главните фасади.
Princip na pасивniq слънчев дизайн - отопление с директен топлопренос
Ситуационни
решения

Kритерии

Гранични сградни елементи
Слънцезащитни
устройства

Архитектурно планировъчни
решения

Вертикални
Хоризонтални
Наклонени
Зониране
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Световна регионална жилищна архитектура: Изводи от гледна точка на
принципите на устойчивата архитектура в разгледаните примери

Огнище разположено на междинна стена. Енергоефективно решение за повишаване на
топлоотдаването на изгорелите газове в комина.
Широки стрехи - принцип на соларен контрол през летните месеци.
Дървени външни капаци. Намаляване интензитета на попаднала слънчева енергия
Широколистни дървета близо до къщата, за допускане на слънчеви лъчи през зимата и
иглолистни дървета за ветрови контрол от северната, наветрена страна
Дървени вътрешни капаци. Намаляване интензитета на попаднала слънчева енергия

Групиране и ориентиране на основните жилищни помещения на юг. Основен принцип на
пасивната слънчева архитектура - сградата като колектор на топлина.
Групиране на спомагателни помещения (складове, тоалетни ) и разполагането им от
неблагоприятно изложение. Принцип на буферно топлоизолационно пространство
Вертикално разделяне: зона „складове и търговия“ на приземно ниво и „жилищна част“ на
второ ниво. Принцип на буферно топлоизолационно пространство.
Дворове с южно изложение създават благоприятен микроклимат за на обитателите
извън стените на къщата.
Огнище комбинирано с джамал повишава енергийната ефективност на отоплението

Създаване на закрит периметър около стените на жилищния етаж посредством дъсчена
обшивка на чардака. Буферно топлоизолационно пространство. Принцип на двойно
остъклена фасада

Използване на екологично-чисти материали, локални и 100% рециклируеми: дърво, глина.
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми

Южна (югоизточна) ориентация са предпочитани изложения за главните фасади.
Пасивен слънчев дизайн - отопление с директен топлопренос
Складови и обслужващи помещения от северната (наветрена) страна. Принцип на
буферна топлоизолация.
Вертикалната планировка следва от близо съществуващите теренни особености.
Принцип на минимална намеса в околната среда. Намалява се общата енергоемкост на
изкопните/строителни работи.
Двор с южно изложение. Осигуряване на благоприятен микроклимат за обитателите.
Екологично чисти материали - дърво, камък, глина, кирпич, глина , торф
Всички материали са местно придобити
Всички материали са 100% рециклируеми
Глинената стена "диша" и поддържа 50% влажност. Жизнен комфорт на обитаване.
Глинена стена с дебела 40-50см - голяма топлинна инерция, добра топлоизолация
За производство на кирпич е нужна само 1% от енергията, изразходвана за
производство на цимент и тухли. Намалена енергоемкост на материалите.
Използване на геотермална енергия при полувкопаните жилища
Прилагане на въздушния слой като топлоизолатор
Дървените елементи в паянтовите конструкции са с нисък коефициент на
топлопреминаване. Намаляване ефекта на "топлинен мост" в ъглите на сградата.
Използване на екологично-чисти материали, локални и 100% рециклируеми: дърво, глина.
Дървени гредореди с двустранно наковани дъски, кухините са пълни с глина и слама
(„каратван“). Повишаване на топлоизолационните качества на хоризонталните мембрани
е енерго ефективно решение.

Българска възрожденска жилищна архитектура: Изводи от гледна точка на
принципите на устойчивата архитектура в разгледаните примери

Таблица 59 Сравнение между примери от световната регионална и българската възрожденска архитектура от гледна точка на принципите на устойчивата архитектура

Таблица 59 (с.211) демонстрира това сравнение.
Различията между двете групи примери се дължат на климатичните особености
в различните региони. Важна роля при оформянето на националните строителни
традиции имат степента на икономическо развитие и социално-обществените
отношения.
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Приложения в съвременните условия:
Предлаганите по-долу приложения се отнасят до еднофамилни и
многофамилни жилищни сгради, в режим на свободно или сключено
застрояване. Тези приложения могат да бъдат допълвани в следващи разработки
на автора. Съгласно изводите, онагледени чрез Таблица 58 и Таблица 59, авторът
предлага следните решения:

2.1
Ситуационни решения:

 Ориентация на юг на главната фасада:
Изборът на ориентация на сградата е повлиян от следните фактори: вид парцел,
предвиден за разработка; съществуваща регулация; съществуващо застрояване;
параметри, заложени в одобрен ОУП или ПУП; изисквания съгласно ЗУТ и
цялата нормативна база. Тези фактори влияят в различна степен в двата основни
типа застрояване: при сключено застрояване в градски условия или при
застрояване в извънградски условия.

Извод: Приложението на този принцип е силно ограничено при сключено
застрояване в градски условия. Принципът е приложим в случаите на
свободностоящи, еднофамилни или многофамилни жилищни сгради, от ниско
(10м) до средно застрояване (15м).

 Обособяване на двор с южно изложение.
При ситуиране на сградата в северната част на парцела, се обособява двор с
южно изложение Чрез подходящо озеленяване и използване на перголи, се
създават зони на комфорт в летните месеци. Обогатява се връзката „вън - вътре“.

Извод: Този принцип е широко приложим в случаите на свободно стоящи,
еднофамилни жилищни сгради. При сключено застрояване, приложението му е
силно ограничено.

Ориентация към
триъгълен еркер:
по-благоприятно
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изложение
посредством

При застрояване по линията на уличната регулация, жилищните етажи над
приземния етаж могат да се ориентират към по-благоприятно изложение
посредством триъгълен еркер. При сключено застрояване в градски условия
факторите, които оказват влияние са: изложенията определени от ориентацията
на улицата; параметрите заложени в одобрени ОУП, ПУП; изисквания на ЗУТ и
Наредба №7 относно отстояния, разрешени наддавания за еркери, балкони и т.н.
Извод: При застрояване в градска среда, принципът е приложим при много
специфични условия. Възможни са частични еркери и балкони, водещи до поразнообразно обемно решение.
При свободностояща еднофамилна или многофамилна жилищна сграда,
принципът е приложим в зависимост от ориентацията на терена и зададените
параметри на застрояване.
 Оптимално моделиране на терена
Чрез максимално използване на ситуационните дадености и съобразяване с
принципите на икономичната намеса, се постига оптимално моделиране на
терена.
Извод: Принцип, приложим при ново строителство на свободни терени.
2.2

 Използване на глината и нейни производни материали (кирпич):
Изпълним принцип за строителство на еднофамилни къщи. Подходящ вид
„лятно обучение“ за студенти по архитектура и строителство с цел запознаване с
традиционни строителни техники и материали.
 Използване на дърво в строителните конструкции:
Дървени колони във външните ъгли на сградата намаляват топлозагубите в тези
невралгични точки. Изпълним принцип само при прилагане на носеща дървена
конструкция.


Възраждане на техниките за проектиране и строителство на изцяло
дървени еднофамилни сгради.
Трудно изпълним принцип на настоящия етап. Съдържа голям потенциал за
развитие на строителната индустрия и на устойчиво управляваните горски
масиви. Това води до намаляване на карбоновия отпечатък на регионите.
 Проектиране на изцяло дървени многоетажни жилищни сгради.
Изпълним принцип в близко бъдеще.

Гранични сградни елементи:

Вертикални:
 Използване на локално придобити строителни материали:
Прякото приложение е трудно изпълнимо в съвременните условия. Като
алтернатива могат да се използват употребявани строителни материали. Веднъж
произведени, доставени и използвани, те стават „локални“ – тухли, керемиди,
дървен материал, обработен камък, натрошен бетон за пълнеж, употребявано
арматурно желязо и др.
 Използване на екологично чисти материали:
Приложим принцип. Ограниченията идват от цените на качествените природни
материали като камък, дърво и др., годни за строителни цели.


Трудно приложим изцяло в съвременните условия и методи на строителство.
Поставянето на по-нисък процент (например 30%) като цел е възможно за
изпълнение. Единствено при дървените къщи процентът на рециклируемост е
много висок – около и над 80% от вложените материали

Използване на 100% рециклируеми материали:
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 Използване на скосени под ъгъл в план еркери:
Изпълним принцип. Води до намаляване на топлозагубите. Обогатява обемнопространствената композиция на сградата.
Хоризонтални гранични елементи:
 Приложение на дървени подови конструкции:
Приложим принцип. Води до оскъпяване на конструкцията поради
противопожарните мерки, необходими при използване на дърво.
Приложимост при реконструкции - позволява планировъчна гъвкавост при
направа на нови или затваряне на съществуващите отвори в подовите
конструкции.
Конструкциите, близки принципно на „каратаваните“, позволяват гъвкавост на
инсталациите - електро окабеляването и прекарване на водоснабдителни линии.
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Наклонени гранични елементи:
 Използване на четирискатни покриви:
Приложим принцип. Подходящ в случаите, когато скатните покриви имат роля в
обемно-пространственото решение и би обогатило цялостния образ на сградата.


Използване на локални, екологично-чисти и 100% рециклируеми
материали
Трудно изпълним принцип в съвременните условия. Алтернатива е използване
на употребявани керемиди и дървен материал.
2.3

Приложим принцип при многофамилни сгради. Съществена
слънцезащита, предлагайки едновременно и връзка с природата.

роля

за

Огнища/камини:
 Централно разположени в жилището, на вътрешни масивни стени:
Приложим принцип. Съвременни камини с висок КПД, в комбинация с
въздуховоди и водни ризи осигуряват значителен принос към температурния
комфорт на обитателите. Разположението на камините и коминните тела на
вътрешни стени с голяма термална маса води до пълноценно използване на
отдаваната топлинна енергия и до подобряване микроклимата на жилището.

Архитектурно-планировъчни решения:

Зониране:
 Групиране на главните жилищни помещения и ориентирането им
на юг или посока близка до южната:
Трудно изпълним принцип при сключено застрояване поради фиксираните
изложения на фасадите. Възможност за прилагане на принципа на „триъгълен
еркер“ (виж по-горе)
Изпълним принцип при свободно застрояване в самостоятелен парцел.


Групиране на второстепенните жилищни помещения (складове,
стълбища, кабинети,тоалетни, и т.н.) и позиционирането им от
неблагоприятното изложение (север или наветрената страна).
При сключено застрояване поради фиксираните изложения на фасадите
изпълнението на принципа зависи от конкретните условия.
Изпълним принцип при свободно застрояване в самостоятелен парцел.

 Използване на съвременни варианти на „джамала“ (зидана печка):
Приложим принцип. Тези съоръжения могат да изпълняват специфична
декоративна роля в съвременните интериори.
2.4

Слънцезащитни устройства и методи

 Използване на широки стрехи при скатните покриви:
Приложим принцип. Ефективен слънчев контрол за летните месеци. Подходящ в
случаите, когато скатните покриви са част от обемно-пространственото решение
и биха обогатили цялостния образ на сградата.
 Външни капаци на прозорците:
Приложим принцип. Обогатяват цялостната архитектурна визия, като
едновременно с това изпълняват защитните си функции на предпазване от
прегряване и от неблагоприятни атмосферни условия.



Групиране на зони по вертикала. Зона „приземно ниво“ служи за
буфер на разположената над нея зона „ жилищна“.
Изпълним принцип при сключено застрояване. Разполагане на магазини и гаржи
на приземно ниво в жилищните кооперации.
Принципът не е валиден за свободностоящи, еднофамилни сгради.
Съвременната култура на обитаване предполага жилищни функции на
приземния етаж, в близост до терена.


Дълбоки лоджии или полулоджии пред всекидневно обитавани
помещения:
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 Вътрешни плъзгащи се капаци на прозорците:
Не е възприет по различни причини (технически, проектантски и функционални)
за съвременното обитаване.
 Използване на дървесни видове за защита пред фасадите.
Засаждането на иглолистни дървета и храсти пред северните (наветрени)
фасади създавава естествени бариери пред зимните ветрове. Разполагането на
широколистни дървета и храсти пред южно ориентираните фасади изпълнява
двойна функция. Гъстата листна маса възпрепятства летните слънчеви лъчи и по
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този начин предпазва жилищните помещения от прегряване. През зимните
месеци оголените корони на дърветата позволяват на зимните слънчеви лъчи да
проникнат дълбоко в стаите. По този начин се създават благоприятни условия за
пасивен слънчев топлообмен.
Приложим принцип. Богатото озеленяване на двора, осъществено съгласно
гореописаните методи, допринася за редуциране на влиянието на
неблагоприятните външни условия. Правилно подбраните и ситуирани дървесни
видове спомагат за постигане на по-висока енергийна ефективност.

Заключителна част
1

Обобщени изводи

В българската строителна традиция са се утвърдили съществени подходи,
които имат пряка връзка с актуалните методи за реализиране на архитектурна
устойчивост. Тези подходи са насочени към осигуряване на:
 Енергийна ефективност
 Високи екологически характеристики на средата
 Социална и икономическа устойчивост
1.1
Подходи:
Най-общо подходите могат да бъдат групирани по следния начин:
 Функционално ситуационни подходи:
Отличителна черта е позиционирането на къщата в северната част на двора. Това
решение предоставя двор с южно изложение за стопански нужди. Високите
ограждащи зидове и гъстата растителност осигуряват защита от ветровете и
блгоприятен микроклимат за обитателите. Стопанските постройки често са
прилепени до жилищната структура, осигурявайки буферна защита от
неблагоприятни климатични въздействия.
 Функционално планировъчни подходи:
Характерен е принципът на зониране на помещенията в хоризонтална и
вертикална посока. Приземният етаж изпълнява ролята на буферно помещение
по отношение на втория, жилищен етаж. Главните жилищни помещения заедно с
чардака са ориентирани на юг или посоки, близки до южната. Складове,
тоалетни и обслужващи помещения са от наветрената, обикновено северна
страна. Чардакът, заедно с кьошка, които от места за работа са трансформирани
в място за почивка и посрещане на гости, винаги гледат към зеленината на двора.
Това е важен принцип на устойчивата архитектура за осигуряване на висок
комфорт за обитателите.
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 Адекватно третиране на специфични архитектурни елементи
Еркерите са характерни елементи на българските възрожденска архитектура.
В случаите на къщи, построени на уличната регулация ориентацията на
жилищният етаж се оказва неблагоприятна или формата, диктувана от
очертанията на приземния етаж, е твърде неправилна. Посредством триъгълни
еркери, жилищният етаж получва правоъгълна (или близка до нея) форма.
Чардаците са друг важен архитектурен елемент. Те изпълняват ролята на
буферни пространства. и служат за почивка и спане през топлите месеци,
осигурявайки полу-открито, защитено пространство.
Огнищата са също характерен елемент. Обикновено са изградени на
вътрешна стена. От срещуположната страна често има тухлена печка (соба или
джамал). Джамалът се пали от огнището и използва същия комин. Това е
ефикасно енергоефективно решение за оптимизиране на ефекта от горенето.
Покривите със широки стрехи са много характерни архитектурни елементи.
Стрехите са ефективно средство за соларен контрол през летните месеци. Те
също защитават ограждащите стени от неблагоприятните климатични влияния и
предпазват основите на къщата от дъждовна вода.
 Строително-технологични подходи
Разполагането на къщата следва естествения терен. Това намалява обема на
изкопните работи и снижава общата енергоемкост на строителството.
Материалите за строеж са местно придобити, екологично чисти и рециклируеми.
Това е основополагащ принцип на устойчивата архитектура.
В някои региони къщите са изцяло дървено-талпена конструкция. Зидовете
от северната страна, са от камък. При каменната зидария се използват дървени
хоризонтални греди (кушаци) през 70-80см по вертикала. Те изравняват
зидарията и укрепват конструктивно зида.
Подовата конструкция на жилищния етаж е гредоред с напречно наковани
дъски или талпи, често измазани с глина. Конзолите и еркерите при по-големи
надвесвания се подпират от скосове, фиксирани в долния си край към кушаците.
Вторият етаж е паянтова или гредово-талпена конструкция. При паянтовта
конструкция пълнежът е от плет измазан от двете страни с глина, или от
кирпичи. Глината е подходящ материал за стени, тъй като поддържа постоянна
влажност от 50%. Това води до повишен комфорт на обитаване.
При гредово-талпената система талпите са „втъкани‘ в специални
вертикални жлебове в колоните. Дървото има нисък коефициент на
топлопреминаване и особено в издадените навън ъгли редуцира ефекта на
топлинен мост.
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Таваните над жилищните помещения са от видим гредоред. В някои случаи
се кове втори слой дъски от долната страна на гредите и кухините се запълват
със смес от глина и слама. Това е система тип „каратаван“, която има високи
топлоизолационни качества. Покривите са дървени, правоъгълни и често
квадратни в план. Нямат улами, поради употребата на каменни плочи за
покритие. Друг покривен материал са едноолучните глинени керемиди.
2



Основни резултати:









3



Направено е историческото изследване и систематезиране на примери от
българската възрожденска архитектура, което допринася за появата на
нови специфични знания. Това е допълнение и по-нататъшно развитие
на проучванията на Савов за възрожденската архитектура от гледна
точка на устойчивата архитектура;
Наблюденията са систематизирани и са установени основни принципи,
чрез които българската строителна традиция е постигнала високо ниво
на усойчивост на възрожденската архитектура;
Направено е сравнение между подходите на възрожденската българска
архитектура и съвременните принципи на устойчивост;
Предложени са методологични насоки за прилагане в практиката на
българската възрожденска архитектурно-строителна традиция в
съвременните условия с оглед постигане на по-висока истойчивост на
съвременната архитектура;
Предлагане на приложения за съвременна архитектура за проектиране
които се основават на принципите на устойчивата архитектура,
съобразена както с българските съвременни условия, така и с
натрупаните през вековете национални строителни традиции и опит.

Приложимост на резултатите:






Направеното историческо изследване и систематезиране на примери от
българската възрожденска архитектура могат да бъдат използвани от
изследователи в областа на история на българската архитектура.
Проучването на българската възрожденска архитектурна традиция е
създало обща методолоия и поставило единна база по-нататъчни
изследвания в същата насока, поради важността на тематиката за
екологическата и социално-икономическата устойчивост.
Насоките, съобразени с принципите на устойчивата архитектура, могат
да се прилагат както при реставриране на Възрожденски сгради, така и
за целия съществуващ сграден фонд.
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Установяването и обобщаването
на определени принципи,
съответстващи на съвременните насоки за устойчиво развитие би
подпомогнало бъдещи разработки за повишаване енергийната
ефективност на съществуващи архитектурни паметници от
Възраждането и тяхната продължаваща екплоатация.
В методологично отношение анализите и изводите, направени в труда са
приложими в работата със студенти и разработването на курсови
проекти по дисциплината „ Жилищни сгради” и по-специално проекти
за еднофамилни къщи.

Приноси на дисертационния труд:

Научно-методични приноси
 Направено е ново изследване от гледна точка на устойчивата
архитектура и енергийната ефективност на избрани образци от
жилищната архитектура на българското Възраждане от периода XVIII –
XIX век.
 Разкрити са общи принципи, характеристики и закономерности при
сравнителен анализ и систематизирането на характерни образци на
жилищната архитектура от избрания период.
 На базата на съвременните насоки за устойчиво развитие, разкритите
общи принципи са обобщени и систематезирани, с цел прилагането им в
съвременната практика.
Научно-приложни приноси
 Разработени са приложения за проектиране в съвременните условия, в
които се прилагат някои от принципите на устойчивата архитектура,
съобразена както с българските съвременни условия, така и с
натрупаните през вековете национални строителни традиции и опит.
 В методологично отношение анализите и изводите, направени в труда са
приложими в работата със студенти и разработването на курсови
проекти по дисциплината „ Жилищни сгради” и по-специално проекти
за еднофамилни къщи.
Приложни приноси
 Формулирани са специфични архитектурно-строителни принципи,
които са характерни за устойчивата архитектура и са приложими в
съвременните условия:
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Приложимост на изведените принципи както при реставриране на
възрожденски сгради, така и на съществуващия сграден фонд като цяло.
Изведени са принципи на използуване на местно придобити строителни
материали.
Формулираните специфични архитектурно-строителни принципи,
заедно с приложенията за проектиране могат да послужат като база при
проектиране на отделни къщи или цели селищни групи с цел „културен
и етно-туризъм“.
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