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Преди понятието 
„почти нулево енергийна 
сграда” да навлезе в бъл-
гарското законодател-
ство за енергийна ефек-
тивност, първата „плюс 
енергийна къща” в стра-
ната ни е вече реалност.

 
Какво означава „плюс 
енергийна сграда”

Това е сграда, която 
генерира повече енергия, 
отколкото консумира. 
Да, това е възможно.

Семейната къща е раз-
положена сред планин-
ските склонове на Вито-
ша, на входа на селище-
то „Делта хил“, в непо-
средствена близост до с. 
Кладница, Перник. Висок 
клас на енергийна ефек-
тивност, екологичност 
и устойчиво развитие са 
основните принципи, 
които са заложени още 
в планирането на „плюс 
енергийната къща”. Ба-
зирайки се на тях, проек-
тът намира своето балан-
сирано решение за раз-
положение на едроплощ-
ната едноетажна сграда в 
зеления околен пейзаж, 
без да изглежда чужда и 
излишна там.

Къщата с разгъната 
застроена площ от 970  
кв.м е изградена от но-
сещ стоманобетонов ске-
лет и лека сградна обвив-
ка от екологична дърве-
на конструкция. В стро-
ителството са прилага-
ни местни екологични 
материали като дърво и 
камък. Жилищната част 
на сградата е разположе-
на върху гараж, който е 
вкопан в скалистия те-
рен. Отопляемата част 
на жилището е отделена 
от неотопляемия гараж и 
сервизните помещения, 
за да се избегнат редица 
технологични проблеми 
и термомостове. 

Приложени са множе-
ство мерки за осигурява-
не на енергийна ефектив-
ност, здравословна сре-
да, екологичност и ком-
форт от най-висок стан-
дарт. Преобладаващите 
южни витрини са снаб-
дени със слънцезащитна 
система от външни ла-
мелни щори и тенти, ко-
ито предпазват помеще-
нията от прегряване през 
лятото. Вложените про-
зорци с троен стъкло-
пакет и дебелата изола-
ция на сградната обвив-
ка допринасят за пови-
шаването на енергийна-
та ефективност. Високо-
то ниво на въздухоплът-
ност, резултат от прове-

дения Blower door тест, 
е постигнато чрез про-
ектиране на множество 
детайли и стриктен кон-
трол за тяхното изпъл-
нение по време на стро-
ителството. Качество-
то на вътрешния микро-
климат и осигуряването 
на здравословна среда се 
осигуряват от контроли-
рана вентилационна сис-
тема с рекуперация. 

 
Къщата отговаря на 
международния стан-
дарт за ЕЕ – пасивна 
сграда,
който осигурява много 
нисък разход на енергия. 
Само 12 kWh/кв.м е нуж-
дата от енергия за отопле-
ние и охлаждане, което е 
около 10 пъти по-малко в 
сравнение с консумация-
та на една средностатис-
тическа жилищна сграда 
в България. Чрез дости-
гането на толкова нисък 
разход на енергия стъп-
ката към „плюс енергий-
на сграда” е много малка, 
разказват проектантите.

„Енергийната ефек-
тивност в сградите озна-
чава качество на строи-
телството и на вложените 
материали, което в Бъл-
гария е трудно постижи-
мо. Поради тази причи-
на е необходимо да има 
строг контрол и органи-
зация по време на стро-
ителния процес”, разказ-
ва арх. Георги Николов 
от „Студио APXE“, кое-
то отговаря и за менидж-
мънта на строителство-
то на „плюс енергийната 
сграда”.

Допълнителната енер-
гия на къщата в Кладни-
ца се генерира от изгра-
дената фотоволтаична 
покривна система, със-
тояща се от 50 панела с 
12.25 kWp обща инста-
лирана мощност. Цен-
тралата осигурява необ-
ходимата енергия, от ко-
ято сградата има нужда, 

а именно 38 kWh/кв.м 
годишно, за всички нуж-
ди на сградата – отопле-
ние и охлаждане, топла 
вода, осветление, дома-
кински уреди. Генерира-
ната енергия от 52 kWh/
кв.м годишно се склади-
ра в батерии, като изли-
шъкът през летните ме-
сеци бива изпращан по 
електрическата мрежа. 
Фотоволтаичните панели 
не са единственият при-
нос към приложението 
на възобновяеми енер-
гийни източници (ВЕИ) 
в сградата. Отоплението 
на басейна през лятото 
се поддържа от 12 слън-
чеви колектора за то-
пла вода, а през студени-
те месеци те служат, като 
допълнително подпома-
гат отоплителната сис-
тема с топлоизточник – 
котел на пелети. Използ-
ването на биомаса е още 
един принос към еколо-
гичността на сградата.  

Строителството про-
дължава по-малко от го-
дина и половина, а стро-
ителната стойност на къ-
щата възлиза на 953 €/
кв.м – сума, която APXE 
успява да оптимизира въ-
преки високото качество 
на вложените материали 
и системи и множеството 
допълнителни, но неза-
дължителни за енергий-
ната ефективност изис-
квания от висок клас. Ка-
питаловложенията, нуж-
ни за достигане на стан-
дарта пасивна сграда, са 
изчислени на общо 5.93% 
от общата стойност на 
сградата, а за достигане 
на плюс енергиен баланс 
са нужни още 3.31%, т.е. 
9.24% общо. Това опреде-
лено превръща къщата в 
икономически оправда-
на инвестиция и разби-
ва един от митовете, че 
пасивните сгради са тол-
кова скъпи, че никой не 
може да си ги позволи.

Светла ДОБРЕВА

Построиха първата „плюс енергийна 
сграда“ в България

Обект Еднофамилна жилищна сграда с 
отделен апартамент 

Местоположение селище Делта хил, с. Кладница, 
гр. Перник

Възложител частно лице

Проектант

Студио APXE с екип: арх. Геор-
ги Николов (водещ архитект), арх. 
Силвия Драганова, арх. Бошко Та-

ков
Мениджмънт на
строителството Студио APXE 

РЗП 971 кв. м
Чиста отопляема 
площ 416 кв. м

Изпълнители

„КВ Инженеринг”; „Шлос”; „Ен Джи 
Технолъджи”, „АБиЮ Инжене-

ринг”, „Бултерм”, „Мухарски”, „Ди 
Ес Ви Груп”, „Сити Билд Студио”, 

„Филкаб” и др.
Срок на изпълне-
ние май 2012 г. – септември 2013 г.

Награди Isover energy efficiency the best of 
awards

В строителството на къщата са прилагани местни екологични материали като 
дърво и камък

Арх. Георги 
Николов, 
проектант:

Сградите на бъдещето 
трябва да са комфортни, 
да осигуряват радост и 
здравословна среда за жи-
вот на своите обитатели. 
Това би било постижимо 
единствено благодарение 
на прилагане на най-напред-
ничавите международни 
екологични и енергоефек-
тивни стандарти.

38 kWh/кв.м
е годишният разход 
на енергия за ото-
пление и охлаждане, 
топла вода, освет-
ление, домакински 
уреди

12 kWh/кв.м
е нуждата от енер-
гия за отопление и 
охлаждане

52 kWh/кв.м
е годишно генерира-
ната енергия, изли-
шъкът през летните 
месеци се изпраща 
по ел. мрежата

953 €/кв.м
е строителната 
стойност на къщата

Качеството на вътрешния микроклимат и здраво-
словна среда се осигуряват от контролирана венти-
лационна система с рекуперация

Отопляемата част на жилището е отделена от неото-
пляемия гараж и сервизните помещения, за да се избе-
гнат редица технологични проблеми и термомостове


