
Даниела АРНАУДОВА 
След реконструкция-

та, сградата на бившия
партиен дом на площад
"Централен" № 1 ще от-
говаря на най-високия
клас А +. Според проекта
на обединение "22 век" тя
ще постигне т.нар. близ-
ко до нулево енергийно
потребление. Нещо пове-
че, сградата ще намали
разходите си за енергия
(електричество и отопле-
ние) с 90%, след реализа-

ция на предложените от
колектива мерки. Как ре-
ално ще се случи това?
Става въпрос за т.нар.
"Сгради с близко до ну-
лево енергийно потреб-
ление", обясни за Марица
арх. Димитър Паскалев,
който разработи Енер-

гийната концепция на
проекта. Според него, "за
постигането на този клас
А+ е необходимо драс-
тично намаляване на топ-
лозагубите и оптимиза-
ция на електрическото
потребление, а остатъкът
от необходима енергия

да се произвежда от въ-
зобновяеми източници.
Предимствата са безпор-
ни: след излизане от пе-
риода на връщане на ин-
вестицията сградата е
икономически устойчива
и независима от растежа
на цените на енергията". 

Предложената фасада
е наша разработка, твър-
ди арх. Паскалев. "Тя е
свързана с дългогодиш-
ния ни опит и реализация
на т.нар. "двойна фасада
със затворена дишаща
камера". Концепцията
беше приложена за първи
път в България в проекта
Софарма и Литекс Тау-
ърс. Специалната ретро-

оптична слънцезащита
пропуска в помещенията
само дифузна светлина,
като не позволява про-
никване на слънчева топ-
лина през лятото. Поради
динамичните си характе-
ристики, фасадата нама-
лява с над 50% от разхо-
дите за студова енергия и
осветление, спрямо тра-
диционните "моноскин"
решения". 

В проекта са заложени
три източника на добив на
енергия от слънцето (фа-
сади и покриви), както и
системи за съхранение на
топлинна и студова енер-
гия, обяснява арх. Д. Пас-

калев. Направен е баланс
между добив на енергия,
загуби при буфериране и
потребна енергия. Разхо-
дите са оптимизирани
чрез използване на ревер-
сивни климатични инста-
лации и хибридни систе-
ми за добив на енергия.
На този етап, оценката за
връщане на инвестицията
в мерките за енергийна
ефективност е 14 години.
При използване на гран-
тово финансиране, дяло-
вото участие на община
Пловдив ще се изплати за
по-малко от 5 години,
уточняват от проектанс-
кия екип. 

Арх. Георги НИКОЛОВ,
Сдружение 
Информационна група
Пасивни сгради България
Интервю на
Даниела АРНАУДОВА 

ә Арх. Николов,
каква е политиката на
страната ни по отно-
шение на пасивното
строителство. Насър-
чава ли се и как става
това на ниво законова
база?

ә В момента не съ-
ществуват реални по-
ощрения и искрено се
надявам това да се про-
мени още през 2014 г.,
за което обаче оставам
скептично настроен.
Причината е, че не виж-
дам съгласуваност меж-
ду отделните закони и
наредби, за които са от-
говорни различни ми-
нистерства. Темата с
енергийната ефектив-
ност е не по-малко важ-
на от енергийните про-
екти, за които информа-
цията в медиите изобил-
ства и на които прави-
телството е отдало поч-
ти цялото си внимание.
А се забравя, че най-ев-
тината енергия не е нито
тази от АЕЦ, нито от
природна газ. Най-евти-
на е спестената енергия. 

ә Какви са очаква-

нията ви, възможно
ли е въвеждането на
нови норми за енергий-
на ефективност? 

ә Считам, че зако-
нодателите този път
трябва да заложат на но-
ва философия на норма-
тивите, защото проекти-
рането и строителство-
то на почти нулево енер-
гийни сгради се разли-
чава съществено от тра-
диционното. Нужен е
нов подход, който да
обедини всички специа-
листи в екип, работещ
интегрирано по време
на целия проектантски
процес. Сегашната
практика е порочна, за-
щото разработването на
част "Енергийна ефек-
тивност" често започва
в самия край на проек-

тирането на една сграда
и се добавя към вече на-
пълно определен про-
ект. По този начин само
се констатира очаквана-
та бъдеща висока консу-
мация на енергия, а част
"Енергийна ефектив-
ност" се превръща в
чиста формалност,
вместо в основен инст-
румент за повишаването
на качеството на жизне-
ната среда, какъвто
трябва да бъде. С други
думи е необходимо ар-
хитектът и всички инже-
нери да са компетентни
и отговорни за постига-
нето на почти нулева
консумация на енергия. 

ә Какво е необходи-
мо да се промени в съ-
ществуващата законо-
ва база в полза на пасив-
ното строителство?

ә В настоящото за-
конодателство не се от-
дава нужната тежест на
пасивните мерки. напри-
мер, ориентацията на
сградата, на нейните по-
мещения и прозорците
й, на топлинната изола-
ция. Пасивните мерки са
доказано най-рентабил-
ните. Повечето от тях
дори не изискват допъл-
нителни инвестиции, а
само знания от проек-
тантите. За да се постиг-
не висок комфорт, роля-
та на механичните

сградни системи трябва
да бъде минимизирана
до системата за контро-
лирана вентилация. Така
въздухът ще е винаги
чист, а отоплителната
система ще стане не-
нужна. Темите за термо-
мостовете и въздухоп-
лътността имат огром-
но отражение върху
консумацията на енер-
гия на ниско-енергийни-
те сгради, а в нашите
нормативи те се разг-
леждат много бегло. За-
това аз и други експерти
настояваме за нова фи-
лософия на законода-
телството за енергийна
ефективност у нас, а не
за редакция на същест-
вуващото. Разбира се,
нужни са реални поощ-
рения от държавата. Те
ще доведат до бързото
възприемане на новите
стандарти и като цяло в
национален план ще
мултиплицират ефекта.
Това ще ни направи
много по-конкурентнос-

пособни и независими. 
ә Известно е, че

европейските страни
имат много добри при-
мери в тази посока.
Как подпомагат хора-
та на Запад, когато
строят пасивни сгра-
ди? 

ә С грантови прог-
рами, с ниско-лихвени
кредити, с освобождава-
не от данък сгради за оп-
ределен период - идеите
за поощрения са много.
В редица европейски
страни някои от тях са
въведени, а на някои
места и всички едновре-
менно. Поощренията в
пасивното строителство
са доказано полезни и
ефективни и те водят до
бум на такива сгради.

ә Какви са минуси-
те на една пасивна къ-
ща? Масово се комен-
тира високата цена на
този тип строителс-
тво.

ә Масово няма дос-

тъпна достоверна ин-
формация за инвестици-
ите, за достигане на
стандарта "пасивна" къ-
ща. На базата на постро-
ените от мен обекти, ка-
тегорично твърдя, че ос-
къпяването в редки слу-
чаи приближава 10%, а
по-често е в рамките на
5 до 7%. Рентабилността
на съвкупността от мер-
ки за постигането на
стандарта е несъмнена.
С разумен и балансиран
подход е възможно да се
постигне дори и нулево
оскъпяване. 

- Има ли отноше-
ние пасивната сграда
към устойчивата ар-
хитектура и къде е
пресечената им точ-
ка?

- Разбира се. С пос-
тигането на толкова
ниска енергийна консу-
мация реализираме ог-
ромен принос към ус-
тойчивостта, към еколо-
гичността на сградите.

Проектирането на па-
сивни сгради често е
свързано и с анализ на
целия жизнен цикъл, на
използваните материали
и цялостния въглероден
отпечатък на строителс-
твото. 

ә Възможно ли е
едно обикновено жи-
лище да се превърне в
пасивна сграда?

ә Несъмнено е въз-
можно, макар и малко
по-трудно от новите
сгради, заради проблема
с минимизирането на
наличните термомосто-
ве. Инвестициите за
постигането на тази цел
са целесъобразни и при-
емливи, мога да го пот-
върдя с практиката си.
Не само заради бъдещи-
те спестявания на енер-
гия, но и заради постиг-
натия много по-висок
комфорт, който да бъде
поддържан с почти ну-
леви експлоатационни
разходи. Аз не изпитвам

затруднения да убедя
моите клиенти в рента-
билността на мерките,
защото най-често при
обновяването на една
сграда е нужно да се до-
бави само малко повече
внимание към проекта.
Колкото до качествени-
те изолации, прозорци и
компоненти, те вече не
липсват и на нашия па-
зар. 

ә Заявявали сте
предпочитанията си
към органичната архи-
тектура. Мислите ли,
че тя може да бъде ус-
пешна у нас и каква
сграда мечтаете да
създадете в този
стил?

әДа така е. Ако
разгледате построените
от мен обекти ще види-
те, че прилагам много
традиционни методи за
строителство с естест-
вени екологични мате-
риали. Привърженик
съм на дървените конс-
трукции за външната
обвивка на сградата, на
традиционните камен-
ни зидове. В старата
българска къща можем
да открием много от
отличителните качест-
ва на биоклиматичната
архитектура, които аз
надграждам със съвре-
менните достижения на
сградната физика и тех-
нологии. Построих до-
ри плюс-енергийна
сграда с традиционни
строителни техноло-
гии. Намирам, че дър-
воделските и камено-
делските умения са
почти изчезнали сред
българските строители,
но в проектите си ус-
пешно ги възраждам и
съм убеден, че постига-
ното по този начин усе-
щане за уют и простота
е несравнимо.

Сряда, 19 март 2014 г.         
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ИМОТИ

Построих плюс-енергийна сграда с
традиционни строителни технологии 

На 7-ми март в Университета по
Архитектура, Строителство и Геодезия бе
проведена "Кръгла маса за открито про-

фесионално обсъждане на
предложенията за изменения на 

съществуващата нормативна уредба за
енергийна ефективност на сградите".

Нейни организатори бяха Камарата на 
архитектите в България (КАБ), Камарата

на инженерите в инвестиционното
проектиране (КИИП), Центърът за
енергийна ефективност ЕнЕфект, 
сдружение Информационна група 

Пасивни сгради България и Българската

асоциация за изолации в строителството
(БАИС). Събитието бе продиктувано от

широкия интерес и противоречиви
мнения, които предизвикаха проектите
за промени в наредбите за Енергийна

Ефективност в професионалната гилдия
и браншовите организации от началото
на годината. Какви са проблемите при
строителството на пасивни сгради у

нас? Доколко законовата база
насърчава подобни проекти? За 
коментар потърсихме арх. Георги

Николов от Сдружение Информационна
група Пасивни сгради България. 

Партийният дом с
най-високия клас А+ 

Основните принципи, на които се
подчинява проектното решение за ЕЕ и
ОВК, са:

Максимално използване на слън-
чевата енергия и дневната светлина. 

Абсорбиране вместо изхвърляне.
Използване на лъчиста енергия за

отопление и охлаждане
Буфериране на топлинна енергия

(топлина и студ)
Интегриране на фасадните реше-

ния със задачи на ОВК и ВЕИ инстала-
ции

Адаптивна и активна слънцезащи-
та, двойни фасади,кристални стъкла

Максимално интелигентно управ-
ление (BMS): оптимизация на осветле-
ние, слънцезащита, ОВК, ВЕИ

Намаляване на инсталираните
мощности за сметка на буфери от въ-
зобновяема енергия.

Арх. Георги Николов

Плюс-енергийна къща в с. Кладница по проект на арх. Георги Николов



Магдалена ТАНЕВА 
Суперцентър. Мо-

дерна кооперация, стро-
ена преди две години, с
протичащ при всеки по-
голям дъжд покрив. Яс-
но е, че течът не проща-
ва на нито едно от чети-
рите жилища в редицата
надолу. Или красива на
пръв поглед жилищна
сграда, с огромно парче
отлепена фасада още
през първата зима. Има
и по-неприятен сцена-
рии - жилища, с дълбоко
напукани стени, само ня-
колко месеца след нана-
сянето на новодомците
или пък появил се мухъл
от неправилно положена
топлоизолация. 

Не е необходимо да
изброяваме още и още
дефекти макар, че и дру-
ги оплаквания от постра-
дали обитатели на ново-
построени сгради не
липсват. Това са прияте-
ли, попаднали в омагьо-
сания кръг на търсещият
правата си новодомец,
познати, изпаднали в
шок от появили се "скри-
ти" дефекти само месеци
след еуфорията по нана-
сянето в новия им дом,
или граждани, потърси-
ли редакцията за помощ.
Целта ни е не да обсъж-
даме всеки един от тези
случай, а да покажем кой
и докога носи отговор-
ност за всичко това.

Добрата новина е, че

всяка нова сграда има га-
ранционен срок, в който 

строителят е
длъжен за
своя сметка 

и със собствени средст-
ва да отстрани всеки но-
вопоявил се дефект.
След въвеждането в екс-
плоатация на един стро-
еж, започват да текат га-
ранционни срокове, кои-
то са описани в чл. 20,
ал.3 от Наредба №2 от
31.07.2003 г. Това озна-
чава, че те стартират
след издаването на раз-
решение за ползване или
удостоверение за въвеж-
дане в експлоатация. По-
сочените в наредбата
минималните гаранци-

онни срокове за изпъл-
нени строителни и мон-
тажни работи, съоръже-
ния и строителни обекти
са различни. За всички
видове строителни конс-
трукции на сгради,
включително и на зем-
ната основа под тях, те
са 10 години. За вече
възстановени конструк-
ции на сгради  - 8 годи-
ни. За хидро-, топло- и
звукоизолационни рабо-
ти на сгради в неагре-
сивна среда, гаранцията
е 5 години, а в агресивна
- 3 години. Строителни-
те, монтажните и довър-
шителни работи като по-
дови, стенни покрития,
железарски, дърводелс-
ки и други, както и вът-
решните инсталации на
сгради имат от 2 до 5 го-

дини гаранция. 
Съществен недоста-

тък в законодателството
(чл. 160, ал. 5 от ЗУТ и
чл. 20, ал. 3 от Наредба
№2) е липсата на прави-
ла, относно реда за конс-
татиране на скритите де-
фекти и начина за реали-
зиране на гаранционната
отговорност на строите-
ля. Пропуск в закона е,
че той е оставил на дал-
новидността на възло-
жителя на строителния
обект да уговаря гаран-
ционното споразумение
със строителя. А то
именно касае начина на
констатиране на недос-
татъците, когато те бъ-
дат открити, тяхното от-
страняване и 

последиците,
ако не бъдат
премахнати. 

При това положение,
възможностите за осъ-
ществяване на гаранци-
онни претенции опират
до прилагане на общите
правила в гражданското
право за неизпълнение
на задълженията.

При възникване на
проблеми, а те най-често
са свързани с течове или
с функционирането на
различни инсталации,
собственикът трябва да
уведоми строителната
фирма. След това, на
място нейн представител
съставя констативен про-
токол, в който се описват
дефектът, причината за
него и срокът за отстра-
няването му. Ако строи-
телят не изпълни задъл-
женията си в посочения
срок, собственикът може
да покани друга фирма
да извърши ремонта, а

после, на базата на изда-
дената от него разписка
или фактура, да предяви
претенциите си към ви-
новната страна. 

Какво обаче се случ-
ва, ако строителната
фирма, изпълнител на
обекта е фалирала в кри-
зата или пък е изпаднала
във финансови затруд-
нения и не може да от-
дели средства, техника и
хора да се справят с
проблема и отказва да
се включи в отстранява-
нето на дефекта. Какво
се случва, ако тази фир-
ма е сменила адреса и
всичките си официално
обявени контакти и на
практика е неоткривае-
ма? На тези въпроси за-
сега законодателят не
дава отговор. Затова се
налага всеки собственик
(или етажни собствени-
ци) сам да търси алтер-
натива и да реши проб-
лема със собствени
средства. 

Това ли обаче е най-
големият проблем? От
разговор с "потърпев-
ши", опитали се да осъ-
дят "пропуснали" да об-
служат гаранционните
си сгради строителни
фирми става ясно, че
често те 

бавят делата,
изисквайки
повече
експертизи, 
доказващи тяхната
грешка. Така делата
продължават до безк-
райност, а разноските
по тях идват в повече на
новодомците, които и
без друго с покупката
на жилището, са изстис-

кали до минимум се-
мейния си бюджет. За-
конодателят допуска
подобно протакане, за-
щото друг член от на-
редбата указва, че кога-
то обектът е въведен в
експлоатация, но по
време на гаранционните
срокове се появят скри-
ти дефекти, споровете
при непостигане на съг-
ласие се решават по съ-
дебен ред.  Това означа-
ва съдебно дело, което
обикновено отнема ня-
колко години. А в също-
то време става въпрос
за теч или за неработещ
асансьор. И най-често
резултатът от подобно
размотаване е извънсъ-
дебно споразумение,
което в повечето от слу-
чаите е в полза на из-
пълнителя.

Какво ни остава? 

Експертите ни
съветват 

при закупуване на ново
жилище подробно да се
запознаем с договорени-
те гаранционни срокове
и условия между възло-
жителя и изпълнителя.
Ако не можем да се
справим сами - да полз-
ваме услугите на вещо
лице. Това ще ни спести
доста нерви, време и
средства в бъдеще.

А какво съветват са-
мите строителни фир-
ми? Най-добрият вари-
ант според тях е фирма-

та да остане на обекта и
след неговото предава-
не. Това означава тя да
продължи да поддържа
сградата и след преда-
ването й в експлоата-
ция. Приемлив вариант,
както за собствениците
на жилища в нея, така и
за самата фирма. Че
кой най-добре познава
т. нар. "слаби" места в
сградата, освен нейния
изпълнител. Затова екс-
пертите смятат, че тази
схема ще започне все
по-често да се прилага в
бъдеще.

Другият вариант е
веднага след въвеждане-
то в експлоатацията на
сградата да се наеме до-
бър доставчик на услуги
за строителни ремонти и
поддръжка, който да сле-
ди за състоянието на
сградата и всички инста-
лации в нея.    

Защото при появил
се дефект в нейното
нормално функционира-
не ремонт, независимо
от съдебната епопея,
трябва да се направи. 

Всеки собственик е
свободен сам избира пъ-
тищата, по които може
да реши проблемите,
свързани с обитаването
и нормалната експлоа-
тация на своята сграда,
а и обсъжданите предс-
тоящи промени в закона
обещават повече яснота
в процесите, защитава-
щи неговите и на съсе-
дите му интереси.  

Даниела АРНАУДОВА 

Иновативен образо-
вателен парк ще
заработи в ТЕТ-а

до края на годината. С
близо 300 хиляди бю-
джет, той е сред най-скъ-
пите проекти в страната.
В него учениците ще бо-
равят с алтернативни
енергийни източници, а
местните бизнес-рабо-
тодатели ще са на една
крачка по-близо до уча-
щи и преподаватели.  

През 2013 г. Профе-
сионалната гимназия по
електроника и електро-
техника спечели маща-
бен проект за близо 300
хил. лв. Той е по евро-
пейските структурни
фондове, схема "Разви-
тие на професионалното
образование, съвместно
с работодателите". 

Целта му е да се обо-
рудват зали с модерна
съвременна техника. Те
засягат три от професи-
ите тук - автоматизация
на производството, ком-
пютърни мрежи и елект-
рообзвеждане. Партньо-
ри в този проект са
ПГЕЕ, Енергийна Аген-
ция- Пловдив и фирмите
"Изоматик комплект" и
"Контракс". С тях про-
веждаме съвместни обу-
чения. и изготвяме нови
учебни програми в син-
хрон с нуждите на мест-

ния бизнес, уточняват
от професионалната
гимназия. 

319 ученици 

ще се обучават по СИП
в 3 направления - "Енер-
гийна ефективност и
ВЕИ" и "Енергиен ме-
ниджмънт", "LAN" и
"Автоматизирани систе-
ми". Сред обучените ще
са и 15 учители, които
ще получат документ за

специалист LAN 2. Чис-
то физически паркът
включва изграждане на
три зали. На третия
етаж, в основния корпус
са лабораторите по
"Енергийна ефектив-
ност" и "Енергиен мени-
джмънт", втората е по
компютърни мрежи,
специалист LAN 1 и
LAN 2, много близки до
обучението, което пред-
лага СИСКО академия-
та. Третата зала е по
"Автоматизирани систе-

ми" на четвъртия етаж
на гимназията, където
вече са открити 3 работ-
ни места. Това надграж-
да обучението на учени-
ците по специалност
"Автоматизация на неп-
рекъснати производст-
ва". От Енергийната
Агенция инсталираха 

няколко
иновативни
стенда 

в лаботаториите. По то-
зи начин уникалното в
парка ще е, че за първи
път учениците ще имат
поглед върху три ВЕИ
системи едновременно.
Ще се учат как да изпол-
зват ВЕИ, как работят
малките фотоволтаични
станции, соларни инста-
лации за топла вода и
ще имат представа от
производството на енер-
гия с вятърна система. 

За "Енергийна ефек-
тивност и ВЕИ" имаме
инсталирани три обра-
зователни комплекта,
обясни Райчева. Първи-
ят е изследване на 2 фо-

товолтаични панела -
монокристален и полик-
ристален.  На тези стен-
дове учениците се обу-
чават да правят схема-
свързване на мини фо-
товолтаична станция и
да измерват различните
параметри на система-
та, т.е. 

добивът на
енергия от
слънчевите
панели

в различни часове на де-
ня. Другият комплект се
базира на термосифонна
система с вакуумно-
тръбен слънчев колек-
тор и 10 литров бойлер
за топла вода. Ученици-
те изучават ефективост-
та му, в зависимост от
това какво количество
слънчева енергия се
трансформира в топлин-
на. Вятърната система
цели да симулира про-
цес на производство на
енергия от вятъра. Този
експеримент изследва
различни параметри, в
зависимост от броя,
ъгъла на наклона на пер-
ките и формата им -

прави или усукани. От
Енергийната Агенция
изградиха и три  

иновативни
образователни
комплекта 

за обучение по енергиен
мениджмънт в лаборато-
рия. Първият е за изс-
ледване на различни ти-
пове светлинни източни-
ци. Целта е учениците да
се запознаят с основните
видове светлинни изто-
чици и с техните харак-
теристики. Изследват се
няколко типа лампи - ха-
логенна, луминисцентна,
LED лампи от типа -
LED луна и LED тръба.
Учениците измерват ха-
рактеристиките им (сила
на тока, фактор на мощ-
ността, осветеност ) при
различни стойности на
напрежението и след то-
ва правят заключение за
степента на ефективност
на отделните видове
лампи. На другия комп-
лект се извършва енер-
гиен мониторинг на
електрическата мрежа.
Той позволява симули-
ране на електрическата
мрежа на промишлено
предприятие в рамките
комплекта. Всекиднев-
ното обучение позволява

системен
мониторинг 

на уредите, с него могат
да се открият отклоне-
ния в работата им и да
се предложат решения
за пестене на енергията.
Тук е приложен софтуер
тип SCADA и графично-
то изменение на пара-
метрите се визуализира
на екран. 

Третият компонент в
направление "Енергиен
мениджмънт" е интели-
гентна система за мени-
джмънт на енергийни
потоци и система за
контрол и диагностика
на електрически инста-
лации. Учениците конт-
ролират работата на
сензорите (датчици за
температура, присъст-
вие, осветеност, радиа-
торни винтили и др.) и
анализират данни от ин-
телигентни измервател-
ни уреди, инсталирани в
различни eл.табла и або-
натната станция на
ПГЕЕ, обясни Райчева. 

Общата стойност на
иновативния образова-
телен парк в Електро-
техникума е 292 782 лв.,
което класира проекта
като един от най-голе-
мите в страната. Работа-
та по него ще приключи
на 31декември 2014 г.
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Знаем ли си правата?

Къщите ни като вещите - с гаранция

Иновационен парк за 300 хиляди
В Електротехникума 

За първи път учениците ще боравят с фотоволтаична станция,
слънчева инсталация за топла вода и вятърна система

Докога и как строителят
отговаря за нормалното
функциониране на една

сграда след въвеждането
й в експлоатация?

Една от новите лаборатории



Арх. Деница
АТАНАСОВА

"Говорейки за пър-
вичните материали няма
как да не споменем
един, който преживява
вторичен разцвет в сфе-
рата на екологичното и
нискобюджетно строи-
телство.

Става въпрос за
строителство със сламе-
ни бали. Много хора
скептично ме уверяват,
че строителството с ба-
ли не е традиционна
практика и затова ме му
хващат вяра. 

Вярно е, че механи-
зираното пресоване на
слама се въвежда чак
към края на 20 век, а
много след това започва
използването на слама-
та в този формат като
строителен материал.
Така, че не можем да го-
ворим за традиции в
технологията. Но пък
можем да говорим за
традиции в използване-
то на материала. В
днешно време, форма-
тирането на сламата в
блокчета с еднакви раз-
мери прави работата с
нея оптимална. Разме-
рът им варира, но обик-
новено са 50х50х100см.
Дебелината на една та-
кава стена до голяма
степен определя и доб-
рите изолационни пока-
затели. Приблизително
коефициент на топлоп-
роводимост е около 0,08
(W/m.K), като той зави-

си от посоката на стеб-
лата. При дебелина от
50 см това се равнява на
U=0,16 (W/m2k)* 

*Нормативът е
U=0,35 (W/m2k) външни
стени, U=0,28 (W/m2k)
обитаеми покриви

За сравнение можем
да споменем, че камен-
ната вата е с коефициент
на топлопроводимост
0,04(W/m.K) 

Друго притеснение е,
че сламата е горим мате-
риал. Сламата е част от
пълнежа на стените и ви-
наги е покрита от слой
глина или друго покри-
тие, което я предпазва от
неблагоприятни клима-
тични условия. В този
смисъл достъпът на кис-
лород, необходим за
нейното изгаряне е огра-
ничен. Изледвания на
стена от сламени бали,
покрита с глинена ма-

зилка, класифицират то-
зи сегмент с пожароус-
тойчивост клас B (труд-
ногорими продукти с
много ограничен принос
за неконтролирано горе-
не). Сламата от ръж
практически е без храни-
телни качества и затова
не е интересна за гриза-
чите. Препоръчително е
балите да се прегледат за
остатъчни материали от
плевели или семена, кои-
то в последствие могат
да създат проблеми. 

Може ли да се узако-
ни днес къща от сламени
бали? Всъщност у нас
вече не съществува по-
добна процедура "узако-
няване" . От месец ноем-
ври 2013 г. единственият
шанс някоя постройка, с
неустановен статус, да
бъде легитимирана е да
премине в режим на тър-
пимост или да трябва да

бъде разрушена. За това
съветвам всеки, който
иска да се захване с по-
добен вид строителство
да започне от далеко и
на чисто. Проблемът с
използването на сламата
в България е най-вече в
това, че трябва да отго-
варя на изискванията за
материалите, посочени в
действащите у нас нор-
мативни документи. За
съжаление те не предос-
тавят комфорта, така че
лесно да се експеримен-
тира с подобни идеи. За
да вложим сламата като
материал, трябва да
имаме реално развито
производство на строи-
телни елементи от сла-
ма - сламени блокове,
панели или пълнеж за
изолация, които да отго-
варят на редица крите-
рии за пожароустойчи-
вост, топлопроводи-
мост, носимоспособност
и други, доказани чрез
изпитания от сертифи-
цирани лаборатории. Не
можем просто да събе-
рем слама от полето и да
си построим къщичка на
своя отговорност. 

За жалост на нашият
пазар все още не се
предлагат подобни
строителни продукти.
Единственият вариант е
те да бъдат внесени от
чужбина, но това разва-
ля екологичната концеп-
ция. В крайна сметка
всеки транспорт сам по

себе си е свързан с от-
деляне на вредни еми-
сии. Идеята да се бора-
ви с подобни материали
се корени в това да се

използва евтин и нали-
чен ресурс и развитието
му да може да активизи-

ра локалното производ-
ство и икономика. По
този начин се осъщест-
вява пълната симбиоза
между производство,
строителство и пазар,
което всъщност е устой-
чивото развитие". 

Даниела АРНАУДОВА 

Човек може да жи-
вее цивилизовано
и в къща, постро-

ена от сламени бали,
глина или кирпич. Как-
то са го правили дедите
ни. Преди стотина и

повече години. 
В България имаме

достатъчно стари и ав-
тентични практики в
строителството. Ако си
ги припомним, поне за
малко днес, можем да
дадем своя принос в

модерните концепции,
каквито напоследък са
биоклиматичната или
органичната архитек-
тура. И ще сме в крак с
новата европейска и
USA мода. 

Днес земното стро-

ителсво набира попу-
лярност в цяла Европа.
Във Франция се учат
как се прави кирпичена
къща. В Румъния също
все още строят по този
начин, в близост до мо-
рето, като лично си
правят кирпича - в дър-
вени форми, разделени
на четири. В северна
Америка пък са актуал-
ни лог къщите, които
от дом за бедните се
преродиха в дом за за-
можните и богатите. За
строителството им из-
ползват огромните ма-
сивни трупи, които все
още се намират в изо-
билие в Северна Аме-
рика. От тук строите-
лите вземат материал
предимно от мъртвите
гори с иглолистна рас-
тителност. Те са в това
състояние повече от
40-50 години, но пък
снабдяват строежите с
готов изсъхнал дървен
материал. 

Ако се фокусираме
върху сламените бали,
използването им у нас
все още е проблем.

Въпреки разработените
системи по света. Те са
един нестандартен
строителен продукт и
няма система за оценя-
ване на съответствие-
то. В нашите условия
липсват и запазени тра-
диции за строителство
с тях. Ако се опитаме
да "внесем" чуждия

опит обаче трябва да го
адаптираме. Или поне
да се съобразим с по-
високата възможна
степен на земетръс по
нашите ширини, пре-
дупреждават експерти-
те. 

Още през 2009 и
2010 г. Асоциацията за
строителство с естест-

вени материали
(АСЕМ) заедно с Инс-
титута за научни изс-
ледвания и проектиране
към УАСГ разработи
концепция за легитими-
ране на сламените бали
като строителен мате-
риал за изграждане на
неносещи стени. След
множество лаборатор-

ни изследвания, беше
издадено техническо
становище за влагане
на сламата в строителс-
твото. В това станови-
ще се анализират въз-
можностите и ограни-
ченията за строителст-
во със сламени бали у
нас, дефинират се съ-
ществените характе-
ристики на сламени ба-
ли на база житни култу-
ри, пристегнати чрез
двойно прошнуроване,
за направата на неносе-
щи ограждащи стени, с
които да се осигури
постигането на основ-
ните изисквания към
строежите съгласно
Регламент 305/2011 на
Европейския парламент
за строителните про-
дукти: механично съп-
ротивление и устойчи-
вост, безопасност в
случай на пожар, хигие-
на, здраве и околна сре-
да, достъпност и безо-
пасност при експлоата-
ция, защита от шум,
икономия на енергия и
топлосъхранение и ус-
тойчиво използване на
природните ресурси.
След това бяха разрабо-
тени и практически ме-
тоди за прилагането й.
На базата на това ста-
новище през 2013 г. бе-
ше издадено и първото
разрешително за изг-
раждане на сламена
сграда в България.
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Къщи от слама - новият еко хит

Сламата преживява своя втори разцвет

Балите могат да изг-
раждат директно носе-
щата конструкция на
сградата. От гледна
точка на бюджета това
е най-евтиният метод за
строителство, но той
има и своите недоста-
тъци, особено когато се
прави в сеизмично ак-
тивни райони.  Тъй като
конструкцията се крепи
основно на сламата, за
нея трябва да се отде-
лят много грижи. Пред-
пазването й от повреда
и мокрене по време на
строителния процес е

много важно. Недоста-
тък е също, че отворите
в стените могат да имат
ограничени размери.
Крайната визия е под-

ходяща за проекти с ор-
ганични форми, тъй ка-
то точността на геомет-
рията трудно може да
се контролира.

Друг е случаят, ко-
гато имаме носеща
дървена конструкция,
където балите се явя-
ват пълнеж и не участ-
ват пряко в носимос-
пособността на стени-
те.

Тук има също раз-

новидности. Подобно
на техниката за трам-
боване на земя, сла-
мата, неформатирана
на бали може да се
уплътява между пред-
варително изградена
решетка от летви, ко-

ито след това се пок-
риват с довършител-
ни слоеве. Това дава
възможност, вътреш-
ни стени които нямат
нужда от изолацион-
ни качества, да бъдат
по-тънки. 

Балите като

Балите като

пълнеж

конструкция

Три от пилотните проекти, свързани и близо до Пловдив

Данчовата къща в
Стария град беше рес-
таврирана по автентич-
ни строителни техноло-
гии - паянтов градеж с

пълнеж от кирпич или
плет. Това стана в рам-
ките на съвместен про-
ект на Занаятчийска ка-
мара Кобленц и Общи-

на Пловдив. Финансира
го германското Феде-
рално министерство за
икономическо сътруд-
ничество и развитие. От
Германия бяха доставе-
ни глинени мазилки и
тюфлеци от тръстика,
защото такива продук-
ти не се предлагат на
нашия пазар. 

В Западна Европа
тези материали нами-
рат все по-широко при-
ложение в жилищни и
обществени сгради.
През 1999 г. дори в Гер-
мания беше приет Пра-
вилник за строителство
с глина (Lehmbau -
Regeln; Begriffe,
Baustoffe, Bauteile).
Според специалистите
и у нас е наложително
изработването на подо-
бен правилник, съобра-
зен с местните условия. 

Реставрационен 
център "Данчова къща"

"Нашето разбиране
за бавна технология е
когато строим с приро-
дата. Това означава мес-
тни матeриали и тради-
ционни строителни тех-
ники, обогатени с най-
новите умения и дизайн
за създаване на енергое-
фективни, здравословни
и красиви пространства
за живот". Така Рахови-
ца, махалата на родопс-
кото село Косово до
Асеновград, се превър-
на в планинско убе-
жищe за група ентуси-
асти. Началото поставя
пловдивчанката арх.
Варвара Вълчинова.
Преди години Варвара
попада в махалата Рахо-
вица и става стопанин
на имот с три автентич-
ни кирпичени построй-
ки. Днес, през трите
седмици на август, тя
организира работни ла-
гери за доброволци със

студенти по архитекту-
ра от цяла Европа. Те й
помагат да ремонтира
кирпичените къщи, а
Варвара ги учи да стро-
ят с естествени строи-
телни материали по ус-

тойчив начин, да съче-
тават земните техники с
модерни подходи. Така
беше създаден този eко-
център за експеримен-
тиране, обучение и об-
мен по теми, свързани с

алтернативното хране-
не, градинарство, еко-
логичното строителст-
во, преквалификацията
и личностнотo разви-
тие. "Нашият имот обх-
ваща 17 дка, на които са
разположени три сгра-
ди. Има също овощни
дървета, поляни с бил-
ки, малка борова гора и
зараждаща се горска
градина. Имотът ни не е
свързан с електрическа-
та мрежа, а се захранва
със слънчеви панели за
електричество и топла
вода. Готвим и се отоп-
ляваме на дърва. Плев-
нята служи за изнасяне
на занимания или като
лятна спалня. Повечето

дейности се провеждат
на открито, сред приро-
дата. По врема на лет-
ните работни лагери и
семинари сме посреща-
ли към 200 души", раз-
казват участниците в
този смел екоекспери-
мент. 

Самата Варвара
Вълчинова завършва
образованието си по ар-
хитектура в Гренобъл,
Франция през 2002 г.
След това специализира
земно строителство
към Изследователския
институт по земна ар-
хитектура (CRATerre) в
Гренобъл. През 2005 г.
се заселва в Холандия,
където първо се занима-
ва с природосъобразно
строителство. От 2008
г. работи във фирма
"Buitink Technology",
специализирана в об-
ластта на текстилната и
лека архитектура. 

Колеж за бавни
технологии в с. Раховица 

Позиция:

Село Извор, в бли-
зост до Пловдив вече
няколко години поред е
домакин на междунаро-
ден младежки обмен под
надслов "Ноу-хау да на-
мериш игла в купа се-

но", организиран от
АСЕМ (Асоциация за
строителство с естест-
вени материали). 

Като част от демонс-
трациите тук се появи и
къщата от сламени ба-

ли, наречена по-късно
"Балерина". Тя беше
построена само за две
седмици, а през това
време участниците в де-
монстрациите видяха
как се правят и кирпиче-
ни тухли. 

Какво представлява
къщата? За нея е изпол-
звана дървена конструк-
ция от ритловици (отпа-
ден материал при сани-
тарна сеч), слама и гли-
на от региона на селото.
Покривът й е изграден
също от ритловици с
техниката самозаключ-
ващ покрив (reciprocal
roof). Върху него е пос-
тавена глинена основа
за следващия етап - озе-
леняването му. 

Сламената къща в с. Извор



Магдалена ТАНЕВА
289 пловдивски ар-

хитекти, членове на ре-
гионалната камара про-
ведоха отчетното си го-
дишно събрание в Дома
на културата на 13
март. Мероприятието
стартира с обръщение-
то на арх. Дамянов,
председател на Камара-
та на архитектите в
България, в което се
казва, че със своя енту-
сиазъм и с добрите си
идеи, с не много средст-
ва, да се организират
интересни събития в
полза на обществото,
пловдивската колегия е
пример за всички оста-
нали регионални камари

в страната.  
Събранието продъл-

жи няколко часа при до-
казан сериозен интерес
от страна на участниците
в него. След като обсъ-
диха точките от дневния
ред, архитектите отличи-
ха няколко значими
проблема, които прово-
кираха сериозни дебати
и обсъждания. Още по-
вече, че в момента Плов-
див се оказа център на
работата на камарата по
промените в норматив-
ната уредба. В Града на
тепетата се пише новия
устав на КАБ, тъй като
председателят на регио-
налната камара арх. Пет-
ко Костадинов ръководи
специално назначената

за тази цел комисия.  
За съществените

промени в него, за ав-
торския надзор и по-
добрата защита на ав-

торските права, за мяс-
тото на младите архи-
текти в обществото, за
обществените поръчки и
позиционирането на

проектите в тях - четете
в следващия брой на
приложението за строи-
телство и архитектура
на в. "Марица".
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В Пловдив се пише
новия устав на КАБ


