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1. Архитектурните културни обекти на територията 

А) Изследване на обектите на територията  
Изследването на културното наследство може да се използва като част от 

общинската стратегия за планиране и управление. То също така може да бъде 
инструмент за развитие и управление, който: 
• записва историческото и настоящото използване на земята; 
• представя гъстотата на застрояване на улиците, развитието и моделите на 

застрояване; 
• идентифицира проблемните зони и спомага за насочване на бъдещото 

развитие; 
• демонстрира развитието на строителство, практики и елементи; 
• предлага нови възможности за обществената осведоменост по отношение на 

местното наследство; 
• информира туристическата индустрия; 
• насърчава развитието на бизнеса. 

Изследването може да бъде инструмент за запазване на наследството, който: 
• помага за създаването на общински цели за планиране на действията по 

съхранение на наследството; 
• предоставя възможности за оценка на съществуващите ресурси; 
• улеснява планирането на поддръжката, промяната или разрушаването на 

ресурсите; 
• идентифицира потенциални исторически области, райони или улични 

пейзажи; 
• идентифицира ресурсите и областите, които са с потенциално обществено 

значение. 
Изследването на наследство може да бъде ресурс за публични и частни научни 
изследвания, който: 

• информира за развитието на пешеходни обиколки и екскурзии; 
• спомага за идентифициране на потенциални историческите квартали; 
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• предоставя информация на собствениците на недвижими имоти и бизнеса; 
• създава образователни ресурси за училища и местни музеи; 
• осигурява ресурс за исторически и генеалогични изследователи. 

 
Крайните продукти на изследването  

Задълбоченото изследване на общността има и нематериални облаги, като 
например: 

• Засилва чувството на гордост у местното население, помагайки 
същевременно за дефинирането на характера на района; 

• Позволява изследване на миналото с цел запазването му за бъдещето; 
• Подпомага инвестирането в процеса на формиране на местната идентичност, 

като предлага по-добро усещане за общност между хората, живеещи в 
района.  

По-конкретните резултати от едно подобно изследване са съпътстващата 
документация и финалния отчет. Документацията от изследването е ключов 
компонент, защото формално записва цялата информация, събрана по време на 
процеса на изследване. Документацията на изследването включва: 
• Форми за описание на наследството;  
• Информация за местоположението на архитектурните ресурси, техните 

характеристики, състояние и история; 
• Снимки, документиращи състоянието на архитектурните ресурси; 
• Архив на копията от документите, снимките и негативите; 
• Исторически документи.  
Финалният отчет представлява задълбочен анализ на обектите на архитектурно 

наследство, намиращи се на територията. Този окончателен доклад, включващ 
идентифициране и на местата, представляващи най-голям интерес, може да бъде 
използван като първа стъпка за създаване на „Инвентар” на общината за 
архитектурните ресурси, с които разполага и впоследствие „Официален регистър на 
архитектурното наследство”. 
 

1. Елементи на изследването  
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Обхватът на изследването зависи най-вече от работа на терен и начина на 
попълване на документацията – това са ключовите елементи, които предопределят 
неговото качеството. Полевата работа (визуалното изследване и описание на 
ресурса) изисква хората, включени в проучването да посетят обекта на място, да 
запишат спецификите в неговото местоположение, архитектура и състояние, в 
резултат на което да изготвят фотографски профил на сградата.  

Изследването (историческият анализ на сградите) изисква от екипите да открият 
и анализират информация за собствеността върху сградата, за строителя и 
архитекта, за важните дати и събития в живота на сградата, за хората, свързани с 
нея през годините. 
 

2. Видове изследвания на архитектурното наследство 

Най-общо изследванията на архитектурното наследство могат да бъдат 
разделени на два вида: познавателно и задълбочено изследване. 

Познавателното изследване се отнася до намиране на обща информация за 
обектите, докато задълбоченото освен общите сведения за обектите, включва и 
детайлна информация за техните характеристики, за заобикалящата ги среда и 
развитието им през годините. Задълбоченото проучване трябва да осигури подробна 
информация за архитектурните обекти на дадена територия и да създаде подробен 
досие за всеки един от тях. Този тип изследване изисква време, значителни 
финансови ресурси и висококвалифициран персонал.1  

Задълбоченото изследване би трябвало да се планира внимателно по 
отношение на време на провеждане и зони на интерес. Добре е да се определи 
целеви исторически период (или периоди), от който да се изследват всички обекти на 
територията на общината, за да може организацията на работата да върви по-гладко 
– например една област на изследване би могла да се стесни като се избере период 
преди 1965 г. или период между 1914 г. и 1919 г., разглеждайки ресурсите, построени 
по време на Първата световна война.  

 
1 Вж. „Identifying Historic Places”, Municipal Heritage Partnership Program 2010 
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За да се минимизират рисковете при провеждане на изследването на сложни 
градски центрове и големи  провинциални райони, тези области биха могли да бъдат 
разделени на по-малки и по-лесно обработваеми зони, които да представляват и 
отделни фази на едно цялостно изследване на територията. Дефинирането на тези 
зони би могло да се осъществи на база на географско разположение, стадии на 
развитие на сградното строителство, гъстота на застрояване и други подобни. За да 
се подпомогне определянето на зоните, Общината би могла да проведе 
познавателно изследване на територията.  

Познавателното изследване е общ поглед върху общинския сграден фонд. 
Неговата цел е бързо да идентифицира потенциални значими ресурси на определена 
територия. Обикновено се провежда с цел да се подпомогне определянето на 
параметрите на задълбоченото изследване, да се дефинира неговият обхват. 
Слабостта на този метод на изследване е, че той се базира на визуалните 
характеристики на сградите. Ако значимостта на ресурса се крие в характеристика, 
различна от архитектурата – например свързаност с историческо събитие или 
личност – тогава сградата може да не бъде идентифицирана като значима за 
територията посредством този метод. Това изследване винаги изисква детайлно 
проучване на архитектурното наследство след това. То е само отправна точка за 
създаване на подробен анализ на наследството на територията.  

Познавателното изследване може да е от полза и когато времето и финансовите 
ресурси изискват по-немащабно проучване. Още повече, когато е е необходимо: 

• такова проучване да бъде направено експедитивно – например при опасност 
някои от архитектурните ресурси да бъдат разрушени; 

• обхватът на изследването на архитектурното наследство да се стесни, за да 
се улесни проучването по области и по видове сгради например;  

• изследването да се фокусира само върху по-важните ресурси на територията, 
особено когато гъстотата на нейното застрояване не е голяма. Например в 
град с 2,000 структури 70% от сградите може да са построени след 1980 г., 
20% между 1960 г. и 1980 г. и 10% преди 1960 г. Общината може да избере да 
изследва задълбочено само сградите преди 1960, а за останалите сгради да 
се проведе само по-опростено опознавателно проучване.  
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3. Разлики между урбанистичните изследвания и изследванията 
останалите територии 

Урбанистичните изследвания и изследванията на останалите неурбанистични 
територии в провинцията са различни и могат да изправят изследователските екипи 
пред редица предизвикателства. Достъпът до архитектурните ресурси  в градски 
условия е сравнително лесен, тъй като екипите могат да работят от тротоарите или 
улиците. Докато при изследване на архитектурни обекти в неурбанистичен район на 
изследователите може да се наложи да навлязат в частна собственост (земя), за да 
могат да достигнат до ресурсите, за което да им е нужно позволение.  

Видовете архитектурни ресурси в отделните зони също са различни. Затова е 
необходимо екипите да бъдат предварително подготвени за теренна работа, в 
зависимост от местоположението на ресурсите.  
 

4. Времева рамка на изследването  

Обикновено най-подходящото време за изследване на архитектурните ресурси е 
пролетта или есента. Добре е инспекцията на обектите и снимките да бъдат 
направени при хубаво време без наличие на светлосенки от дървета или 
растителност. Зимата и лятото са периоди, подходящи за историческото изследване, 
попълване на документацията и изготвянето на докладите.  

Продължителността на изследването на архитектурните ресурси зависи от 
неговия обхват и вида на персонала, включен в него. Едно проучване, например на 
малък град с по-малко от 1000 обекта, може да отнеме около 4 месеца, но голям град 
с няколко различни зони може да се изследва в продължение на година или повече и 
да изисква наемането на по-многоброен  и висококвалифициран екип.2  

Провеждането на изследване на архитектурното наследство изисква детайлна 
работа във всеки аспект, така че при неговото планиране е добре да се заложи по-
дълъг период на изпълнение.  
 

 
2 „Identifying Historic Places”, Municipal Heritage Partnership Program 2010 
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5. Проблеми на времето, които следва да се вземат предвид при 
провеждането на изследване в различните сезони 

Пролет: Бури и дъжд. 
Лято: Горещина и разлистена растителност, която може да пречи на снимките на 
обектите. 
Есен: Растителност, студ и ранен сняг. 
Зима: Сняг, лед и студ. 
Няма сезон, който да не е съпроводен с предизвикателства. Доколкото времето е по-
умерено през пролетта и есента и растителността не е толкова буйна, тези сезони са 
най-подходящи за изследване.  
 

6. Екипът, ангажиран в изследването 

Изследването на архитектурното наследство е специфична работа, изискваща 
ангажирането на специализиран персонал, който да може да изпълни различните 
видове задачи, присъстващи  за едно изследване:  
1. Общински координатор – той трябва да може да: 

• Обясни и промоцира проекта на изследване сред общността и медиите; 
• Работи съвместно със специалист в областта на архитектурното наследство в 

процеса на организиране, провеждане и оценка на изследването; 
• Изработи ясни правила на работа и детайлизиран план, който да се следва по 

време на изследването; 
• Изготви стратегия за работа с екипа и доброволците, които биха могли да се 

включат като допълнителна помощ в изследването; 
• Управлява ежедневните аспекти на работата по изследването, включително и 

полевата работа; 
• Организира и надзирава процеса по филмиране на обектите; 
• Управлява съхранението и регистрирането на събраната информацията и 

всички материали, свързани с изследването; 
• Може да отговаря на възникнали въпроси от страна на полевите екипи; 
• Администрира бюджета на проекта.  
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2. Консултанти, специалисти по архитектура и архитектурно наследство  

Консултантите са необходими дотолкова, доколкото изследването на 
архитектурните ресурси на територията изисква специализирани познания – 
инженерни, архитектурни, конструктивни, относно обектите.  

Ролята на консултантите е да работят съвместно с екипа на общинската 
администрация и да подкрепят координатора на проекта. Знанията, които 
консултантите могат да използват в проекта по отношение на „разчитане на сградите” 
са незаменими, за да се изпълни едно изследване на архитектурното наследство на 
територията. Консултантите, специалисти по архитектурно наследство могат да 
подпомогнат общината в няколко направления:  
• Да участват в дейностите по популяризиране на проекта; 
• Да отговарят на въпроси, които биха могли да възникнат от полевите екипи на 

изследването; 
• Да изготвят или да участват в изготвянето на стратегия за ефективна полева 

работа, времеви графици и форми за събиране на информация за обектите; 
• Да подпомагат координатора на изследването в събирането на информация 

от страна на полевите екипи; 
• Да подпомогнат изработването на форми за използваното оборудване;  
• Да изработят учебна програма и да участват в обучението на екипите, заети в 

полева работа и изследователите; 
• Консултантите могат да окажат помощ и при възникването на проблеми  и 

трудности, в процеса на осъществяването на изследването, полевата работа 
и попълването на информационните форми; 

• Да подпомагат работата, за да може тя да бъде изпълнена в необходимите 
срокове; 

• Да осигуряват качествен контрол на работата, включително и върху 
снимковия материал; 

• Да следят начина и качеството на попълване на информационните 
формуляри за обектите;  

• Да събират обратна информация от персонала и доброволците, ангажирани в 
изследването; 
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• Да изготвят междинен и краен доклад с оценка на работата по изследването, 
който да е съобразен с изискването на Общината и да бъде предоставен на 
координатора на проекта; 

• Да изготвят професионален анализ и обзор на основните данни;  
• Да подпомогнат създаването на информационна база данни, от която да се 

изведат специфичните обекти, представляващи интерес за територията и 
общината.  

3. Персонал и доброволци: 
• Екипи за полева работа 
• Изследователи 

 
Необходимостта от персонал в изследването на архитектурното наследство, 

зависи от обхвата на проекта, времето за провеждане и, разбира се, от вида на 
самото изследването (дали говорим за урбанистично изследване или изследване в 
неурбанистичните територии).  

В градски условия един изследовател на терен може да изследва между 20 и 25 
обекта за един пълен работен (8 часов ден). В неурбанистичните територии по-
реалистично е да се смята, че един изследовател на терен може да покрие около 10 
обекта за ден.  

Изследователската работа също изисква доста време. И отново броят на 
изследователите зависи от тяхната компетентност, умения и способности и от 
обхвата на проучването. Изследването може да изисква пътуване и използване на  
материали, представляващи допълнителни разходи. За да се работи качествено е 
необходимо изследователите (независимо дали са наети или доброволци) да 
работят целодневно, тъй като разпределянето на изследователския процес на по-
кратки периоди бави работата, а получените резултатите не са така обхватни.   

Често общината може да изиска изследователите на терен да ползват свой 
собствен транспорт по време на изпълнението на проекта. Ако полевата работа се 
върши през пролетта или лятото, дори и студенти могат да бъдат наети като екип по 
проекта. Студентите по архитектура и история може да са много подходящи.  

Доброволците, включени в изследването, могат да спестят доста пари от 
бюджета, а в същото време да представляват много ценен източник на информация. 
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Добре би било това да са местни хора, които са запознати с историята на 
територията и обектите.  

За да се максимизира ефективността на полевите екипи е добре да има ясно 
разбиране за задачите и отговорностите на всеки един.  
 

7. Бюджет на изследването на архитектурното наследство   

За да се осъществи изследването общината трябва внимателно да планира 
бюджета му. Разходите за изследването могат да варират в широки граници, така че 
няма определени стандарти за видовете разходи, които могат да бъдат направени.  
Консултантите, включени в проекта могат да помогнат много при определянето на 
бюджета, който следва да е съобразен с обхвата на изследването, заплатите на 
екипите и консултантите и с  административните разходи.  
 

8. Управление на проекта за изследване на архитектурното 
наследство  

За целите на изследването трябва да се направи подробен работен план и да се 
изработи стратегия за изпълнението на всички дейности. Един идеален работен план 
следва да е разработен съвместно с общината и администрацията, която ще е 
ангажирана в изпълнението на изследването. Работният план следва да взима 
предвид квалификацията на всеки един от хората, включени в проекта. В работния 
план следва да са отбелязани: работната методология, необходимите 
инструменти/оборудване за работа, разпределението на задачите и отговорностите, 
детайлен работен план по дни и часове3.  

Полевата работа може да бъде планирана по различни начини: улица по улица, 
по посоки (от север на юг, или от изток на запад), по райони съгласно 
градоустройствения план, по географско разположение на обектите (например 
махали). Инструментите, които са необходими за изпълнението на изследването са 

 
3 Managing Historic Places: Protection and Stewardship of Your Local Heritage”, Municipal Heritage Partnership 
Program 2010 
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различни, но при всички случаи включват: наръчник за процедурите, консумативи, 
камери, GPS, административни форми: за изминати километри, за изработени 
часове, за използвана техника, за посетени обекти.  

Работният график може да се изготви под формата на календари, които да бъдат 
раздадени на всички участници в изследването.  

Добра идея е координаторът на проекта да има инструкции за всекидневните 
дейности по изследването на архитектурното наследство. Тези инструкции следва да 
покриват:  

• как ще бъде организирана полевата работа и как ще бъдат разпределени 
областите на изследване между хората; 

• как и кога изследователите на терен ще се сдобият с оборудването, картите, 
формулярите за попълване на информацията за обектите и т.н.; 

• как и от кого ще се получават разрешенията за фотографирането на 
обектите;  

• как да се планира денят на терен;  
• как ще бъде организирано попълването на информационните форми; 
• как и от кого ще се попълват времевите карти на персонала и пътните 

книжки.  
За да управляват успешно проекта по изследване на архитектурното наследство 

общините могат да разделят ежедневните задачи на различни категории: офис 
администрация, разпределение на полевата работа, работа с доброволците, 
организация на информацията от попълнените формуляри, работа със снимковия 
материал, финансово управление на проекта.  

Предишно изпълнени проекти в областта на изследването на архитектурното 
наследство показват, че: 

• пространството често е основен проблем – мястото за съхранение на 
формите с информацията за обектите, на снимките, на файловете с анализи 
на обектите. Този аспект от изследването също изисква предварителна 
подготовка от страна на общината. Правилното съхранение на събраната 
информация е от изключително значение, доколкото тя следва да остане и за 
бъдещите поколения; 
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• адекватното управление и навременният надзор на работещите водят до по-
добро изпълнение на проекта; 

• записването на прогреса на работата на карта в голям мащаб действа 
окуражаващо на екипите; 

• позволяването на доброволците да извършват работа в районите, в които 
живеят увеличава интереса им към работата;  

• регулярното провеждане на срещи между доброволците и наетия персонал, 
както и помощта, която оказва наетият персонал на доброволците повишава 
качеството на работата;  

• активната кампания по разпространение на информация спомага за по-
доброто изпълнение на проекта и включването на повече доброволци. 

 

9. Информационни формуляри, използвани в изследването на 
архитектурното наследство на територията   

Формулярите, които се използват за събиране на информация за обектите на 
територията следва да съдържат: 

• информация за обекта:  
o Името на обекта; 
o Местоположението на обекта, ориентация в посоките (разположение на 

фасадата на изток например): 
o Адрес; 
o Тип на сградата; 
o Брой структури, включени в обекта; 
o Информация за това защо обектът представлява интерес за 

изследването, според 5 критерия: тема/събитие/дейност; 
човек/институция; дизайн на сградата/стил/строителство; информационен 
потенциал; забележителност/символична стойност.  

• фотографска информация за сградата/ите – снимките следва да са с ясен 
фокус, да представят всички елементи на сградата, да са направени в хубаво 
време, за да се виждат отчетливо всички детайли. Те могат да бъдат 
направени с аналогова или дигитална камера, но ако се използва дигитална 
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камера снимките не бива да се правят с определен филтър или да се 
обработват след като вече са заснети (от гледна точка на цветове, светлина, 
контраст и т.н.) Документирането на сградите посредством фотографии не е 
художествена дейсност. Важно е да се заснеме сградата с всичките й 
елементи и от всички страни. Снимките следва да са направени систематично 
от различните ъгли на виждане на сградата, за да могат впоследствие лесно 
да се подредят. Препоръчително е фотографирането на двата 
противоположни ъгъла на сградата в един и същ момент – например на 
югозападния ъгъл на сградата и на североизточния ъгъл. Винаги в снимковия 
материал следва да присъстват всички крила и допълнения на сградата.  

• историческа информация – историческата информация за всеки обект следва 
да съдържа информация за конструкцията, използването, собствениците, 
архитекта, строителя, занаятчиите (ако има такива, които са работили по 
сградата), историческите събития или хора, свързани със сградата.  
 

10. Анализиране на фактите  

Следва да се има предвид, че е възможно информацията, събрана за обекта да 
не е 100% достоверна. Често са налице противоречиви факти или дори фалшива 
информация. Добре е във формулярите за описание на обекта да присъства 
цитиране на използваните източници, за да може ако е налице противоречива 
информация, тя да бъде допълнително проучена в други различни от вече 
проверените източници).  
 

11. Попълване на изследователските форми за всеки един обект  

Изследователските форми за обектите следва да бъдат попълнени коректно и 
изцяло. Необходимо е да бъде съставена по една форма за всеки обект/ за всяка 
сграда. За обектите, които се състоят от повече сгради е необходимо да има поне 
една обща форма, попълнена с библиографска информация (адрес на имота, 
местоположение, брой ресурси, историческа връзка между различните сгради в 
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композицията).  За всяка една сграда в групата обаче също трябва да бъде 
попълнена форма и то възможно най-детайлно с всички характеристиките на 
сградата.  

За да се осигури историческата достоверност на информацията за сградите е 
добре да се използват както първични, така и вторични източници на информация. 
Първичните източници на информация са източниците от историческия период на 
създаване на сградата. Вторичните източници са от различните периоди на живота 
на сградата и могат да бъдат официални (архиви, изследвания) и неофициални 
(истории, останали в паметта на хората, живеещи на територията).  

Провеждането на изследване на архитектурните обекти на територията е 
първата крачка в управлението на ресурсите. Следващата стъпка е да се създаде 
инвентар на изследваните ресурси. Изследваните ресурси следва да бъдат оценени 
от гледна точка на тяхната приемливост, значимост и цялостност. Оценката на 
ресурсите е важна, защото съгласно нея общината може да избере обекти, с които да 
работи в бъдеще – да ги реконструира и реставрира, да ги използва за културни 
дейности и прочие.  

 

Б)  Оценка на обектите – допустимост; значимост; 
цялостност/непокътнатост  

Независимо дали става дума за кафене на ъгъла или богато украсена църква, 
сградите имат стойност, която е важна за дефиниране на чувството за 
принадлежност към общността. Процесът на оценка включва следните етапи4:  

• Оценка на ресурса от гледна точка на неговата допустимост за включване в 
списъка с важни за територията обекти. Не всички сгради и обекти на 
архитектурното наследство са подходящи за включване в инвентарния списък 
на общината. 

• Оценка на ресурса относно неговата значимост за територията.  
• Оценка на ресурса от гледна точка на неговата непокътнатост – в този етап 

следва да се прецени дали обектът притежава историческите и автентични 

 
4 „Evaluating Historic Places: Eligibility, Significance and Integrity”, Municipal Heritage Partnership Program 2010 
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характеристики и материал, необходими за пресъздаване на неговата 
значимостта.  

Инвентарният списък на архитектурните обекти на територията може да включва 
всички обекти на територията (в зависимост от избрания критерий за ограничаване 
на обхвата на изследването, разбира се). Но етапът на оценка, следва да избере 
онези, които са наистина значими за територията и с които общината следва да 
работи в бъдеще.  
 

Има редица начини общината да се подготви за оценка на архитектурните 
обекти. Представените по-долу предложения са просто примерни и са дадени с цел 
да подпомогнат администрацията в този процес.  

На първо място следва да се създаде група от специалисти (комитет, комисия), 
които да разполагат с необходимите знания по архитектура, инженерство, културно 
наследство и които да са в състояние да оценят обектите, включени в инвентарния 
списък. Този комитет може да включва и хора от общността, които са запознати с 
историята на територията и с интересните събития и личности, живели там. 
Комитетът следва да е запознат с критериите за оценка (или да работи съвместно с 
общината и консултантите по създаването им), тъй като хората, участващи в него ще 
са тези, които ще работят с информационните формуляри за обектите, ще разчитат 
информацията и ще избират обектите за включване в списъка със значими обекти за 
територията.  

На второ място следва да се изготвят форми за оценка на обектите. Тези форми 
следва да останат в архива на общината. След това трябва да се изработи работен 
график за осъществяване на оценките, с ясно разпределение на отговорностите 
между членовете на комитета. Разпределението на задачите може да се направи от 
една страна по отношение на критериите на оценка (определени специалисти да 
проверяват за значимост на обекта, други за непокътнатост), а от друга страна 
разпределението може да се направи по видове обекти или да се избере друг 
критерии за разпределение на работата. В крайната оценка и решението за 
включване на обекта в списъка със значими за територията обекти е добре да бъдат 
включени и представители на общината, доколкото те ще са тези, които ще 
определят политиките за развитие на територията и бъдещата работа с тези обекти.  
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1. Оценка на допустимостта на обектите 

Не всички обекти, които са включени в изследването на архитектурното 
наследство на територията следва да бъдат включени в списъка със значими обекти. 
Общината може да разработи свои собствени критерии за допустимост, съгласно 
които да подбере обектите. За да се оцени допустимостта: 

• следва да се опише обектът накратко с неговите исторически и физически 
атрибути; 

• следва да се прецени дали обектът не е тип и вид, който е изрично изключен 
от възможните обекти от интерес за общината – например:  

o Сгради, структури и обекти, които са извън общинската юрисдикция – 
това може да са обекти, които попадат в обхвата на изследването 
(исторически), но територията, на която са се случвали историческите 
събития и собствеността върху сградата към настоящия момент да не 
се намират под юрисдикция на общината.   

o Сгради, структури и обекти, които се намират в исторически паркове 
или селища – една от основните цели на създаването на регистър със 
сградите, представляващи интерес за общината, е да се насърчи 
запазването (реставрацията и консервацията) на историческите сгради 
като жива част от общността, от живота на хората. За да се осъществи 
тази цел е необходимо изкуствено създадени групи от сгради, които са 
построени само за да представят миналото, да бъдат изключени от 
местата, преставляващи интерес.   

o Малки и/или подвижни обекти – обекти, които не са ситуирани на 
определено място не са подходящи за включване в списъка с местата 
от интерес за общината (напр. подвижни скулптури, мебели или други 
декоративни обекти). Преместването на ресурс, извън неговата среда 
ще разруши връзката му и асоциациите с историческите събития и 
личности. 

o Реплики – обекти, които са точно копие на сгради или други обекти, 
също трябва да бъдат изключени, тъй като не са автентични. 

o Човешки останки – също неподходящи обекти.  
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Съществуват и обекти, които по принцип са неподходящи за включване в списък 
на архитектурното наследство от интерес за общината, но могат да се направят и 
изключения: 

o Гробища – първоначалната им цел е хората да почитат семейната 
история и да представят колективната религиозна и етническа 
идентичност на общността. Но е възможно ако гробището 
представлява стойност, отвъд личните или фамилните връзки, да бъде 
включено като обект от интерес за общината.  

o Рождени места или гробове – може да бъдат включени в списъка с 
местата от интерес, ако няма друго, което да представя личността и 
историческата й стойност за общността.  

 

2. Оценка на значимостта на обектите 

Значимостта на обекта се съдържа в средата или местата, както и в самите 
ресурси. При оценката на значимостта следва да се прецени в какво се крие тя за 
всеки отделен обект – дали в историята на обектите, дали в тяхната архитектура и 
конструкция, дали в приноса им за развитието на местната култура. За да се направи 
оценка на значимостта на ресурса е добре да се сравни той с други подобни ресурси 
на територията. Обектите, които ще са значими, ще са забележими, редки, 
единствени по рода си или примери за важни аспекти в историята на територията и 
общината.  

Оценката на значимостта на ресурсите на територията, включва преминаването 
през следните етапи:  

1. кой критерий за значимост се прилага? 
2. какъв е контекстът на ресурса? 
3. има ли ресурсът значимост за общината? 

 
Критерии за значимост  
Критериите за значимост, представени по-долу са примерни и са индивидуално 

достатъчни (достатъчно е ресурсът да може да покрие един от критериите, за да се 
счете за значим, дори и да покрива повече от един).  
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Тема/събитие/дейност: Ресурсът трябва да е директно свързан с тема, дейност, 
културна практика или събитие, които са оказали значително влияние в историята на 
формирането на общността и територията.  

Човек/институция: Ресурсът трябва да е директно свързан с личност или 
институция, които са оказали значително влияние в историята на формирането на 
общността и територията. 

Дизайн на сградата/стил/строителство: Ресурсът трябва да притежава 
отличителни характеристики на стила, дизайна, метода на конструкция, да 
представлява резултат от работата на изтъкнат майстор или да притежава 
артистична стойност.  

Информационен потенциал: Ресурсът трябва да дава, или да има вероятност да 
даде, важна информация за историята на общината, за нейната праистория или 
естествена история. 

Забележителност/символична стойност: Ресурсът трябва да бъде особено 
важен и ярък, и трябва да е придобил специална визуална, сантиментална или 
символична стойност, която надхвърля неговата функция.  
 

Контекстът на ресурса 
Под исторически контексти може да се разбира модели, теми или тенденции, 

които ни помагат да разберем по-добре конкретен случай, ресурс или място и да 
оценим неговото историческо значение. За да се разбере контекстът на даден 
ресурс, трябва да имаме информация за периода, историческите теми и 
географските области, с които е свързан ресурсът. Това включва, наред с други 
неща, социалната, политическа, икономическа, художествена, физическа, 
архитектурна, философска или морална среди, които са оказали и оказват влияние 
на оригинала и текущата природа на ресурса. Контекстът осигурява рамката за 
определяне на значимостта на даден ресурс. Всеки един от гореспоменатите 
критерии следва да се прецени в даден контекст.  Например, обект, който е от 
значение заради неговите архитектурни особености има съвсем различен контекст от 
обект, който е значим, тъй като представлява дом на виден автор, дори и ако двете 
къщи са от един и същ период и стил и в един и същ квартал. Историите на тези две 
сгради са доста различни. За да се установи контекстът на ресурс, трябва да се 
определи периодът от време, през който ресурсът е придобил своето значение – 
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неговият период на значимост. Този период може да бъде много различен, може 
обектът да е значим за едно събитие, но периодът да обхваща и стотици години, ако 
това е праисторически културен пейзаж в процес на разглеждане. Ако е избран 
повече от един критерий на значимост, възможно е ресурсът да има повече от един 
период на значимост. 

При изготвянето на контекста, свързан с ресурс, следва да се имат предвид 
важните теми в историята на общината. Нужно е да се включи информация за 
историята на общината, която обяснява как ресурсът е уникален представител на 
своята тема, място и време. Може да бъде добавена и следната информация, 
доколкото, разбира се, тя се отнася до значението на ресурса: 

• Специални събития; 
• Дейности и приложение на обекта; 
• Влияние на технологията; 
• Аспекти на развитието; 
• Общи архитектурни стилове; 
• Строителни материали и методи; 
• Роля на важни лица или организации; 
• Културна принадлежност; 
• Политическа организация; 
• Социални или културни традиции; 
• Тенденции в регионалното и местното развитие; 
• Модели на физическо развитие; 
• Икономическо развитие; 
• Наличие и състояние на подобни ресурси; 
• Социална история. 

 

3. Оценка на непокътнатостта/цялостността на обектите  

За да се включи ресурс в инвентара на архитектурното наследство на общината 
и да присъства като обект от интерес трябва не само да се покаже, че този ресурс 
притежава един или повече от критериите за значимост, но също така, че разполага с 
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достатъчно физическа неприкосновеност да предаде своята значимост. Един ресурс 
предава своето значение чрез физическите си черти, определяни още като знакови - 
основните елементи, които въплъщават стойността му като исторически ресурс. 
Оценката за целостта на ресурса винаги се основава на разбиране за това как 
физическите му характеристики са свързани с неговото значение. 

Оценяването на целостта на ресурса включва три стъпки: 
• идентифициране на определящите и характеризиращите елементи на 

ресурса и оценка дали те са достатъчно видими да предадат тяхната 
значимост; 

• определяне кои са приложимите аспекти на целостта по отношение на 
критерия за значимост, на който отговаря ресурсът и оценка дали ресурсът 
запазва тези аспекти на целостта; 

• крайна оценка за непокътнатостта на ресурса. 
За да се оцени целостта на ресурса задължително следва да се направи 

посещение на място.  
Аспектите на непокътнатостта/целостта на обекта са:  

1. Местополжение; 
2. Дизайн; 
3. Околна среда; 
4. Материали; 
5. Изящество на работата; 
6. Чувство, което предава обектът; 
7. Асоциации, които предполага обектът. 

 

2. Възстановяване и повторно използване на сградите 

 

А) Възстановяване и повторно използване на сградите в Сардиния 

1. Конструктивните системи на традиционното строителство: 
„зиданата клетка” 
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Конструктивната база, която е типична за района на Мармила в Сардиния е така 
наречената зидана клетка, или с други думи обитаемо помещение, изцяло затворено 
от носещи стени, най-често с размери до 4х4 метра. Може да се каже, че то е 
константа в разпределението и конструкциите на каменната архитектура. 

Тази иначе казано елементарна клетка, от архетип на строителството с камък се 
превръща в модул за управление и контрол на пространството посредством 
принципите на допиране и наслагване. Двойките взаимно противоположни успоредни 
стени имат две различни конструктивни роли – ако на едната се полага задачата да 
крепи скелета от дървени греди, на който лежат хоризонталните елементи и 
наклонените покриви, също с дървен скелет с базова триъгълна схема, на другата се 
поверява ролята да поддържа равновесието на цялата система, като противодейства 
на преобръщането на носещите стени под въздействието на евентуален 
непредвиден хоризонтален натиск. 

От тази гледна точка приносът на дървените конструкции на междуетажните 
плочи и покриви е изключително важен, защото те до известна степен гарантират 
разпределение на паразитния натиск върху всички стени и съвместно допринасят за 
стабилизиране на цялостния корпус на конструкцията, посредством подвижни връзки, 
които поемат естествените слягания и намествания. С аналогични цели, както още по 
време на самото строителство, така и след това, е било обичай в зидовете да се 
поставят метални обтегачи. 

Размерите на сградните клетки допълнително са били ограничени от трудността 
в намирането на дървени елементи, които са в състояние да покрият значими 
пространства. От друга страна обаче конструктивната независимост на отделните 
клетки дава на Сардинското жилище възможност за разрастване и развитие във 
времето според нуждите на семейството, както и обединяване на клетки, споделящи 
една стена, което допринася за чувствително подобрение на общото конструктивно 
поведение, без да поражда особени усложнения. 

Чрез своето модулно решение, къщата все пак показва висока степен на 
рационалност и функционалност както от гледна точка, тясно свързана с логиката на 
разпределение, така и по отношение на конструктивните изисквания: нейната 
динамика на развитие може да се обясни с ефективност, подчинена на принципите 
на разрастване, определени от линейни насоки. В този смисъл споделянето на една 
стена позволява разрастване в две посоки - съответно успоредна и противоположна 
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на улицата, докато идеалното наслагване на сградните клетки на различни нива е 
позволило развитие във височина. 

Трябва да отбележим, че конструктивните решения с натиск и по-специално тези 
със сводове не са част от културата на традиционното строителство, характерна за 
територията на Мармила. Не само е необичайно да се открият сгради, в които са 
използвани каменни или тухлени сводове, но употребата на сводове е също така 
рядко и във вътрешността на жилищата. Конструкцията с арка става почти 
ексклузивен елемент при изграждането на лоджии, гледащи към вътрешните дворове 
и за определяне на прохода на портите за достъп. 
 

2.  Къщата с двор и нейните варианти 

Развитието на строителството в населените места по територията на Мармила е 
силно обусловено от преобладаващо земеделската и животновъдна дейност на 
заселилите се в района общности. По-специално Мармила и Сарчидано исторически 
представляват два от най-важните зърнопроизводителни района на целия остров. С 
други думи къщата не е само място за обитаване, но и за работа, защото в нея се 
извършва голяма част от трудовата дейност и се складира продукцията от полетата, 
като по правило разполага с редица пристройки с различна специализация, 
разпределени както в рамките на дворовете, така и в чисто жилищните пространства. 

Най-разпространени са къщите с двоен или с преден двор. Доста по-рядко по 
територията се срещат сгради със заден двор. 

Ако в къщите с двоен двор жилищният корпус се разполага централно в рамките 
на парцела, в другите два случая главната сграда е разположена съответно в дъното 
на парцела (къща с преден двор) и по линията на пътя (къща със заден двор).  

Жилищата в Мармила и Сарчидано, а както е видно и в Григине, се образуват 
чрез допиране на прости сградни корпуси с нормална и двойна дебелина на едно или 
повече нива, макар че рядко достигат три нива, с различни степени на 
специализация. 

Размерът на дворовете на жилищните сгради в района на Мармила обикновено е 
значителен, като често се разпростира върху няколкостотин квадратни метра, но 
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често може да се намерят и цели самостоятелни сгради, съставени чрез 
съединяване на минимални едно- или двустайни къщи. 

Къщата обикновено е тясно свързана с измерението на селското стопанство, 
поради което дворът, по правило принадлежащ на една фамилия, всъщност 
представлява допълнително разширение на местата за земеделско производство5 в 
рамките на границите на селото. Отразявайки сама по себе си една социална 
организация, крепяща се на самодостатъчността на отделни групи или фамилни 
кланове, за къщата с двор е от съществено значение да разполага с кладенец за 
водоснабдяване и с пещ за хляб. 

Елемент от съществено значение за свързване на обитаемите пространства, 
невинаги наличен, е лоджията (чардак), която реално представлява връзка между 
помещенията в къщата с двора. Лоджията не е само елемент за целите на 
разпределението на пространството: в действителност тя възстановява правилното 
биоклиматично равновесие на къщата, като предпазва помещенията от летните 
горещини и ограничава топлинните загуби през студените сезони. Заедно с двора, тя 
е място за семейни контакти, в което се провеждат дейностите, тясно свързани с 
ежедневния живот. 

Лоджията обикновено е с южно изложение и е допряна до жилищния корпус 
частично или по цялата му дължина. Ширината й може да варира от минимум два до 
максимум три и дори четири метра, в зависимост от различните типологични 
варианти и от големината на къщата. 

Лоджията може да бъде покрита просто чрез продължаване на челния покривен 
скат на жилищния корпус (както обикновено се установява в къщите със средни 
размери, разработени на едно единствено жилищно ниво), или с независим скат, 
леко снижен спрямо този на жилищната част. Фронталната част на лоджията, която 
определя границите към двора и поддържа покритието, може да бъде с архитрави 
или със сводове. В случай на тежки конструкции, дървените архитрави, обикновено 
са поддържани по три различни начина: чрез дървени подпори (което е най-

 
5 „Дворът е […] е най-малкото от селските обособени пространства и най-големият от селищните 
парцели, преход и свързващото звено между разпръснатата среда (където сградата е обект в 
земеделския и естествения пейзаж) и населеното място (където дворът като свободно пространство е 
брънка от сградния пласт, неразделна част и „построен” елемент само по себе си)” Antonello Sannа, La 
cultura della divisione, in Giulio Angioni e Antonello Sanna, L’architettura popolare in Italia. Sardegna, pag. 98, 
Laterza, Bari 1988. 
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архаичното и вече твърде рядко срещано решение, обикновено заменяно от зидани 
подпори), чрез каменни монолитни блокове с призматична форма6 или чрез 
използването на колони с квадратно, или – макар и доста по-рядко - с кръгло 
сечение, направени почти винаги от сурова глина или от каменни блокове. Броят 
сводове на лоджиите варира от минимум един до максимум шест, а понякога дори и 
седем, в зависимост от размера на лоджията. 

Частичното затваряне на лоджията отбелязва нейната многофункционалност, 
тъй като първоначално е служела за заслон на домашните животни 
(многозначителна е самата настилка, използвана в двора отпред, която изглежда 
като едно цяло с лоджията), но която с промяната на условията на жилището, 
особено на хигиенните такива, става по-тясно свързана с женските домакински 
дейности7.  

Портата за достъп до двора, разположена по правило фронтално или странично, 
представлява преходен елемент между улицата и частната собственост и 
подчертава, че типологичното правило в тези райони се превежда като подредена и 
инвариантна последователност път-двор-къща, която е ръководеща в системата на 

 
6 В тази връзка е интересно да отбележим как практиката на черпене на строителни материали от 
археологически обекти, разположени в близост до населените места, в Мармила, но по-общо в Сардиния, е 
породило доста често използване в базовото строителство на монолитни камъни от поселения на нурагите, 
както за изграждането на колоните на лоджиите, така и за изграждането на касите (прави и архитрави). 
7 […] „В демо-антропологичните проучвания за Сардиния никога не се пренебрегва, и с право, работата на 
жените, която изглежда е от съществено значение за успеха на семейната икономика. В общото мнение 
има определена склонност към подценяване на приноса на жените в земеделската работа и в същото 
време – това да се счита случайност, а в действителност готовността и присъствието на жените в 
земеделските дейности е било от съществено значение.  Трябва да се отбележи, че женската работа се е 
увеличавала, колкото повече са били необходими хора за проста ръчна работа и е намалявала, колкото 
повече е бил необходим експертен опит и физическа сила. Разбира се не може да се пренебрегне 
фундаменталният принос на жените при събирането, засяването и обработката на зърнените и 
бобовите продукти, приготвянето на брашното и хляба, събирането на бърдун за направа на кошници.  
Работата на жените по полето е започвала в средата на май месец, когато са се събирали първите 
бобови култури […] и е продължавала до август, след жътвата на зърното, която е ставала между 
средата на юни и началото на юли […]. През август жените са се посвещавали на събирането на бадеми, а 
между септември и октомври - на гроздобера заедно с мъжете. В зоните, в които са се отглеждали 
маслини, жените са се занимавали с брането им от края на есента до началото на пролетта. Редом със 
земеделската работа е имало и ежедневна домакинска работа, свързана с доброто управление на къщата; 
ако направата на хляба и прането на дрехите са се правели на всеки две седмици, много по-тежки са били 
всекидневните занимания като палене на огнището и приготвяне на храната, но освен това жените е 
трябвало да се занимават с тежките работи по редовна поддръжка на мазилките и подовете и да се 
занимават с обработката и съхранението на свинското месо […]», Tiziana Manias, Ricerca sul campo e 
censimento sugli antichi mestieri, Ales 2004. 
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съотношенията между публичните пространства и частната собственост. Портата 
представлява архитектурен и типов елемент с многобройни местни специфики в 
зависимост от оформянето на помещението, в което е вградена (с двоен или 
единичен скат на покрива, с намиращ се отгоре гълъбарник или друго малко 
помещение, с уширение за улесняване на достъпа на каруците при тесни улици, с 
монументален дизайн и др.), от конструктивната геометрия (с архитрави или със 
сводове) и на материалите за обръщане на касата, на различните видове каси. 

Портата е специфичен елемент на народната архитектура в различни 
исторически райони по територията на областта и най-вече в районите, в които има 
широко разпространение на сгради с двор. Портата е единствената точка, в която 
високата стена, която прави двора вътрешно пространство, невидимо за външния 
свят, се прекъсва. Тя представлява проекция към пътя на къщата и в някои случаи - 
на семейството, което живее в нея. Факт е, че предмодерните строители винаги са 
посвещавали необичайно много грижи на нейното построяване, както що се отнася 
до разработването на геометричните пропорции и на размерите (често значителни), 
така и като избор на материали, на декорации, на дървените каси и металните 
механизми за отваряне и затваряне. Не може да не се признае, че портата притежава 
тежест и значимост на архитектурния елемент, който допринася за дефиниране на 
ендемичния характер на пространството на населеното място с исторически 
традиционни жилищни сгради в района на Мармила. 

Зидарската строителна логика е определяща за конструктивната същност на 
къщата в Мармила. Стената е най-разпространеният и често срещан елемент в 
народното строителство, намалявайки местните типологични и морфологични 
дистанции. Чрез преобладаващата си масивност, тя уеднаквява многобройните 
строителни практики и бележи границата между частното пространство и това на 
общността; освен това чрез системата от отвори, която я прекъсва, тя играе ролята и 
на филтър, чрез който къщата влиза в контакт със заобикалящия свят. 

Предмодерната постройка в нейната комплексност отговаря на критериите на 
строга икономия, която има сигурен превес спрямо излишното. Като строително 
решение се използва онова, което отговаря на нуждите от функционално естество, 
оставяйки по този начин много малко място на декорацията. 
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Компактността на селището, логиката на оградата, стената като ексклузивен 
конструктивен елемент, покривите с дървена скара, покрити с керемиди и система от 
малки отвори, са общите черти на един сравнително интровертен начин на живот. 

Една от отличителните особености на къщите с двор, е способността им да се 
адаптират към промяната на нуждите на семейството както чрез процеси на развитие 
и нарастване чрез прибавяне и допиране на нови помещения, така и чрез разделяне, 
свързано с унаследяването8. Учудващо е как от първоначалното жилище може да се 
получат други, очевидно по-малки, но изцяло съответстващи на типовите правила. 

Именно по силата на това явление в равнинните и хълмисти населени места  от 
поколение на поколение се увеличава гъстотата на застрояване, без да се променят 
съществено границите на поселението. Постепенното увеличение на броя жилища е 
вътрешен въпрос на селището и на него, поне до началото на втората половина на 
XX век не отговаря чувствително увеличение на размерите на населеното място. 
Гъстотата на застрояване така и не достига ниво на насищане в населените места от 
територията на Мармила. По същото това време градското устройство се обогатява с 
уличката като елемент, необходим за осигуряване на достъп до всяка отделна 
собственост. Уличката често въвежда по-голяма сложност на структурата на 
градовете. Тя почти винаги се заражда от споделянето между няколко собственика на 
първоначално частна площ, до пълната й еволюция като същинско публично 
пространство. Освен това от социална гледна точка тя придобива, поне 
първоначално, чисто семейна конотация, бидейки създаването й свързано с 
разделянето на собствеността между наследници с близки родствени връзки. 

Най-очевидните аспекти на контекста са представени от наличието на 
изключително висок процент (85%) села, които съществуват и до ден днешен и които 
в голямата си част са запазили неразривната си връзка с територията. Изчезналите 
през последните пет века селища, с категорично по-нисък процент от тези в другите 
сардински исторически райони, са свидетелство за своеобразен ритуален кодекс за 
териториална принадлежност, която днес е представена обикновено от местната 
селска църква, която се препълва по време на празненствата на светеца-патрон. 

 
8 „Сардинската къща по много специфичен начин от човешка гледна точка е динамичен елемент, интимно 
свързан с живота на някои нейни обитатели. […] е елемент в непрекъсната иновация, изключително 
чувствителен и способен на промени и на най-различни адаптирания […]», пак там, стр. 11. 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

28

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

Къщата в Мармила отразява нуждите на общество, чието основно препитание са 
земеделието и животновъдството и което живее на открито, независимо от сезоните. 
Жилището е едновременно обор, склад за реколтата, работилница за преработка на 
продуктите от селскостопанската дейност, и само за кратки периоди от деня 
представлява подслон и постеля.  То е къща-ферма, затворена сама в себе си, която 
чрез двора (двоен, преден и/или заден) - същинско огнище на трудова дейност, 
показва абсолютната нужда от отворени пространства, за да отговори на жилищните 
стандарти на едно силно привързано към територията общество. 

Връзката път – двор/къща се осъществява посредством порталната врата – 
конструктивен елемент, чиято функция е да позволи достъп на каруцата, теглена от 
впряг волове и чак от втората половина на XIX век се превръща в декоративен 
елемент, отразяващ социалния статус на собственика от другата страна на зиданата 
„завеса”. За да се улесни преминаването на каруцата от тесните улици до вътрешния 
двор, касата на портата се е заобляла и уширявала чрез сухо изградени зидове от 
мергел. Обикновено портата е била със сводове, но и с архитрави: със затворена 
част, с вертикални или хоризонтални ламели, със или без просвет. Трудно може да 
се разбере хронологията на двата вида строителство, въпреки че въз основа на 
общата концепция за функционалност и базовост на къщата в Мармила може да се 
предположи, че портата с архитрави е възникнала първа и в нея да се идентифицира 
най-архаичният тип: за да бъде изграден, сводът изисква повече време (подготовка 
на обръчите, евентуално профилиране на каменните късове) със значителен разход 
на енергия. Непрекъснатата зидана завеса, разпространена предимно в долна 
Мармила, често се прекъсва само от пешеходен подстъп със сводове с 
конструктивни характеристики, аналогични на пасажа за каруците, но със значително 
по-малки размери. 

Предимно в жилищата на по-заможните селяни към вътрешния двор гледат 
прилежащи помещения, предназначени за съхраняване на инструменти, които се 
отличават с прости форми и едноскатен покрив, обърнат навътре към двора. Близо 
до жилището, обърнато на изток, винаги е била позиционирана плевнята, по-рядко - 
други прилежащи постройки. Задължително за предния двор е наличието на 
кладенец и на поилки за добитъка. 

В жилищната култура на Мармила кухнята представлява същинската жилищна 
част, където не толкова заможните семейства често са се греели през нощта, 
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използвайки рогозки като постелка. В кухнята обикновено е разположена дървена 
стълба (понякога и каменна с монолитни каменни стъпала; по-рядко направена от 
пръст със статична дъговидна система за качване) за достъп до евентуалното второ 
ниво, обикновено състоящо се от едно единствено помещение, предназначено за 
склад за хранителни продукти, което чак около средата на ХХ век започва да се 
използва като спалня. 

Къщите в горна Мармила са строени основно от каменни материали, докато при 
тези в долна Мармила най-разпространеният материал е неизпечената пръст. Чрез 
статистически анализ, направен върху традиционно историческо наследство, 
съставено от 480 сгради, разпределени в шест отделни населени места в Горна 
Мармила9, се стигна до редица многозначителни резултати: 

• почти изцяло (97%) зидария от нееднакви скални късове с различни размери 
(липсва признак за обработка), направена от незнайни ръце, и сгради на 
един единствен етаж (от две или три базови стаи); 

• зидана структура единствено от почти и напълно хоризонтални редове дялан 
камък – мергел; 

• техниката на неизпечената пръст в район, в който културата на 
строителството е доминирана от камъка, изглежда се внася отвън, като се 
има предвид, че в 79% от случаите датира от първата половина на ХХ век. В 
действителност материалната страна е променлива, тясно свързана с 
местонахождението на селището; 

• и до днес се среща почти пълното съхранение на видовете строителство с 
три базови стаи на две нива с предна лоджия и преден или двоен двор (78% 
от 94 сгради), което следователно е свидетелство за голямата 
многофункционалност на тези жилищни модели, които без особени 
затруднения се адаптират добре към промяната на нуждите на общността 
като цяло и на отделните фамилии в частност.  

Малко по-различно изглежда къщата в район Григине, при която се наблюдава 
смесване на характеристики, принадлежащи от една страна на къщата с двоен двор 
в Мармила и от друга – на къщата с базови стаи, типична за планинските зони на 
район Барбаджа. Най-разпространените за Григине видове строителство се разгъват 

 
9 Старите селища в Алес и Дзепара, Гонозно и Фигу, Сини и Куркурис. 
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на две нива. Те имат респективно две или три базови стаи една до друга и са 
разположени централно в парцела, успоредно на пътя. При този тип строителство 
къщата разполага с две помещения на партера, директно свързана с двора кухня и 
спалня, и с едно или две помещения за складиране на хранителните продукти на 
второто ниво, до което може да се стигне по стръмна стълба, разположена или в 
кухнята, или в спалнята. 

Базовият модел с три базови стаи може да се разглежда както като основен тип, 
така и като диахронно развитие, произтичащо от популяризирането на сградите с две 
базови стаи чрез добавяне на допълнителна стая за всяко от нивата. В този случай в 
зидарията, която често е съвсем различна, лесно може да се разчетат признаците на 
допирането и наслагването между различните базови стаи. 

Този тип с три базови стаи на етаж пък е доста често срещан и може да се каже, 
че датира от първите десетилетия на ХХ век. Разпределението е симетрично: 
кухнята е разположена централно и е същевременно входно помещение към къщата 
откъм двора, докато двете странични помещения обикновено са предназначени за 
спални или за хол за приемане на гости. На второ ниво се намират складът и 
спалните. Композицията на фасадата спазва симетрията на разположението на 
помещенията по план, поради което една тясна централна врата позволява достъп 
до кухнята, докато другите помещения - както на първия, така и на втория етаж - са 
осветени от малки прозорци с височина, която обикновено е по-голяма от ширината, 
в съответствие със зидарската конструктивна логика. В къщите с двоен двор силната 
йерархия отличава връзките между жилището и двата двора. Фронталният двор 
обикновено е по-цивилизован и играе централна роля за разпределението на 
пространствата и домакинските дейности, докато задният придобива по-рустикална 
конотация и обикновено се състои от същинска зеленчукова градина с няколко 
овощни дръвчета за задоволяване на нуждите на семейството. 

Къщата с голяма централна стая и заден двор в района на Григине е базова като 
изисквания, функционална и автономна. Базова е, защото е построена според 
първичните изисквания на ежедневния живот, без никаква декорация; а е 
функционална, защото цялата пространствена концепция на жилището отговаря на 
нуждата от свързване на всеки елемент с конкретно предназначение, свързано с 
производствената и домакинска дейност; автономна, защото къщата се конфигурира 
като независим микрокосмос. Къщата със заден двор се е развивала непрекъснато 
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векове наред до първата половина на ХХ век, без да променя равновесията на 
местната предмодерна строителна култура. 

Считано от 50-те години появата на първите елементи на псевдо-индустриални 
сглобяеми конструкции не внася съществени промени в строителната логика на 
населените места. Новите материали са включени в производствения цикъл за 
удобство, от икономии или поради желанието за прогрес и иновация, които носят със 
себе си. Така бетонните блокчета се използват на мястото на каменни материали в 
специфични места на жилищата, като ъглови решения, в каси и архитрави, първите 
междуетажни плочи от зидария и бетон за хоризонталните елементи на двуетажните 
сгради, докато останалото от постройката продължава да се прави с каменна 
зидария или глина, а покривите – от дърво. Много сгради в района на Мармила са все 
още свидетелство за първия етап на хармонично съжителство на модерните и 
предмодерните техники - използването на новите материали е било умерено и 
прецизно, а влиянието на новите технологии не е поставило под въпрос 
типологичните правила на селищата. 
 

3.  Сградата тип „палацето” – един вид строителство, който не е 
толкова селски 

В панорамата на различните предмодерни селски къщи в района на Мармила се 
отличава така нареченото „палацето”, което се е утвърдило от края на първата 
половина на ХХ век и е равномерно разпространено по цялата територия на региона. 
То се открива в различни разновидности във всички анализирани селища, 
независимо от това дали те се намират в равнинни райони (зона на неизпечената 
глина) или в хълмисти и планински райони (зона на камъка). Този тип сграда 
съответства на степен на развитие спрямо останалото традиционно историческо 
сградно наследство, която често произлиза от един единствен проектен акт, а не от 
спонтанно нарастване чрез добавяне на помещения поради настъпили нови нужди на 
собствениците. 
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„Палацето” се разпространява с утвърждаването на нова средна буржоазна 
прослойка и „...променя в дълбочина самото значение на обитаването”10, 
изоставяйки интровертния характер, типичен за къщите с преден двор, които са по-
типично селски. Новата поземлена буржоазия предпочита да показва придобития си 
статус, като строи сгради, които гледат към площадите на селцата или са с изглед 
към главните улици. Възприемат се модели на обитаване от градската култура. 
Културният микс от друга страна е лесно разбираем, ако го поставим в контекста на 
първото индустриално влияние и на заселването на благороднически семейства от 
свитата на савойското управление в по-големите селища, чиито големи сгради са 
служили за модел. 

В различните етапи на развитие, които са довели до образуването на „палацето”, 
лоджията по правило е бивала пренесена към двора, за да направи място на новите 
помещения; понякога (в случаите, в които масивната конструкция със сводове го е 
позволявала) пък се преоткрива вградена в основния корпус на жилището, 
възприемайки по този начин частично характеристиките на вътрешното пространство 
и на портата. 
 

4. Класификация и свойства на материалите, използвани в старото 
строителство в Сардиния 

Използването на онези природни материали, които са непосредствено налични в 
рамките на въпросната територия и то чрез неспециализирани операции по 
откриване, разпознаване, оформяне и транспортиране, е характерно още от 
праисторическите периоди и е продължило до преди няколко десетилетия.  

Тази строителна система претърпява първа еволюция по време на Римската 
империя, когато в Сардиния навлизат изпечената керемида за покривите, свързващи 
вещества на варова основа за подготовка на свързващите разтвори и плътната 
печена тухла. 

Допълнително развитие има считано от 50-те години на ХХ век, когато в 
строителната техника се въвеждат циментови свързващи вещества и блокчета от 

 
10 Antonello Sanna, Il recinto, la corte, la cellula abitativa, от Giulio Angioni e Antonello Sanna, Sardegna – 
L’architettura popolare in Italia – Laterza, Bari 1996, pag. 178. 
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бетон и инертни вещества като практичен заместител на камъка - и двете използвани 
както в новите постройки (естествено комбинирани с модерни тухли и бетони), така и 
за мероприятията по възстановяване на старите. 

Консервацията на материалите и конструкциите, особено ако същите са 
изоставени и вече не се живее в тях, трябва да е съобразена с естествените 
изменения и упадък. Проектите за консервация следва да включват уместни 
диагностични изследвания на разрухата с цел да установят проблемите и причините, 
които са ги провокирали. Тази диагностика трябва да бъде стартова точка при 
планиране на последващите дейности по възстановяване. 

Всички материали имат склонност да достигат състояние на термодинамично 
равновесие със заобикалящата среда. С течение на времето, в контакт с околната 
среда, дори най-дълготрайните материали претърпяват постепенно и необратимо 
изменение на микроструктурните им свойства. Всяка промяна на параметрите на 
средата (температура, влажност, замърсяване и др.) както в местен, така и в 
глобален мащаб, предопределя съответно промяна и на този баланс с последващи 
нови процеси на адаптиране и нови трансформации. Ефектите на разрухата са 
особено видни в зоните с висока концентрация на промишлени конструкции и в 
големите селища, където поради нарастване на нивото на замърсяване, свързано с 
уличното движение и със затоплянето на сградите, темповете на увреждане се 
ускоряват значително през втората половина на ХХ век. 

Целта на представените съображения относно използваните материали е да се 
дадат обяснение от общ характер за науката и технологията на материалите, които 
може да помогнат на проектантите на мероприятията в избора и обработката на 
материалите в проектите за подобряване на качеството на сградите в старите 
градове. 
 

5. Разруха на традиционното строителство 
5.1.  Метеорология и климат в района 

Отсъствието на значителни промишлени предприятия и ограниченият трафик на 
моторни превозни средства в рамките на малките населени места позволяват 
изключване на патологиите от химическо естество, директно свързани със 
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замърсяването. Най-често срещаните форми на изменение и упадък на материалите, 
използвани в строежите в района, са свързани с наличието, застояването и 
движението на водата. Явлението е всеобщо, но е особено широко разпространено в 
случаите на изоставяне и на пренебрегване на обичайната поддръжка на сградите. 

Както вече бе описано, видовете материали, монтирани в разглеждания район, 
са особено разнообразни. Ще се поспрем по-детайлно върху най-слабите и 
следователно най-много подложени на явления по изменение и върху материалите и 
технологиите, които може да бъдат приложени към тях при извършване на 
мероприятията по консервация. 

Падането на мазилката, образуването на петна и мухъл, падането на прах и на 
люспи, изсолването са типичните прояви на разрухата, дължаща се на влагата в 
зидовете, които със сигурност може да се преценят още при първия пряк визуален 
оглед. Последиците са видни главно в основата на конструкцията, където са все по-
забележими спрямо остатъка от външните стени вследствие на по-честото наличие и 
по-дългия престой на влажността. 

Очевидно е, че в този контекст като цяло не съществува необходимостта да се 
прибягва до особено високотехнологични диагностични и скъпоструващи техники за 
определяне на явленията на разруха и на проектите за консервиране. 

Все пак винаги съществува интерес към базово познаване на използваните 
материали, на техните технологични характеристики и на способността им да 
осигуряват дълготрайност във времето при конкретните околни условия, който не 
може да не бъде основан на строга методика и на лабораторни процедури. 

Конкретни прояви на въздействието на водата 
Водата се характеризира с редица свойства като парното напрежение или 

температурата на замръзване, които може да доведат до големи промени, когато се 
намират във вътрешността на малки кухини каквито са порите на строителните 
материали поради взаимодействията, които се установяват между водните молекули 
и стените на твърдото тяло. 

Пряката последица от това явление е свързана с различната височина, до която 
може да достигне водата, когато се намира в система от свързани помежду си пори, в 
зависимост от диаметъра на порите. „Капилярната влага”, която стои в основата на 
някои от най-важните прояви на разруха на сградите, причинени от водата, се 
регулира от уравнението на Уошбърн и от проветривостта. 
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Водата може да влиза в контакт с конструкцията и по други начини както отвън, 
така и отвътре. Отвън – посредством дъждовете, поради конденз или поради 
капилярност; отвътре – поради вътрешни щети по системата за отвеждане на водите 
или заради конденза в тръбите с покрит монтаж. 

Явленията, свързани с конденз или с атмосферните валежи, атакуват основно 
повърхностите на изделията, освен ако след това не се разпространят и към 
вътрешността благодарение на порьозността на материала, докато явлението по 
капилярно покачване на влагата от земята може да позволи проникването на вода 
директно във вътрешността на зидарията. 

Следователно можем да обобщим условията, тясно свързани с въпросния 
случай по отношение на въздействието на водата, което може да се разпознае като 
агент, причиняващ увреждане на сградите в района. 

При гранулестите материали – онези, чиято микроструктура е съставена от 
взаимно допрени зрънца с от микронен до субмикронен размер (вар, цимент, 
пясъчник, мергел, варовици, пръст и др.), наличието на вода по вътрешната 
повърхност на твърдото тяло предизвиква отслабване на връзката между зрънцата и 
отдалечаване помежду им, довеждайки на макроскопско ниво както до разширение, 
така и до чувствително намаление на якостта на натиск. 

Циркулирането на водата на свой ред води до разпадане на твърдите тела, по-
специално на калциевия карбонат, който е съставна част както на някои зрънца, така 
и на свързващия отделните зрънца цимент. Водата като цяло е налична под формата 
на разреден разтвор, съдържащ различни химически съединения, сред които 
въглероден двуокис и други компоненти от киселинно естество като например тези, 
получени в резултат на биологичната активност. 

Под термина циркулация се разбира както същинското преминаване на вода, 
която се просмуква в порьозната матрица на материала (поради капилярност или 
дори под евентуална разлика на налягането в смисъла на Дарси), така и протичането 
в резултат на дъжда. В последния споменат случай непрекъснатото подновяване на 
контактния разтвор и неспокойният му характер правят разрушаването още по-
интензивно. 

Продължителното наличие на вода по повърхностите благоприятства биотичната 
дейност (водорасли, мъх, лишеи, треви и по-висши растения), а следователно - 
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вероятно и настъпването на допълнителни условия, които генерират микрострес 
(разширявания-свивания) и микроразпадане. 

Следователно още на микроскопско ниво, но което въвлича стотици или хиляди 
зрънца и съответните пори, може да се проявят въздействия, свързани с 
кристализирането на соли, образуване на лед със съответните промени на 
размерите, свързани с температурните разлики, осмотични налягания и набъбване 
на глините (по-специално смектитите) и на хидросиликатния гел на хидравличните 
цименти. 

Така че по повърхностите и в непосредствена близост до тях, постепенно 
отслабени от комплекса/въздействието едновременно на многобройните агресивни 
фактори, описани по-горе, може да въздействат макроскопични усилия, които, 
колкото и да са случайни, може да бъдат интензивни като тези, генерирани от вятъра 
(като се абстрахираме от корозията, която обикновено няма възможност да се прояви 
в града), от силния дъжд или от града. 
 

Съображения относно евентуалното използване на синтетични 
полимери с укрепваща или хидрофобна функция 

Синтетичните органични полимери представляват химически материали с 
физическа структура и технологични характеристики, радикално различни в 
сравнение тези на материалите, използвани в историческото строителство. Все пак, 
особено през последните десетилетия, се счита, че някои от тях може да „бъдат 
поставяни редом с” традиционните материали, за да разрешават някои проблеми на 
последните, с особено внимание към отслабването на повърхностите, изложени на 
въздействието на околната среда и към възпрепятстването на проникването на вода 
в границите на порестата микроструктура. 

От 30-те години на миналия век датират първите употреби на акрилни полимери; 
през 50-те години започна употребата на епоксидни, силиконови материали, 
полиуретани и полиестери, а през 80-те години бяха въведени 
перфлуорполиетерните полимери и флуоридните еластомери. Голяма част от тези 
полимери не се произвеждат от химическата промишленост за конкретния сектор на 
реставрацията, тъй като той не е достатъчно значителен от икономическа гледна 
точка за тяхната дейност, а само случайно полезен за рекламни кампании в случай 
на извършване на мероприятия по художествено ценни сгради, широко познати на 
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обществеността. Секторът на реставрацията е този, който „възприе” някои класове 
полимери, като понякога се оказва неподготвен поради промяна на рецептите и дори 
поради изчезването от пазара на някои продукти, например поради забрана 
(законодателство относно хлорфлуорокарбони, за които се счита, че са виновни за 
намаляването на озона в атмосферата) на разредителите, използвани в 
перфлуорполиетерите (единствените реално обратими полимери!). 

Тези полимери се употребяват под формата на разтвори (в органични 
разредители и разтворители, а в последно време и във вода поради съображения, 
свързани с екологията и безопасността, но които са с по-ниска техническа 
ефективност) импрегниращи порьозната повърхност или покриващи компактните 
повърхности (в този случай не са особено полезни!), с функция на укрепващи и/или 
хидрофобни материали. Голямата разлика на системата разтворител/разредител за 
изпаряване и/или на химическите реакции между различните полимерни компоненти 
или между един полимер и адсорбираната вода по третираните повърхности води до 
отлагане на първоначалния полимер или на този, който се е образувал на място в 
резултат на реакциите. По този начин полимерът може да играе ролята на 
свързващо вещество/запълнител на отделени частици и, ако неговите химико-
физични характеристики го позволяват, служи като хидрофобен материал за цялата 
материална маса. Погрешното разбиране на тези механизми и на динамиката на 
циркулацията на водата и парата в порьозната конструкция на материалите често е 
водело до приложения, които категорично са вредили на консервацията. 

Полимерите не оправдаха очакването да бъдат „еликсирът на дългия живот” на 
сградите. Например през органичните полимери така или иначе проникват серен 
диоксид и серен триоксид, затова карбонатният материал изобщо не е предпазен от 
сулфатация. 

Освен това е очевидно, че наличието на полимера променя естеството на 
първоначалния материал, като обезсмисля концепцията за консервация. Тази 
промяна, особено в случая на порьозни материали, е практически необратима и се е 
оказала и значително препятствие за бъдещи нови третирания. 

 
Аспекти на повторното използване на неизпечена пръст в 

мероприятията по възстановяване 
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Главният недостатък на пръстта е афинитетът й към водата, която се промъква 
между частиците поради полярния си характер и високата стойност на 
диелектричната константа, раздалечава частиците и отслабва слабо 
електростатичните и капилярни връзки, които задържат твърдия материал в едно 
цяло, предизвиквайки рязко намаление на носимоспособността, а при протичане – и 
постепенно отнемане на съставни части, което започва от повърхността. По тази 
причина материалът трябва да бъде предпазен по подходящ начин и трябва да се 
вземат  под внимание всички предпазни мерки, насочени към избягване на контакта с 
водата (идваща от земята чрез капилярната влага или вследствие на 
метеорологични явления). 

Първата фундаментална стъпка за правилна намеса започва с подготовката на 
материала, който е толкова по-дълготраен, колкото по-голямо е вниманието, което се 
обръща по време на етапите по обработка. 

В някои случаи добитата пръст се е използвала след съзряване на въздух 
(атмосферно съхнене) в продължение на цял сезон, обикновено през зимата, преди 
да бъде използвана за производството на неизпечената тухла. Поради 
въздействието на водата, на замръзването и на кислорода във въздуха във времето 
настъпват определени изменения, които като цяло са положителни за следващите 
характеристики на материала: буците земя се разрушават и нараства финото 
разделение през свързващия етап, водата се разпределя по-равномерно, част от 
разтворимите соли се дренират, поради въздействието на бактерии се образуват 
нови органични вещества от хумусен тип, окисляват се евентуални пиритни 
минерали. Тези техники за аклиматизиране на материала би трябвало да бъдат 
възстановени с цел коректно приложение на същите методи в съвременните условия. 

За да може да се постигнат най-добрите работни характеристики на материала, е 
от значение и внимателната обработка на сместа. По-специално е необходимо да се 
положат грижи за разрушаването на буците пръст така, че да се получи по-ефикасна 
дисперсия на фините фракции и по такъв начин достъпът на водата по 
повърхностите на глинената компонента да доведе до добре споена и пластична 
смес, добре разпределена и адхезивна, за да може да свързва възможно най-добре 
едрата фракция и сламата. 

Оптималното съдържание на вода, необходимо, за да може материалът да бъде 
замесен и да стане еднороден, а след като бъде поставен върху формата 
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равномерно и компактно, да бъде освободен от кофражната форма и с него да може 
да се борави бързо и надеждно, варира в зависимост от състава и по-специално от 
естеството и количеството на глинената компонента. Глините с по-голяма 
специфична повърхност се нуждаят от по-голямо количество вода, което 
ориентировъчно може да варира от 15 до 45%. 

Сушенето е друг решаващ етап в обработката на тухлата. Известно е, че през 
почти всички епохи и на всички места тухлите имат минимален размер или дебелина, 
не повече от 15 см, понякога дори по-малко от 10 см (докато се срещат дължини дори 
и над метър). Това гарантира, че сушенето може да завърши в разумно време 
(максималният  размер пък е свързан с удобството по време на работа). 
Елиминирането на водата винаги предизвиква свиване на тухлата. Етапите, чрез 
които се осъществява това явление, всъщност предполагат някои повторни 
намествания на микроструктурата. Наличието на слама гарантира подходящи 
свързващи каналчета, за да може парата да се отвежда регулярно. В началото на 
процеса по сушене твърдите частици в състава на пръстта са отчасти взаимно 
разделени от тънки слоеве намираща се помежду им вода. Когато тези слоеве бъдат 
постепенно елиминирани, частиците биват подложени на усилие, за да се движат, да 
се насочат повторно и да се сближат; всичко това в макроскопско отношение 
означава намаление на размерите на изделието. Ако явлението се извършва 
равномерно и без препятствия, без чувствителни разлики в различните части, не 
възникват опасни напрежения на опън, които да доведат до нарушения и 
увреждания. Наличието на слама или друг фиброзен материал е силно 
препоръчително, тъй като допринася за регулиране на напреженията в масата, 
подложена на сушене. Според Витрувио: „Освен това е уместно тухлите да бъдат 
правени през пролетния или есенния сезон, за да може да изсъхват равномерно”. 

Необходимото за сушенето време никога не трябва да бъде по-кратко от един 
месец (обикновено обаче не са двете, петте години, споменати от Витрувио, ако това 
се прави реално!). 

Наличието на вода намалява драстично стойността на якост на натиск, получена 
на сухо, до отсъствието на такава стойност ако се стигне до условия на масово 
просмукване (12-15 тегловни процента вода). В действителност масово просмукване 
трудно може да се открие, тъй като ако глинената фракция в сместа е подходяща, 
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наситените повърхностни слоеве създават временна пречка пред по-нататъшното 
проникване. 

Границите на якост и на дълготрайност на пръстта сама по себе си винаги са 
били очевидни за нейните ползватели, затова трудно може да се намери „нещо”, 
което да присъства в природата или да произтича от обработките, което да не е било 
поне експериментирано като „добавка” за подобряване на свойствата й. Сламата със 
сигурност е била най-функционалният и най-всеобщо използван материал, заедно с 
комбинацията пръст-вода. Нейната роля, както бе споменато по-горе, е да улеснява 
процеса на съхнене и да играе ролята на механичен стабилизатор за усилията на 
опън (по-специално на етап съхнене) и на огъване (на място на обекта). Механичният 
принос, внесен от сламата, със сигурност е скромен, но все пак значим. 

Стабилността на размерите може да се превърне в критичен фактор при 
евентуално реставрационно мероприятие, в което пресният материал трябва да се 
положи до първоначалния добре изсъхнал материал. 

Намалението на размерите зависи от количеството вода, използвана за сместа, 
от фракцията и от типа налична глина, чакъл и пясък (скелет), както и от 
количеството слама и може да бъде силно обусловено от специфични добавки като 
вар и особено цимент. Като цяло диапазонът на вариране на размерите на продукта 
без добавки се движи между 5 и 15%. 

Понастоящем добавката от вар (включително „негасената”, тоест CaO, в 
зависимост и от изсушителя/редуктор на влажност) към пръстта е всеобща практика 
при мероприятията по консолидиране/стабилизиране на съответната пръст, 
например при изграждането на инфраструктура, пътища, летища, склонове на 
хълмове и др. Техническите и икономически резултати, постигнати при тези 
специфични приложения, са като цяло позитивни; процентът добавка, често свързана 
с хидравличен цимент, понастоящем е около 5 тегловни процента. 

За конкретното полагане, добавянето на вар позволява осигуряване на по-
голяма стабилност на размерите на тухлата, преди всичко при евентуалното 
възстановяване, но в ущърб на по-голямата порьозност (която би се намалила 
драстично при съсъхването). Все пак трябва да кажем, че по преценка на авторите 
предимствата от гледна точка на по-голяма механична якост, макар че са вече 
посочени в публикувани експерименти, са съвсем посредствени и никога не са 
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толкова сериозни, че да подобрят значително класа якост на първоначалния 
материал. 

И циментовите добавки, които като цяло варират в границите между 5-15% 
включително от нивото на пръстта, може да допринесат за подобряване на 
стабилността на размерите, често намалена до част от процента. И в този случай 
това може да стане само за сметка на увеличение на порьозността, която се оказва, 
че не е чувствителна на разширение като например явленията, свързани с 
образуването на лед. Значително е и подобрението на стабилността й при наличие 
на просмукване на вода. 

Не е задължително добавянето на свързващи вещества като вар и цимент в 
качеството им на стабилизатори да подобрява механичните свойства на материала; 
промяната на якостта на натиск при ниски дози трябва внимателно да се проверява 
за всеки конкретен случай (понякога ситуациите дори са се влошавали). По-големите 
дозировки влошават икономическия баланс на добавката, като правят неестествен 
преди всичко земния материал и водят единствено до получаването на материал на 
циментова основа с много лошо качество, със съвсем леки подобрения на 
механичните характеристики. 

Освен това не трябва да забравяме, че бидейки модерните цименти получавани 
единствено по суха технология, това е породило увеличаване на процента соли, 
разтворими в продукта, с появата на очевидни проблеми в случай на използване в 
особено порьозни формули и следователно в конструкции, изложени на водна 
циркулация. 

В някои случаи стабилизирането (спрямо водата или от механичен тип) на 
пръстта може да бъде осъществено чрез добавяне на полимерни вещества към 
сместа или последващо третиране с импрегниращи разтвори след узряване. 
Употребата на продукти с модерни формули (например на базата на TEOS) и на 
хидрофобни материали (например на базата на алкилалкоксисилоксан) е операция, 
която би трябвало да бъде разглеждана само спорадично, а не като обичайна 
процедура при намеса върху сгради от неизпечена пръст. По правило 
дълготрайността на сградата трябва да се осигурява посредством възстановяване с 
подходящи традиционни материали на ерозиралите пластове, на мазилките, на 
покритията и др. и следователно с редовна обичайна поддръжка на сградите. 
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Използването на тези модерни материали, които очевидно са извън този 
контекст, може да бъде разглеждано адекватно в извънредни мероприятия по 
намеса, но в този случай също с оглед на публикуваната противоречива информация 
е необходимо да се предвиди предварително и продължително във времето 
експериментиране.  

Самата пръст може да се използва за измазване на зидани външни стени. 
Доколкото е пласт, който разделя конструктивния материал (в този случай 
неизпечената пръст) от околната среда (по-специално външната  такава), редом с 
естетическата функция, в комбинация с боядисването, мазилката има строга 
техническата функция да предпазва от агресивни въздействия, свързани винаги и по 
различен начин с наличието на вода. Предвид голямата повърхност, изложена на 
изпаряване в случая на мазилката, съсъхването трябва да бъде ограничавано чрез 
поставяне на фибри, включително и синтетични полимерни такива. 

Както вече видяхме в един предходен раздел, мазилките трябва да бъдат 
внимателно проучвани и правени, особено там, където трябва да се предпази 
намиращият се под тях материал. 

Преди всичко се препоръчва използването на мазилки на основата на вар 
(обикновена и хидравлична), докато не се препоръчват тези на циментова основа, 
които са с твърде висока механична устойчивост спрямо основата и с проблемно 
сдвояване от гледна точка на топлинното разширение, както и възможни източници 
на разтворими соли. 

 
5.2. Проблеми на разрухата на традиционния сграден парк: лошите 

практики на намеса 

В компактните центрове на малките населени места от селски тип в рамките на 
територията на Мармила до края на Втората световна война е било лесно да се 
открие архитектурна еднородност, която ги е направила лесно разпознаваеми 
носители на отчетлива местна идентичност. 

Старинните строителни практики са предавани от поколение на поколение 
единствено чрез практически опит и се основават не толкова на теоретични 
съображения и проектни математически абстракции, колкото на емпирични преценки, 
трупани с опита от всекидневния живот. Статичната устойчивост, стабилността и 
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общата безопасност на предмодерното строителство следва да се свързват повече 
със способностите на бригадите да изпълняват работата съгласно всички 
професионални правила, тоест според критериите и правилата на доброто 
строителство, отколкото с инвестиции в обработка на вложените материали. Тези 
правила са част от местните технически строителни знания, непрестанно 
обогатявани чрез конструктивни решения, които по време на вековния практически 
опит са дали убедителен отговор на конкретни проблеми.  

Изкуството на предмодерното строителство има силна връзка с културата в 
определен период от време на конкретното място, в рамките на което се развива. 

Именно във взаимоотношението между селището и мястото, разширявайки 
обхвата на въпроса с връзката между културата на обитаването и територията, 
вероятно се открива фундаменталният характер на народната архитектура. 

Архитектурата всъщност представлява изкуство на мястото, а традиционните 
строителни обичаи следва да се възприемат за максималното й проявление, защото 
успяват да съчетаят по възможно най-добрия начин всички житейски нужди на 
конкретната общност в определен териториален контекст чрез опита, който самата 
въпросна общност е натрупала по време на  своето съществуване. Материалната 
култура в дадена сфера, а с нея и видовете строителство се оказват неразривно 
свързани с наличните естествени материали, годни за влагане в строителството. 

Всички традиционни сгради са замислени като големи монтажни кутии, в които 
обратимото сглобяване на конструктивните елементи първо, а след това и на 
довършителните работи, се крепи на система от слаби връзки, която позволява 
тълкуване на строителството като комплекс от пластове на няколко нива и с 
диверсифицирани функции. Историческото строителство в региона винаги се е 
характеризирало с готовността си за разкомплектоване, което е направило възможно, 
дори е облекчило, практиката по поддръжка и подмяна на елементи във влошено 
състояние. Това реално е позволило дълготрайност във времето на античната сграда 
и я е съхранило. 

Интензивното търсене на по-голямо количество жилища, настъпило най-вече 
поради масивната урбанизация, свързана с политиката на промишлено развитие, 
предопределя силен тласък в строителството, насочено най-вече към изграждане на 
жилищни комплекси. Зараждането на нови периферни зони на градовете поставя под 
въпрос самите причини да се живее на традиционни места. 
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Макар че селищата по територията на Мармила са засегнати далеч по-слабо от 
тези социални и културни феномени, в сравнение с останалата част на Италия (в 
рамките на тази територия не могат да се отчетат нито проблеми, свързани със 
следвоенната реконструкция, нито такива, свързани с промишленото развитие), все 
пак не може да се отрече, че по време на периода на подем от 60-те години и 
особено след 70-те години, те претърпяват значителен миграционен поток, насочен 
към по-важните градски центрове на Италия, предизвиквайки чувствително 
намаление на населението. 

Къщата, разположена в центъра на парцела (еднофамилната къща) става 
символ на едно обновено общество, което възнамерява да се освободи от 
интровертната култура и се превръща в типов модел, който най-добре отговаря на 
нуждите на новия начин на живот, свързан с външния свят. 

Най-тежката последица за населените места от територията на Мармила, а 
именно отчетливото разграничение между материалната култура на занаятчийската 
концепция и новия промишлен подход, който е чужд на района, трябва да се търси 
именно в бързото разпространение на новите строителни технологии, което съвсем 
вероятно е първа причина за упадъка на традиционното историческо сградно 
наследство. 

Окончателното скъсване между традиционната строителна култура и модерната 
такава всъщност се осъществява в кратък времеви период от около тридесет години, 
по време на които преимуществото на модерното проектиране и производство на 
строителни материали създава привидно незапълнима дистанция между старите 
сгради и съвременните хора. 

Строителството престава да бъде местен фактор, а започва да се свежда до 
окомплектоването на стандартизирани елементи, които не принадлежат на конкретна 
материална култура и са повсеместно повторяеми. 

Успоредно с това се извършва постепенно преминаване на техническите знания 
на строителите, трупани директно чрез практически опит по строителните обекти, към 
нови професионални знания по контрол и управление на етапите на проектиране и 
изпълнението на работите. 

Прилежанието, което прединдустриалните строители са положили във връзките 
и начините на струпване на различните жилища, съчетавайки едновременно 
индивидуалния характер на всяко от тях с по-общите изисквания, свързани с баланса 
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на населеното място, попада в криза поради използването на модели, чиято 
индивидуалност преобладава над общата селищна система, променяйки, често 
необратимо, същността и образа на селищата. 

Голяма част от плановете са се ограничавали до определянето на задължения и 
ограничения по въпроси, свързани с класическите градоустройствени параметри, без 
да иницииране на познавателен проект, който да си поставя за цел откриването на 
базови и структуриращи правила за селището. Сред решенията, които допринасят 
немалко за измененията в прединдустриалните селища в Сардиния може да 
споменем например разпоредбите за изтегляне назад на сградите спрямо улиците с 
цел разширяване на пътното легло за направа на тротоари в името на селищен 
модел, присъщ за съвременните периферни градски части, но със сигурност лишен 
от всякаква връзка с логиката на стария град, с възможността за насищане на 
свързаните обеми в отделни парцели и без да се предоставят указания за начините 
на застрояване на парцелите с новите сгради. Подобна е и откритата възможност за 
направа на подземни помещения, включително и такива с големи размери, които 
неизбежно вредят на сложната система от връзки между построеното и празните 
пространства в рамките на дворовете. Не може да пропуснем и практиката за 
разрушаване на традиционните сгради в повече или по-малко напреднало ниво на 
разруха, с цел да се построят нови сгради, които сляпо и грубо подражават на 
съществуващите преди това, без обаче да улавят отличителните им черти, 
превръщайки се по този начин в неприятни карикатури. 

Разпространението на модерните и индустриализирани модели на строителство, 
заедно с материали като бетона, поражда загуба на някои строителни и формални 
елементи, присъщи за предмодерната архитектура.  

Към това се прибавя разрушителният ефект, който някои технологични решения 
имат и все още оказват върху традиционното строителство. В тази връзка е 
достатъчно да споменем използването на междуетажни плочи от тухли и бетон в 
замяна на дървените такива, използването на бетонни блокчета за направата на 
зидове или още по-лошо за коригиране на участъци във влошено състояние, 
промяната на покривната конструкция или на други строителни елементи на фризове, 
корнизи, декоративни елементи на врати и прозорци, балкони, използването на 
каменни облицовки за симулиране на конструктивни зидове от видим камък и др. 
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За щастие, хората все по-често откриват в старото селище мястото на своята 
групова идентичност, което допринася за подновеното желание за завръщане, което 
се проявява спрямо него. 

Сред голяма част от обществото вече е разпространено мнение, че 
историческите центрове, както и малките такива, са богати на значения, които 
излизат отвъд тези, които са им приписани от култа към Античността, доколкото се 
счита, че в тях е съхранен културният продукт на цяла една общност и в определен 
исторически период. 

Тръгвайки от предпоставката, че съществуващото трябва да се разбира като 
задължителна ценност, концепциите за изменение, устойчивост, контекст, 
принадлежност и идентичност са интерпретирани в съвсем нова оптика спрямо 
близкото минало и се превръщат в „носеща част на проекта”. 

Възстановяването с цел консервация, което поставя непрекъснатата употреба и 
повторното използване като необходимо условие за избягване на изчезването на 
базовото строителство, по този начин се трансформира в един от инструментите 
(може би най-важният), чрез които се валоризира и се релансира икономическият 
потенциал, който все още предлагат предмодерните селища, отваряйки път за 
управление на ресурсите, което да е съобразено с една по-балансирана връзка 
между поселение и територия. 

Това ново тълкувание на архитектурата е подкрепено от няколко технически 
съображения, добре известни на лицата, с опит в сферата на традиционните селища 
и свързаната с тях строителна практика. 

Съществената непрекъснатост на базовото строителство, съчетана със 
способността му да поема евентуалните промени, определено прави операциите по 
адаптиране на традиционните сгради към изискванията на модерния живот по-малко 
трудни. Това спокойно трябва да се смята за валидно и по отношение на спазването 
на действащите нормативни стандарти. 

Не бива обаче да забравяме, че голямо количество от мероприятията по 
възстановяване се извършват по оперативни критерии, които са в пълно 
несъответствие с типичните за традиционното строителство или използват 
несъвместими материали, което ги прави да изопачават културно-историческата и 
материална същност на старите селища, изкривявайки по този начин и начина на 
разбиране на процедурата по възстановяване. 
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5.3.  Анализ на разрухата: общи характеристики и класификация 

До този момент упадъкът на дадена сграда, разглеждан само превантивно, е бил 
разрешаван чрез разрушаване и повторно изграждане на онези части от сградата, 
които са във влошено състояние. 

Познаването на природа, на културата и социално-икономическото устройство на 
общностите в Мармила ограничава обхвата на вътрешно-присъщите причини за 
наблюдаваната разруха, тъй като сградите, които може да се включат към местното 
традиционно историческо наследство, са построени почти изцяло върху скална 
основа, като цяло са защитени от преобладаващите ветрове, намират се на по-
високи места, не са проектирани, а най-старите сред тях дори са строени от самите 
собственици. Селянинът-строител познава територията, в която се е заселил, 
природните елементи, климата, ветровете, най-благоприятното изложение и 
разполага своята къща-ферма на сигурно място. Упадъкът, до който са довели 
вътрешно-присъщи на сградата причини, почти винаги трябва да се свързва с 
недобро изпълнение, изразяващо се в неоптимално закрепване на стените, 
използване на некачествени каменни материали или неприлежно полагане на 
каменните зидове. Това не се дължи на липса на познания за добрите строителни 
практики, а на това, че селянинът-строител е придавал на къщата второстепенна 
функция. 

Макар че упадъкът, присъщ на сградите, в повечето случаи произтича от 
прибързана и неправилна направа, външните причини за разрухата, които са с не по-
леки последици, също се дължат основно на действията на човека. Строителното 
поведение от последните тридесет години твърде често е пренебрегвало 
структурните и строителни връзки, които се изграждат между нови и традиционни 
сгради, прилежащи към тях. 

В случая със селищата в Мармила взаимодействията между строителни обекти, 
имащи различни конструктивни, формални характеристики и размери, са сред 
главните фактори за проблемите със зидовете и покритията на традиционните 
сгради. Говорим за мероприятията по разрушаване и реконструкция, изпълнявани 
обширно в селищата в Мармила от ’70-те години насам чрез въвеждането на нови 
сгради, несъвместими със съществуващите като форма, размери и строителна 
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технология; промяната на статичните баланси, вследствие на въвеждането на 
хоризонтални елементи (междуетажни плочи от тухли и бетон като алтернативни на 
дървените) и вертикални елементи с различни поведения спрямо тези от 
традиционното строителство, както във връзка с конструктивните въздействия, така и 
на топлинните разширения, често е водело до тежки нарушения и в много случаи – 
дори до рухване на най-зле свързаните носещи конструкции. 

Изоставянето на традиционните исторически сгради е друга съществена причина 
за упадък: последващата от това липса на периодична поддръжка в действителност 
предизвиква влошаване на състоянието на строителството, което обикновено 
постепенно се разпространява, като прогресира отгоре надолу. Първият елемент, 
който бива въвлечен в този процес, е покривът: влошаването на състоянието на 
покритието от керемиди позволява инфилтриране на дъждовна вода, чието 
въздействие предопределя неизбежно погиването на опорните дървени конструкции 
и повреждането (първо на фризовете, а след това и на същинския зидан корпус) на 
каменните зидове и тези от неизпечена пръст. Това въздействие често е придружено 
от едновременното присъствие на растителни видове, които допринасят за 
погиването на някои чувствителни части от традиционното строителство като стрехи 
и фризове. 

Както споменахме по-рано, поради местната природа и вътрешно присъщата 
склонност на традиционното строителство към разкомплектоване и поддръжка, в 
селищата в района на Мармила природните причини не генерират такива ефекти на 
упадък, които да не позволяват намеса за възстановяване и последващо повторно 
използване.  

6. Характеристики на обичайната архитектура 
6.1. Класификация на материалите 

Една от класификациите на строителните материали ги разделя на естествени и 
изкуствени. В първата категория попадат каменните материали, които може да бъдат 
положени след несложни операции от физически тип като добив/рязане в кариерата, 
дялане и оформяне на изделията от неизпечена пръст след добив на съответната 
суровина, смес от вода и слама, формоване и сушене. Към втората категория се 
числят онези материали, които, макар и да произлизат от естествени суровини, са 
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претърпели очевидни трансформации от химическо и минералогично естество, 
обикновено поради третиране при висока температура в специални инсталации. Това 
са печените тухли и керемидите, свързващите вещества (гипс, вар и хидравлични 
цименти) и следователно разтвори и бетони, стъкло, метали и синтетични полимери. 
В миналото производството на някои от тези материали, по-специално на вар и 
тухли, е било извършвано в малки „селски” инсталации, докато след края на Втората 
световна война същите вече се произвеждат в големи промишлени инсталации, 
обикновено разположени далеч от малките центрове, в които е било предназначено 
влагането им. 

Друга класификация, директно свързана с проблемите на разрухата и насочваща 
вниманието към онези материали, които се използват за направата на носещи 
конструкции и покриви, може да се направи посредством разделяне на строителните 
материали на компактни и порьозни. Порьозността на материала играе 
фундаментална роля, както що се отнася до физико-механичните свойства, така и до 
устойчивостта му на разрушителни въздействия. В първия случай наличието на кухи 
места в конструкцията причинява понижаване на еластичността и устойчивостта на 
натиск, докато във втория случай те създават условия за капилярност или 
водопропускливост, чрез които водата прониква и натрупва различни химически 
вещества в суспензия (соли, газове). 

Към първата категория принадлежат скали като гранити, базалти, пясъчници и 
компактни варовици, или определени бетони с изключително добри механични 
характеристики.  

Към втората, по-често срещана, категория спадат: 1) „нормалните” бетони, тухли 
и керемиди; 2) варовите и циментовите свързващи разтвори и мазилки; 3) голяма 
част от камъните като туфа, трахити и други видове пясъчници; 4) варовити мергели 
и изделията от неизпечена пръст. При тях порьозността се изразява чрез комплекс от 
микроскопични кухини, образувани благодарение на липсата на пълен контакт между 
частиците в твърдо състояние. Тези кухини имат различни размери и са свързани по 
различни начини. Чрез тези празнини водата може да проникне капилярно или чрез 
пропускане под налягане в обширни обеми от материала. 
 

6.2.  Материали и техники на предмодерното строителство в Мармила: 
къщи от пръст, камък, дърво 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

50

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

В селищата на територията на Мармила, свързани предимно със селския бит, 
строителната дейност се основавала на използването почти само на естествени 
материали. Освен това тук, както и в други зони на Сардиния, инвестирането на 
ресурси от страна на бригадите е намалено до минимум. Степента на обработка на 
материалите е била необходима основно за правилното полагане на строителните 
елементи. 

Вещото познание и прилагане на антични техники, утвърдени във времето чрез 
натрупания практически и всекидневен опит и непрекъсната дейност по поддръжка 
всъщност са гарантирали не само специализирана обработка на материалите, но и 
дълготрайност на сградите и представляват два често срещащи се елемента в 
строителството. 

Аналогично на ситуацията в средиземноморските райони, традиционната 
архитектура в Мармила и в граничните й райони по същество е архитектура на 
пръстта, камъка, дървото и на малко други производни от тях материали. Това се 
дължи на факта, че те са най-разпространените суровини по територията, което ги 
прави най-лесни за намиране и съответно финансово най-изгодни. 

Традиционното историческо строителство в тези райони се основава на 
принципа на сухото сглобяване на елементите: предмодерната къща може да бъде 
оприличена на голяма монтажна кутия, в която само стената е дълготраен и 
непрекъснат елемент на сградата. Всичко останало – конструкциите и покритията, 
междуетажните плочи, малкото и несложни довършителни работи – може да бъде 
демонтирано и повторно положено във всеки един момент, без да се поставя под 
въпрос ефективността на цялостната система. 

Данните за материалите и конструкциите съставляват фундаментален аспект в 
определянето на еднородните под-зони, който позволява да се разграничат зони със 
строителство от пръст и зони с категорично преобладаващо каменно строителство. В 
границите на последните може да се направи допълнителна разлика между 
базалтови, трахитени, мергелни зони, такива от туфа и от пясъчници. 

Строителните техники придобиват тясно локална конотация с оглед на 
материалите, налични по територията. Затова се срещат селища, в които 
доминиращият материал е един единствен, като в случая със селата на Григине, 
изцяло построени от червен трахит, или на двете Мармили, където доминиращият 
камък е представен от мергели и пясъчници, или също така на северно Кампидано, 
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където неизпечената глина представлява най-разпространеният материал, но и 
селища със смесени техники, в които се установяват изключително интересни 
миксове на материали и технологии. Комбинирането на пръст и камък например със 
сигурност е сред най-значимите и въвлича голяма част от селищата в двете 
Мармили, но не трябва да бъдат пренебрегвани и селищата от горна Мармила, в 
близост до Григине и Монте Арчи, които имат зидани конструкции, направени чрез 
използването на няколко вида камък: червен трахит, мергел, жълт пясъчник, базалт, 
а в няколко случая и неизпечена пръст. 

 
6.3. Зидове от пръст – зидове от камък 

В селищата от територията на Мармила културите на строителство с неизпечена 
пръст и камък са в непрекъснат диалог и техниките се смесват в интересни форми. 

Стените от неизпечена пръст са направени от тухли, които по правило са с 
размери 40х20х10 см, в геометрично съотношение, което изисква всяка от страните 
да бъде двойна на предходната и обикновено са били издигани над фундаментен 
цокъл от камък, чиято „едрозърнеста” структура е предотвратявала появата на 
капилярна влага, вредна за зидовете като цяло, и особено за неизпечените такива. 
Измазването на зиданите повърхности с подходящо смесени варови разтвори и 
пръст е била разпространена строителна практика с цел опазване на стената от 
свличане; все пак не е необичайно да се открият неизмазани зидове, които са все 
още перфектно съхранени. 

Полаганата при изпълнение грижа и добрата устойчивост, придадена на целия 
зидан корпус от неизпечена пръст, все пак не са гарантирали издръжливостта на 
стената при особено неблагоприятни атмосферни условия – по време на силна буря 
през 1827 год. се наводнява целият регион на Мармила, като къщите от неизпечена 
глина буквално се „разтварят като захар”. 

Ако стената от неизпечена пръст, макар и с цветови вариации, дължащи се на 
различното естество на използваната пръст (което между другото може да се оцени 
само при отсъствие на мазилка), има доста еднородни характеристики в целия район 
на разпространение, то каменната стена в зависимост от вида камък и свързаната с 
него техника, предлага изключително богата палитра от решения, често отнасящи се 
до много ограничени райони. 
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Типичната конфигурация се състои в едновременното строителство на две 
успоредни каменни външни стени, разделени от кухина, пълна с пръст, дребни 
камъчета и парченца тухли. Стабилността на стената предвид несъстоятелността на 
пълнежа зависи от преминаващите елементи, които благодарение на значителните 
размери и на челното си разположение свързват директно двете стени, като им 
придават приемлива степен на здравина. 

Не бива да забравяме, че зиданите конструкции в Сардиния – земя, която е 
прочута с това, че вече не е подложена на сеизмични явления, не е трябвало да се 
съобразяват с динамични и непредвидени усилия, произтичащи от въздействието на 
земетресенията, и това е позволило на сардинските строители да изграждат сградите 
си сравнително спокойно в сравнение с други средиземноморски райони. 

Считано от втората половина на ХХ век се утвърждава, поне по отношение на по-
ценните сгради, използването на свързващи разтвори на варова основа, които 
гарантират по-голямо взаимодействие между каменните отломки, увеличение на 
кохерентността на зидания корпус и на монолитността му и вследствие на това – на 
общата устойчивост. В същия период и по-специално през първата половина на ХХ 
век се разпространява практиката на фугиране между каменните късове с варови 
разтвори, с цел да предпазят ядрото на зида от проникване на вода, стичаща се по 
външната повърхност. 

В многобройни селища в Мармила се прибягва както до стената от неизпечена 
пръст, така и до каменната стена, като понякога се използват по-леки зидове от смес 
от глина, пясък и слама за изграждане на по-високите етажи, докато каменните са 
предназначени за приземните етажи. 

 
6.4. Покриви 

Покривите навсякъде са с дървена конструкция с обикновен или двоен скелет, 
като широко разпространено е използването на сложни елементи като ферми или 
привидни ферми. Схемите за покриване на жилищните сгради са основно с два 
симетрични ската, докато тези на лоджиите и на селскостопанските пристройки са 
едноскатни, но все пак в големите заможни къщи не е рядко използването на отделни 
покривни елементи. 
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Покритието се е правило от сардински керемиди, положени по съвсем опростен 
начин върху плоскост от тръстики или върху свързваща пръстена замазка, 
евентуално стабилизирана с вар, в по-новите къщи. Тръстиковата обшивка е 
разположена върху дървени летви и е вързана с помощта на големи тръстики (с 
диаметър над 25 мм), разположени успоредно на летвите с разстояние помежду им 
от около 50 см. 

 
6.5. Решения за оформяне на стряхата 

Отвеждането на водите представлява особено важен аспект от традиционната 
архитектура на територията на Мармила. Решенията за стрехата са многобройни и 
характерни по-специално за жилищата, бидейки един от малкото елементи на 
предмодерното строителство, заедно с отворите, чрез които се е въвеждал макар и 
минимален декоративен принос в архитектурно отношение, доминирано от 
минимално необходимото и от архетипността на построените форми. 

Многобройните решения за стрехите на старите сгради може да бъдат сведени 
по същество до две големи семейства – такива, разполагащи с улук за събиране на 
водите и такива, които нямат такъв. 

Най-разпространените системи са елементарните, които не предвиждат 
събиране на дъждовните води, а функционират на принципа на директното 
отдалечаване чрез еркер на около половината от дължината им, чрез керемиди- 
улуци. Често тухлените корнизи са били измазвани и декорирани. 

Използването на първите системи за отвеждане на водата с улуци се 
разпространява през втората половина на XIX век в голяма част от богатите къщи и 
произтича от чисто градски архитектурни модели. Отвеждането на водата е било 
разрешавано в най-обикновените случаи чрез използването на странични изливници, 
разположени непрекъснато спрямо стрехата или фронтално, перпендикулярно на 
улука и обикновено направени от вдлъбната керемида; в по-изисканите случаи чрез 
метални вертикални улуци, свързани към стрехата със специални части, 
преминаващи през цялата дебелина на зида и събиращи се в специален елемент, 
разположен в горния край на водосточната тръба. 
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В господарските къщи е било практика улукът да се прикрива със зидче от 
плътни тухли, по правило не по-високо от един метър, разположено на издаден 
напред корниз спрямо повърхността на стената. 

Страничните фризове представляват друг особено важен елемент на цялата 
покривна система и във всички селища в района на Мармила се правят по общо три 
различни начина. Интересно е да се отбележи, че различните видове странични 
фризове не зависят от значимостта на сградата, т.е. всяко от трите решения се е 
използвало независимо от това дали е за бедняшка къща или за господарска такава 
с по-висока архитектурна стойност. 

 
6.6. Междуетажни плочи 

Междуетажните плочи, използвани в предмодерното строителство на селищата 
по територията на район Мармила, са почти само с дървена конструкция, която 
обикновено се състои от обикновен скелет от греди, разположени перпендикулярно 
на преградните стени, подпиращи дъските по пода. Най-често използваните 
дървесни видове са кестен, топола, дъб, маслиново дърво и, макар и с по-малка 
честота от други райони - хвойната; освен това в по-новото строителство не е рядка 
употребата на по-евтината ела. В най-старинните жилища, но често и в онези, 
построени през първите години на ХХ век, обработката на трупите е минимална: от 
това произтичат просто разбичени греди с почти кръгли сечения с различен 
диаметър и в много случаи не съвсем прави.  

Считано от края на XIX век в господарските къщи и в сградите тип „палацето” се 
популяризира използването на междуетажни плочи с довършителни елементи от 
външната и вътрешната страна като подове от теракота или от оцветена или 
нарисувана мозайка върху уплътнена пръстена или варова замазка и тавани, 
направени с тръстикови обшивки или преплетени сплескани тръстики, окачени към 
главната конструкция чрез скелет от малки летвички, впоследствие измазани с варов 
разтвор. 

По територията на район Мармила освен плочите с изцяло дървена проста или 
двойна конструкция, е било популярно и едно трето решение, вече необичайно, но 
все още налично в различни населени места, при което дъските са били заменяни от 
тръстикова обшивка (направена  от тръстики с диаметър над 3 см), поставена върху 
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летвички, покрита със замазка от навлажнена глина, уплътнена и често смесена с 
животински тор. 

 
6.7. Отвори (врати и прозорци) 

Доминирането на построената маса над „празнините” представлява постоянен 
признак в строителния език на Средиземноморието и именно по тази причина 
отворите придобиват специално значение, бидейки особено и изключително място 
на зиданата конструкция. Въпреки структурата и масивността, характерни за 
зидовете – каменни и от неизпечена пръст, системата  на отворите представлява 
един от отличителните елементи на архитектурата на селищата по територията на 
Мармила. 

Културни, технологични и екологични причини се коренят в малките размери на 
вратите и прозорците на къщата в Мармила. Като последица от типично 
средиземноморската култура на затвореност на земеделците и животновъдите, 
уличките в тези селища са заградени предимно със зидове; враждебна атмосфера, 
особено през лятото, подложена на силни температурни промени – както сезонни, 
така и денонощни, което води до намаляване на топлообмена между вътрешното и 
външното пространство, поверявайки отоплителния и воден комфорт на жилището 
на топлинната инерция на големите зидани маси. Оразмеряването на малките отвори 
се превръща в непосредствено решение, което през зимния период позволява 
предпазване на затоплените от огнището помещения от студа, докато през горещите 
летни месеци осигурява меки и прохладни температури.  

В допълнение не бива да забравяме, че естествените икономии, свързани с 
процесите на традиционно и народно строителство, са предполагали прости и 
нескъпоструващи технически решения, които не биха се съчетали добре с направата 
на обширни отвори. 

Съгласно практиката и традицията на зиданото строителство, отворите са тесни 
и доста често срещаните пропорции са по квадратни модели (в най-старинните 
жилища страната на квадрата рядко надвишава 60 см) или правоъгълни със 
съотношение между основа и височина между 2/3 и 1/2. 

Успоредно с щурца и свода се разпространява използването на прозоречната 
врата с балкон, направен в плочи от шисти, поддържани от конзоли от ковано желязо, 
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чугун или камък, разполагащи с парапет от ковано желязо, чугун или в по-ново време 
- от предварително направени стоманобетонни или тухлени елементи. 

Дървесните видове, използвани за направа на фиксираните и подвижни рамки на 
дограмите обикновено са кестен, космат дъб и пърнар, макар че много рядко в някои 
случаи е отчетено и използването на хвойна. 

Прозорците разполагат с капаци с отваряне навътре, които са захванати с панти 
директно към подвижната рамка на дограмата. Поради трудността да се поставят 
стъкла по-дебели от три милиметра, рамките са укрепени с един или два напречни 
елемента с по-малко сечение, които общо разделят площта на отвора на четири или 
шест части.  

По правило всички дървени повърхности са покрити с няколко пласта боя и лак.  
Проветряването на подпокривните пространства, предназначени за складове, 

традиционно е било осигурявано от малки отвори, които в рамките на територията на 
района на Мармила придобиват различни форми и пропорции, като често обогатяват 
жилищата с особено интересни декоративни елементи: от най-старинните изцяло 
каменни системи с по три камъка и с дървена траверса се преминава към триъгълни 
схеми от каменни блокове, поставени един срещу друг и накрая – към абсолютно 
специфични решения с използването на директно издълбани в камъка полумесеци 
или изсечени скални масиви под формата на елипса или кръг. 

Най-старинните врати са съвсем умерени: обикновено са съставени от едно 
единствено крило, има дограма, която е изцяло направена от дъски и в някои случаи 
разполагат с отваряемо прозорче, разположено в горната част, странично или 
централно. Използването на две стриктно симетрични крила се отнася до по-
изисканите постройки, както и релефните орнаменти. Неразделна част от касите на 
вратите са металните ключалки, дръжките, резетата и чукчето. 

По-голямо разнообразие на решения по отношение на вратите и прозорците се 
открива при порталните врати. Най-елементарната конфигурация е представена от 
вратичка от дървени ламели с дистанция помежду им, които не пречат на изгледа 
към двора – този вариант е много разпространен във всички селища в Мармила и до 
ден днешен. В другия край на палитрата с вариантите се намира затвореният портал, 
направен от дървени дъски, монтирани върху много здрава рамка от напречни 
елементи и дървени траверси с квадратно сечение, с две симетрични крила и врата, 
вградена в едно от двете крила, за да позволи и улесни достъпа на пешеходците до 
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двора. Пантите на порталната врата са се състояли от два големи дървени стълба, 
закрепени към зида чрез планки и метални елементи или в някои случаи – с 
подходящо профилирани каменни конзоли. Трябва да се спомене използването на 
камъни, предпазващи долните краища на касата от каруците, както и наличието на 
голям камък, разположен в центъра на порталната врата, който служи за свързване 
на крилата. Разпространени са и смесени решения, при които двете крила на 
порталната врата са напълно затворени долу и направени от раздалечени ламели в 
горната си част. И при порталните врати използваните дървесни видове обикновено 
са кестен, космат дъб и пърнар. 

 
6.8. Стълбища 

Къщата в Мармила е строго еднофамилна и това предполага, че когато е 
възможно, вертикалните свързвания между различните нива трябва да са осигурени 
директно отвътре. 

В действителност външните стълби се правят предимно в случаите на 
увеличаване във височина на жилища, които не разполагат с достатъчно 
пространство за свързване на различните нива отвътре; и в тези ситуации все пак е 
предвидено стълбището да е разположено под лоджиите, така че да се намали до 
минимум неудобството за семейството. 

Вътрешните стълбища може да бъдат сведени до два различни видови и 
конструктивни модела, съответно направени с дървени елементи или изцяло зидани. 
В първия случай конструкцията е базова, съставена от две странично разположени 
дървени греди с наклона на стълбата (обикновено много стръмна) и опрени над 
гредите на скелета на междуетажната плоча. Стъпките на стъпалата са направени от 
дървени дъски с дебелина между два и четири сантиметра, подкрепяни и свързани 
към страничните греди чрез закрепени с гвоздеи летви, или, макар и по-рядко, 
вградени в гредите чрез специални каналчета. Парапетът е фиксиран директно към 
странични греди и е направен с конструкция от вертикални елементи с квадратно 
сечение, крепяща ръкохватката, която също е с квадратно сечение, с редица 
укрепващи диагонали по целия парапет. Не са били предвиждани никакви 
декоративни елементи за дървената стълба, която се конфигурира като чисто 
функционален елемент. 
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С цел да може да се използва като малко подстълбищното сервизно помещение, 
често стълбището е облицовано с дъски, забити от вътрешната страна на опорните 
греди.  

Зиданите стълби са направени от каменни късове, печени тухли и неизпечени 
такива с различни геометрии и конструктивни схеми, които обикновено се свеждат до 
качващ се свод и са вградени между две носещи стени.  

Парапетът на зиданите стълби обикновено е направен чрез сглобяване със 
скоби, плътни кръгли профили, профили с квадратно сечение и плоски такива от 
ковано желязо и чугун. Ръкохватката е съставена както от метални елементи, така и 
от дървени профили. Орнаментите се въвеждат към края на XIX век с флорални 
мотиви и интересни изразни смесици с високо ниво на художествена изразност. 

В многобройни жилища на горна Мармила, Григине и Сарчидано, в които е имало 
практика да се строи върху появяващи се на повърхността скални масиви, нерядко 
стълбите са оформяни направо в естествения камък. 

Разположението на стълбището във вътрешността на жилището варира според 
конкретния случай. Като цяло стълбата не е отделена от помещенията, в които е 
разположена, без значение дали кухня или спални, но може да се намира във 
вътрешността на специално помещение с малки размери, което служи и за килер. 

 
6.9. Външни и вътрешни подови настилки 

Настилките на дворовете обикновено са били правени от каменни парчета с 
малки и средни размери (от 7/8 до 15 см) или по-рядко - и то само пространства, 
прилежащи към сгради на по-заможни собственици – с еднородни и еднакви речни 
камъни. Каменните елементи са положени директно върху отъпканата земя и са 
разположени така, че да отвеждат водата към линиите на естествено оттичане, 
насочени към пътя, в посока на портата. 

Разположението на скалните късове и речните камъни като цяло не е свързано с 
особени геометрични рисунки, а, както е типично за народната архитектура, има 
просто функционално значение. 

Разположението на външните пространства, прилежащи към жилището, следва 
релефа и формата на парцела и не са предвидени моделирания на земята чрез 
изкопи и обратни засипки, освен при извънредни случаи. 
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В различни населени места в Мармила и Григине повърхностните скални  
масиви, често много обширни, са разрешавали в основата му проблема с настилката 
на целия двор: всъщност нерядко големи плочи от трахит или мергел по 
повърхността представляват естествената равнина за вървене във всички селца по 
територията на Мармила. 

Най-значимите обществени пространства, като дворовете на църквите например, 
са покрити с чакъл или калдъръм, които често имат изискан рисунък. 

Решенията, възприети за подовите настилки на вътрешните пространства на 
жилищата, са малко, базови и по същество ограничени в помещенията, разположени 
на приземния етаж, бидейки подовете на стаите на горните нива, в случай, че по тях 
се ходи, правени най-често директно с дюшеме, положено върху плочата с дървена 
скара. 

Една от най-популярните и архаични системи, която все още се използва 
сравнително често през последните десетилетия на ХХ век, включва едновременното 
използване на глина, биволска тор и слама, които периодично са били отъпквани и са 
позволявали направата на разделителен слой от земята с променлива височина 
между 10 и 20 см и разполагането с етаж, който да е почти водоизолиран и 
незапрашен. 
 

Б) Възстановяване и повторно използване на сградите в България 

1. Причини за разрушаване на сградите  

Сградите, представляващи част от архитектурното и културно наследство на 
България трябва да бъдат добре поддържани и съхранявани. Процесът по 
поддръжка и опазване на архитектурните паметници включва мерки, насочени към 
предпазване на сградите от разрушаване, в това число техния външен облик – 
фасади, покрив, входни врати, прозорци и разбира се техния интериор. 
Преобладаващата част от сградите с архитектурно значение са със сменено 
предназначение и понастоящем функционират като музеи или галерии, което 
означава, че в тях се помещават и съхраняват временни или постоянни изложби и 
експозиции с ценни експонати. Това тяхно ново предназначение е свързано с 
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непрекъснат поток от множество посетители, което налага поддържането на 
определен микроклимат в помещенията на сградата, който да бъде подходящ както 
за съхраняване на експонатите, така и за приемане на посетители. Друга съществена 
част от българското архитектурно наследство са манастири, църкви и храмове. При 
тях освен впечатляващият екстериор изключително ценни са техните стенописи, 
фрески и мозайки. Това, което може да се обобщи е, че различните сгради-
паметници са строени по различно време, с различни материали, съгласно различни 
архитектурно-конструктивни планове. Независимо от тези различния, според 
специалистите в тази област, причините за разрушаването на сградите са все едни и 
същи и се дължат основно на промените в атмосферните условия, като например 
налягане на въздуха, температура и влажност11. 

Един от най-важните елементи на всяка една сграда е външната мазилка. Тя 
предпазва изградения зид и носещата конструкция като цяло от атмосферните 
влияния. Непрекъснатото намокряне от дъждове и снегове, последвано от 
замръзване на водата, проникнала в порите на външната мазилка бавно, но сигурно, 
разрушават покривния слой на сградите. Други фактори, оказващи пагубно влияние 
върху мазилката са вредните ултравиолетовите лъчи и най-вече серните и азотните 
оксиди, съдържащи се във въздуха, които при взаимодействие с водните молекули, 
образуват киселини12.  

В областта на строителството високата влажност може да бъде определена като 
най-големият причинител на щети. Повишаването на нивото на влажност в зидарията 
над 1%  намалява нейните топлоизолационни качества с близо 5%. Основните 
механизми на хигроскопичност са: 

• Капилярно покачваща се влага – посредством капилярите влагата си 
проправя път по цялата зидария. Най-често просмукването на влагата започва от 
фасадите и недобре уплътнените и осъществяващи контакт с почвата части на 
сградата; 

• Елементи с високи хигроскопични свойства – изключително опасни са 
хлоридите и хидрооксидните соли, които абсорбират водните молекули от околния 

 
11 Климамаркет. Микроклимат в сгради – архитектурни паметници (http://www.climamarket.bg/микроклимат-в-
сгради-архитектурни-па.html, 18.11.2013) 
12 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 18.11.2013) 

http://www.climamarket.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0.html
http://www.climamarket.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0.html
http://napravisam.net/?p=2866
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въздух. Високата им хигроскопичност е причината за поемане и задържане на влага в 
порите на съответния строителен материал, която впоследствие обхваща цялата 
зидария. Проникнала веднъж в капилярите на зида, влагата не може да се изпари, 
поради което разтворимата сол се преобразува в солни кристали. Тази химична 
реакция обаче протича едновременно с увеличаване на кристализиралите соли, 
което в капилярната система на зидарията води до повишаване на налягането и 
съответно до разрушаване на строителния материал. След като процесът на 
кристализиране приключи и на повърхността на зида се е получило така нареченото 
„разцъфтяване” на кристалите абсорбирането на влага не приключва. Кристалите 
продължават да поглъщат вода, да се разтварят и да се насочват към тази част от 
зида или мазилката, която все още не е подложена на разрушителната сила на 
солните кристали. Причините за проникването на вредни соли в отделните сградни 
елементи са разнообразни, поради което при изготвянето на възстановителна 
концепция за дадена постройка от важно значение е да се направи подробен анализ 
на причините за тяхната поява, а не само локализиране на солната инвазия. 

• Скатна вода – в случаите когато водата осъществява контакт с външните 
стени под налягане, тя се просмуква не само по капилярите, а навлиза директно в 
материалите, използвани за изграждането на стената; 

• Капилярна кондензация – водната пара в капилярите на зидарията преминава 
от газообразно в течно състояние, т.е. кондензира при достигането на определени 
нива на влажност на въздуха; 

• Повърхностна кондензация – кондензацията осъществяваща се в околната 
среда13;  

За строителните материали, използвани за изграждането на преобладаващата 
част от архитектурните паметници, е характерна по-висока хигроскопичност за 
разлика от използваните към днешна дата материали. Това съответно е и причината 
за по-високите нива на влажност, водещи след себе си появата на различни 
деформации и изменения на сградата. Въз основа на проучване, ориентирано към 
въздействието на влагата и температурните колебания върху сградните конструкции 
се достига до извода, че е добре във вътрешните помещения да се поддържа около 

 
13 RÖFIX. Услуги. Полезна информация: Саниращи системи (http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-
informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/CANIRASCHI-CICTEMI, 
19.11.2013) 

http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/CANIRASCHI-CICTEMI
http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/CANIRASCHI-CICTEMI
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18С° през зимните месеци и до 20С° през летните. Относителната влажност на 
въздуха трябва да достига 50% като са възможни отклонения от порядъка на 5%, 
които през топлите месеци трябва да се увеличават и съответно през студените 
месеци да се намаля14.  

Влажната среда също така създава благоприятни условия за развитието на 
различни микроорганизми, като например плесени, мухъл, гъбички и т.н., които най-
често се разпознават по тъмноцветните петна, които образуват по стените и 
таваните. Най-застрашени от разрушаване са фасадите, разположени близо до 
стрехата, в случаите когато покривът 
протича и водата се улива директно 
по стената. Същият ефект се 
наблюдава и при неизчистени от 
шума, сняг и други замърсявания 
улуци. Най-сериозна е обаче 
ситуацията около цокъла на сградата, 
където както мазилката, така и самата 
зидария са обект на по-обилно 
намокряне, тъй като стрехата не може 
да ги предпази.  В допълнение към 
това и ъгълът, под който пада водата 
е много малък.  Преливащата от 
протеклите или препълнени улуци 
водата пада от високо и пръска по 
фасадите на близо метър височина. 
Състоянието на приземните етажи на 
сградите допълнително се влошава от 
проникването на подпочвени води. 
Това се дължи на некачествено 
изградена и поддържана или дори 

липсваща подземна Източник: http://napravisam.net/wp-content/uploads/Vandex-011.jpg 

                                                 
14 Климамаркет. Микроклимат в сгради – архитектурни паметници (http://www.climamarket.bg/микроклимат-в-
сгради-архитектурни-па.html, 19.11.2013) 

http://napravisam.net/wp-content/uploads/Vandex-011.jpg
http://www.climamarket.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0.html
http://www.climamarket.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0.html
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хидроизолация. Не са рядкост и случаите, при които изобщо не е направена 
хоризонтална хидроизолация, която да предотвратява разпространението на влагата 
по капилярите на зида.   

Първата видима проява на предстоящата беда се изразява в оформянето на 
влажни петна върху мазилката, последвано от появата на бели петна. Причината за 
това може да бъде търсена в просмукалата се в мазилката и зида вода, която 
разтваря минералните соли от рода на хлориди, карбонати, сулфати, нитрати, които 
са съставна част на строителните материали. В процеса на изсъхване водата ги 
транспортира до самата повърхност на мазилката и при изпаряване, когато е 
възможно, вече разтворените соли се появяват в прахообразен вид. Това отлагане 
на солите под формата на прах довежда до разронване на мазилката, постепенно 
отлепване на отделните й слоеве, като е възможно на отделни места да се отделят и 
цели пластове, което да доведе до пълно откриване на зидарията. Това увреждане 
може да обхване както външната, така и вътрешната мазилка. Когато водата не може 
да се изпари, както вече стана ясно, настъпва процес на кристализация на солите.   

В областта около цокъла на сградата много често се забелязва все по-
открояваща се на светлина цветна ивица, която се образува в резултат на 
отложените на повърхността разтворени соли. Тя ясно очертава различната 
височина на овлажняване на повърхностния слой на сградите през зимата и лятото, 
тъй като солите се отделят при изпарение на водата. Най-ниската граница следва да 
предизвиква най-голяма тревожност, поради това че очертава нивото на постоянна 
влажност на мазилката. Отделянето на соли обаче не може да се разглежда 
единствено като декоративен проблем, напротив, то способства за механичното 
унищожаване на мазилката. Това се дължи на факта, че солите затварят порите на 
обвивката на стените и по този начин ограничават способността им да пропускат 
преминаващата през тях изпаряваща се вода, задържат я в зидарията и при нейното 
замръзване настъпва неизбежният процес на разрушаване.  

Тухлите също могат да бъдат подложени на разрушение от влагата и химически 
агресивните вещества, тъй като те са силно порьозни и влагата безпрепятствено 
прониква в тях.  Отворените капиляри на тухлите спомагат за нейното преминаване, 
както по дължина, така и в дълбочина на зидарията.  

Друг не по-малко сериозен причинител на просмукваща и разпространяваща се 
по цялата зидария влага е липсата на хоризонтална хидроизолация в основите на 
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тухлената зидария. Това е причината, дори при перфектно изпълнена хидроизолация 
на вече възстановени стари сгради,  влагата от подпочвените води по капилярен път 
да попива в зидарията и да се разпростира по цялата й площ. Просмукалата се влага 
преминава и в мазилката, в резултат на което стените са мокри, относителната 
влажност на въздуха в сградата е над нормата, налице е образуване на соли и 
разбира се разрушаване на мазилката. Поради тази причина е добре преди да се 
премине към възстановяването на дадена стара сграда, да се разреши първо този 
проблем15.  

Разположените на открито бетонни повърхности също като използваните преди 
тях строителни материали не са вечни и устойчиви на променящите се атмосферни 
условия и най-вече на влагата, независимо от нейния източник – течаща, дъждовна 
или подпочвена вода. Добре известен е фактът, че тяхната издръжливост и 
устойчивост се определя от добре проектираната и съответно изпълнена армировка 
на стоманобетонната конструкция. Въпреки това тя е силно предразположена към 
корозия. От друга страна предпазващият конструкцията тънък слой цимент 
изключително лесно и бързо може да бъде разрушен в резултат на 
непредотвратимия процес на карбонизация на бетона, под влиянието на CO�, 
съдържащ се във въздуха. Неговото взаимодействие с алкалните елементи в бетона 
води до получаването на карбонатни съединения, в резултат на което се стига до 
намаляване на нивото на алкалност и до снижаване на водородния фактор под pH 9.  

По-сериозно е влиянието на съдържащите се в структурата на бетона и водата 
хлорни йони. Заедно с влагата те успяват да достигат до армировката, където 
създават благоприятни условия за образуване на корозия. Необходимо е да бъдат 
предприети спешни мерки за предотвратяването на този процес, в противен случай 
пораженията могат да бъдат катастрофални. Съществуват множество препарати с 
различна степен на ефективност, които могат да бъдат използвани за предпазване и 
възстановяване на бетонните конструкции в зависимост от това доколко е напреднал 
корозионният процес16. 

 
15 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 20.11.2013) 
16 Защита на стоманобетонни конструкции срещу корозия.// Направи сам, 2007, №3-4 
(http://napravisam.net/?p=4077, 20.11.2013) 

http://napravisam.net/?p=2866
http://napravisam.net/?p=4077
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 околнат
и о

Това, което може да се обобщи е, че независимо от използваните материали, 
старите сгради имат нужда от цялостно саниране. То има не само възстановителен 
ефект за фасадите, но също така предпазва сградата от бъдещи разрушения и 
запазва нейния външен вид. С класическите строителни материали, които са широко 
използвани за изграждането както на жилищни, така и на обществени сгради това е 
невъзможно. За целта се използват специално разработени готови за употреба 
фасадни мазилки. В допълнение към това, съществуват и напълно съвместими един 
с друг материали, чиито подбор става на базата на обективното състояние и 
влиянието, на което е подложена фасадата на съответната сграда.  

Повишените нива на 
влажност в строителните 
материали са предпоставка за 
образуването на мухъл, плесен. 
Мухълът представлява 
вегетативна форма на едни от 
най-разпространените в а 
среда гъб , чиет  развитие в 
природата се дължи на 
протичането на естествения 
процес на разлагане на неживата 
органична материя. Плесените, 
развиващи се при определени 

условия биха могли да бъдат полезни за човека, като например тези, използващи се 
за производство на лекарства, храни и напитки. При тези случаи образуването на 
конкретните видове плесени се осъществява при контролирани технологични 
условия.  

Източник: http://www.allreno.be/vocht4.jpg 

Плесените са нежелани и вредни, в случаите в които се развиват по външните и 
вътрешни стени, таваните, покривите и дори по прозорците на жилищни, обществени 
и стопански сгради. Тяхното „присъствие” може да бъде забелязано с просто око като 
нишковидно или прахообразно образувание (по-известно като мицел) или да се усети 
по специфичния им мирис. Техните малки размери – спори или части от мицел –  
както и въздушните течения, породени от естествената или изкуствена вентилация 
на помещенията, способстват за тяхната постоянна, лесна и безпрепятствена 

http://www.allreno.be/vocht4.jpg
http://www.allreno.be/vocht4.jpg
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циркулация вън или вътре в сгради. Циркулирането им във вътрешността на сградите 
не е опасно, освен ако не се създадат благоприятни условия за тяхното развитие. 
Плесените се размножават посредством микроскопични спори, които при 
взаимодействие с влажни органични повърхности, каквито например са стените, 
материалите за вътрешно строителство и храните, се превръщат във вегетативни 
форми, започват да растат и да ги разяждат. Благоприятни условия за образуването 
и развитието на плесени са – температура на въздуха 10°С-32°С, относителна 
влажност на въздуха над 60% и pH в порядъка от 3 до 8. Важно е обаче да се 
отбележи, че отделни видове плесени могат да се размножават и при далеч по-
неблагоприятни за тях условия и да се развиват при температурни стойности по-
ниски от 0°С или в другата крайност по-високи от 60°С, както и при силно алкални 
или силно кисели среди. Казано с други думи плесента/мухълът може да се 
съществува при най-разнообразни условия и материи (строителни материали, 
вътрешни облицовки, тавани, керемиди, дървени повърхности, вар, латекс, мебели и 
т.н.), стига те да са достатъчно влажни и да съдържат минимални количества 
кислород.  

Видовото разнообразие на плесените, които биха могли да се образуват в 
сградите е изключително голямо – 200-300 вида. Изменение в цвета на строителните 
материали е ясна индикация за наличието на плесени. Засегнатите участъци са 
оцветени в различни цветове в зависимост от вида на плесента – бели, черни, сиви, 
сини и т.н17. 

Както вече стана ясно, в масовото и още повече в традиционното строителство 
проблемът, свързан с термодинамиката на сградите все още не е намерил своето 
цялостно разрешение. Мазилките на старите постройки са напукани, а на места дори 
и изцяло отлепени, което е предпоставка за навлизането на влага в стените, а оттам 
и до появата на плесен. Най-възможните източници на влага в сградите са 
пропускащите вода покриви и прозорци, кондензацията по студени повърхности, 
недобре инсталираните и протичащи ВиК съоръжения, фундаменти на сградата, 
подложени на постоянно намокряне и т.н. 

 
17 Антонова, Т. Качеството на въздуха в помещенията. Влага и плесен. София, 2011 
(http://www.ncpha.government.bg/files/IAQ_MOLD_Booklet.pdf, 21.11.2013) 

http://www.ncpha.government.bg/files/IAQ_MOLD_Booklet.pdf
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Най-общо предпоставките за появата на плесен могат да  бъдат разделени на 
две групи: външни и вътрешни. 
Външни фактори: 

• Завишени нива на влажност в строителните конструкции, в резултат на 
нарушаване на външната обвивка на сградата – мазилка, облицовка и др.; 

• Образуване на процепи в областта на первази, цокли, козирки, фасадни 
декоративни елементи; 

• Повредена или липсваща изолация между дограмата и зидарията, както и 
недобрата свръзка между отделни архитектурни или монтажни елементи със 
стените; 

• Разрушаване на целостта на покрива или на хидроизолацията при покриви 
без наклон; 

• Повреди във водоотвеждащата система на сградата, като например запушени 
и преливащи улуци, дупки или зле уплътнени връзки между отделните 
водосточни тръби. 

Вътрешни фактори: 
• Висока влажност във вътрешността на сградата; 
• Недобре функционираща или липсваща вентилация; 
• Наличие на помещения с по-високо от нормалното влагоотделяне или 

изпарение, като например кухни, цветарници, вътрешни сушилни и други 
подобни; 

• Възпрепятстване на естествената циркулация на въздушните потоци; 
• Застоял въздух18. 
Както вече стана ясно една от най-честите причини за появата на влага – враг 

номер едно на сградите – е нарушената или недобре изградена покривна 
конструкция. Преобладаващата част от материалите, употребявани за направата на 
покрив се амортизират и губят свойствата си когато са изложени на тежки 
метеорологични условия. Материалите, притежаващи неорганичен състав се 
амортизират с по-бавни темпове в сравнение с тези с органичен. Независимо от това, 
може да се направи изводът, че всички материали след определен период от време 
остаряват и наличието на замърсители във въздуха в пъти ускорява този процес.  

 
18 Без влага. Мухъл. (http://www.bezvlaga.com/problem-glavna/muhal-v-doma-ni/, 22.11.2013) 

http://www.bezvlaga.com/problem-glavna/muhal-v-doma-ni/
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Покривите са силно уязвими при бури, особено когато вятърът, с който са 
съпроводени носи ситни твърди частици. Унищожителен за покривните конструкции 
може да се счита вятърът със скорост над 100 км/ч. Една от основните причини, 
поради които ветровете влияят разрушително на покрива е вакуума, който се създава 
по ръбовете на конструкцията. За да настъпи баланс в природата зоната с по-ниско 
атмосферно налягане засмуква въздух от зоните с по-високо налягане, които в 
повечето случаи са тези във вътрешността на сградата. Създаденият в резултат на 

това мощен въздушен 
поток поражда силно 
напрежение откъм 
долната страна на 
покрива, разхлабва 
конструкцията и 
предизвиква триене. 
Поради тези причини 
покривните конструкции 
стават нестабилни при 

ветрове. 
Не са рядкост 

случаите, в които проблемите, свързани с покрива се дължат на тяхното неправилно 
проектиране и съответно изграждане. Сред най-често срещаните проектантски 
грешки при направата на покривна конструкция са:  

Източник:  http://elvidom.com/images/stories/uslugi/ViK-11.2011/otp_oluci2.jpg 

• Недостатъчно здрава и стабилна конструкция спрямо собствената тежест; 
• Неподходящ наклон на покрива, както и липсата на достатъчно водосточни 

канали и улуци, в резултат на което се стига до събиране и съответно 
задържане на вода; 

• Изграждане на покрив по начин, по който се затруднява или изцяло се 
възпрепятства движението на материалите, породени от естественото им 
свиване и разширяване при температурни разлики;  

• Зле функционираща отводнителна система, която неизменно води до 
проблеми с покривната конструкция, в резултат на което на риск от 
разрушаване е подложена цялата сграда; 

http://elvidom.com/images/stories/uslugi/ViK-11.2011/otp_oluci2.jpg
http://elvidom.com/images/stories/uslugi/ViK-11.2011/otp_oluci2.jpg
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• Използването на неподходящи строителни материали за изграждане на 
покрив19.  

Освен атмосферните въздействия и протичащите в резултат на тях химични 
реакции в структурата на строителните материали, има и други причини, водещи до 
разрушаване на сградите  от чисто механично естество. Такива са например 
сляганията на конструкцията или поддаване на основите, водещи до пропукване на 
мазилката и дори до нейното пълно отделяне от зида20. Към тази група причини 
могат да бъдат добавени и грешките, допускани при проектирането и изпълнението 
сградите. Тези грешки могат да се проявят дълги години след изграждането на 
съответната сграда, когато тя вече е в процес на експлоатация. Идентифицирането и 
отстраняването на подобни грешки на един по-късен етап е много по-трудна и дори 
непосилна задача. Масово разпространена проектантска грешка е неспазването на 
експлоатационните гранични отстояния, което може да се превърне в предпоставка 
за появата на съществени изменения и отвори в конструктивните и неконструктивни 
елементи. Въпреки че като цяло сигурността на конструкцията не е в опасност от 
разрушаване, тези деформации следва да бъдат отстранени, тъй като застрашават 
нормалната експлоатация на постройката. Правилното използване на сградите, също 
може да бъде счетено като важен фактор за живота на една сграда. Непрекъснатото 
претоварване на строителната конструкция, вкарването на агресивни агенти – прах, 
влага, липсата на редовна поддръжка и др. Поради това при възстановяването на 
стари, и не само, сгради е важно причинителят на вреди да бъде изцяло премахнат, 
за да се предотвратят бъдещи щети от подобен вид. Професионалното изпълнение 
на ремонтните и възстановителните дейности също е от значение, тъй като редицата 
строителни намеси от страна на неквалифицирани лица в не редки случай довежда 
до нови поражения по сградата. Това доказва, че към дейностите, свързани с 
възстановяване, реновиране и укрепване на сградни съоръжения трябва да се 
подхожда изключително сериозно, като се изследват в детайли особеностите на 

 
19 ВАЛФОРС. Обичайни причини за проблеми в покрива (http://remont-na-pokrivi.org/blog/13-проблеми-в-покрива, 
22.11.2013) 
20 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 22.11.2013) 

http://remont-na-pokrivi.org/blog/13-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://napravisam.net/?p=2866
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съответната конструкция, както конкретните причини, довели до разрушаването на 
сградата21.  

2. Развитие на строителството в България 

Българската държава е изключително богата от гледна точка на културно и 
архитектурно наследство. В исторически план развитието на архитектурата и 
строителството в България преминава през няколко периода: 

• Античност – до 5 век; 
• Средновековие – 5 -14 век; 
• Години под турско робство – 14 - 18 век; 
• Възраждане –18 - първата четвърт на 19 век; 
• Следосвобожденска епоха 1878-1944 г.; 
• Периода  1945-1980 г.; 
• От 1980 г. до днес. 
Преобладаващата част от българското архитектурно наследство датира от 

времето на Средновековието, годините под османско владичество и първите години 
след Освобождението, ето защо ще обърнем по-сериозно внимание именно на 
строителството през тези периоди. 

Архитектурата на българското средновековие е дело на прабългарите, които са 
силно повлияни от архитектурните традиции на различните народи, населявали 
земите на тогавашна България, и от Византийската империя. Тя условно може да 
бъде разделена на два периода: 1) архитектурно дело по време на Първото 
българско царство (681 – 1018 г.) и архитектура, родена в годините на византийско 
владичество и Втората българска държава (1018 – 1396 г.).  

Централизираната и строга организация на Първото българско царство се 
характеризира с изграждането на нови престолни градове и мащабни по своя обем 
постройки, като например крепостни съоръжения, дворци и палати, впечатляващи 
храмове. Внушителната украса на сградите насърчава развитието на монументално-
декоративното изкуство – мозайки, стенописи, керамика и т.н. За разлика от 
предишните периоди на развитие на българската държава, когато в строителството 

 
21 Трайкова, М., Т. Чардакова. Избраните теми по избираема дисциплина „Диагностика, възстановяване и 
усилване на сгради” за специалност ССС. София, 2013 (http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf, 25.11.2013) 

http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf
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по-широко застъпена е тухлата, за средновековната архитектура е характерна преди 
всичко зидарията  от големи каменни блокове и варов разтвор и по-рядко ломени 
камъни, свързани с глина.  

По време на византийското робство и Втората българска държава архитектурата 
намира израз в по-дребни по мащаб строителства, които до голяма степен отразяват 
все по-засилващата се феодална разпокъсаност. Строгата и семпла техника на 
изграждане с правилно оформени големи квадри се  заменя от зидария от ломен 
камък върху варов или глинен разтвор и дървени греди, служещи за направата на 
изравнителни пояси. С цел задоволяване на потребностите на феодалния строй 
градовете били добре укрепвани посредством здрави крепостни стени. Масово 
изграждани са болярски крепости и наблюдателни кули. Безспорно обаче най-
популярна по това е време е църковната архитектура. На мястото на базиликите се 
появяват еднокуполни, кръстокуполни, триконхални църкви, характеризиращи се с 
по-стройни и раздвижени силуети и високи куполи. За тях типично е също така 
редуването на камък и тухли върху бял варов разтвор, оформянето на ниши, малки 
аркатури, керамични декорации във формата на рози и геометрични орнаменти от 
тухли. С подобна декорация се украсяват и външните стени, изградени от ломен 
камък, за разлика от вътрешните, които били богато изписвани със стенописи.   

Част от запазеното до днес средновековно архитектурно изкуство са Плаковският 
манастир „Св. Илия” (с. Плаково), Църквата “Св. Димитър” (гр. Велико Търново), 
Преображенски манастир „Св. Преображение Господне” (гр. Велико Търново), 
Килифаревският манастир ”Рождество Богородично” (с. Килифарево), Манастир „Св. 
Троица” (с. Раковица), Манастирът „Св. Архангел Михаил” (с. Долна Бешовица), 
Черепишки манастир (с. Лютиброд), Кулата на Мешчиите (гр. Враца) и др. 

Архитектурата по време на турското робство (1396-1878г.) е силно повлияна от 
три основни фактора: 

1) Прекъсване на българските архитектурни традиции – преобладаващата част 
от внушителните постройки на държавната власт (дворци, палати, крепости, замъци) 
и просветните центрове (килийни училища, манастирски библиотеки, църкви). Една 
част от оцелелите по чудо църкви били преустроени в джамии, както например 
църквата „Свети четиридесет мъченици” във Велико Търново. 

2) Могъщата Османска империя изцяло неглижира българските архитектурни 
обекти, забранява строенето на мащабни църковни постройки, като налага своя 
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ориенталски стил посредством изграждането на джамии, медресета, хамами, сараи и 
др. 

3) Османската империя внася напълно чужди и вражески културни традиции, 
различаващи се не само от българските, но и от тези на Западна Европа. Поради 
тази причина българската архитектура остава откъсната от западноевропейските 
темпове на развитие в тази област и не само. 

Въпреки тези трудни политически и социално-икономически условия българското 
архитектурно дело не спира изцяло своето развитие. С бавни темпове и много усилия 
от страна на българския народ са строени основно църкви и жилищни постройки. 
Сравнително по-слабата османска колонизация на западните български територии 
прави възможно концентрирането на повече нови църковни сгради именно по тези 
земи. Разбира се в условията на потисничество и повсеместна религиозна 
дискриминация създаването и прилагането на нови архитектурни стилове е 
невъзможно. Нещо повече, дори старите и добре познати стилове не се доразвиват и 
усъвършенстват, а се прилагат все по-опростени форми на средновековната 
църковна архитектура. Храмовете са еднокорабни, семпли и ниски, като най-често 
били изграждани без звънарници. Целта на този лишен от всякаква раздвиженост 
стил е религиозните сгради да не привличат вниманието на османския поробител. 
По-голяма рядкост, но много по-впечатляващи в архитектурно отношение са 
църквите, изградени в източните български земи, като например „Рождество 
Христово” и „Св. Архангели Михаил и Гавраил” в село Арбанаси.  

Към българския жилищен фонд от този период могат да бъдат добавени и 
няколко жилищни кули – Куртпашовата кула и Кулата на Мешчиите във Враца. Макар 
че са предназначени преди всичко за бейове и спахии те успяват да запазят старите 
местни архитектурни традиции и се отъждествяват с българската народна къща. 
Кулите не са много високи и притежават предимно строго издържани, кубични форми. 
Сходен, но не толкова строг, е стилът на местните къщи-крепости – Констанцалиева 
къща, Хаджиилиева къща в с. Арбанаси, къщата на Иларион Макариополски в гр. 
Елена, Хаджиивановата къща в Тетевен, къщата с маймунката във Велико Търново и 
т.н. Те са построени от знаменити и заможни българи, които се ползвали със 
специални привилегии в Османската империя. Останалата, преобладаваща, част от 
жилищните постройки са предимно едноетажни, много често дори вкопани в земята и 
лишени от всякаква архитектурна стойност.   
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Българската възрожденска архитектура изцяло отразява всеобщия политически, 
икономически и културен възход на българския народ. Стремглавото развитие на 
търговията и занаятите пораждат интензивни вътрешни миграции към по-големите 
градове, чиито изглед претърпява цялостна промяна. Обособяват се изцяло 
български занаятчийски и търговски центрове, като Габрово, Котел, Калофер и др. 
Новият ренесансов характер на българското творчество прекратява досегашната си 
анонимност и по фасадите на все повече храмове и сгради започват да се появяват 
имената на техните създатели. Широка популярност придобиват редица талантливи 
български майстори – майстор Миленко, Колю Фичето, Уста Вельо и др.22 

Развитието на жилищното строителство през епохата на Възраждането 
преминава през няколко етапа – предвъзрожденски (от края на 16 до началото на 18 
век), ранновъзрожденски (целият 18 век) и зреловъзрожденски (от средата на 18 до 
средата на 19 век).  

При изграждането на предвъзрожденските къщи най-често била прилагана така 
наречената блокова конструкция. Стените се оформяли чрез наредени една върху 
друга обли или правоъгълно насечени греди, обвързани помежду си посредством 
застъпване и насичане на ъглите. След време приложение в изграждането на 
български къщи намира и стълбово-талпената конструкция, която се реализира чрез 
дебели и широки дъски, съединени в ъглите под формата на венец или нанизани в 
оформени в отвесни стълбове канали. За да се изолира постройката откъм външната 
й страна над процепите, образувани между самите талпи се наковават летви, а от 
вътрешната й страна се замазват или се запълват с тънки и насечени дъски. Стените 
на приземните етажи се издигат направо върху терена или върху каменна основа. За 
под бил използван самият терен, като в не редки случаи върху него се полагали 
греди, наковани с дъски. Конструкцията на покрива била решена чрез груби недобре 
обработени греди, сглобени перпендикулярно и сковани с клинове. Много често 
отгоре е правена обшивка от дърво, върху която се нареждали каменни плочи (тикли) 
или едноулучни керемиди. Характерно за тези къщи е изграждането на просторна 
стреха, предпазваща стените от дъждове и преки слънчеви лъчи. В приземните 
постройки отделните помещения били ниски и мрачни. Максималната височина, до 
която достигал гредоредът на тавана е 1,70 м, а що се отнася до входните врати – те 

 
22 Уикипедия. Българска архитектура (http://bg.wikipedia.org/wiki/Българска_архитектура, 25.11.2013) 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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не били по-високи от 1,50 м. Основен източник на осветление е домашното огнище 
или малки пролуки между талпите, които при необходимост били покривани с плат 
или животинска кожа. В процеса на своето развитие тези жилищни постройки са били 
оформяни с едно, две или повече помещения. На по-късен етап към къщите започват 
да се изграждат чардаци и преддверия (прустове), като в края на предвъзрожденския 
период те изцяло били оформяни върху каменна основа. Строежът на дървени 
жилищни постройки посредством прилагането на стълбово-талпената система 
представлява един чудесен пример за първоначално монтажно строителство от 
дървен материал.  

Приземната къща постепенно е заместена от предвъзрожденската къща на два 
етажа. Функционалността на досегашните къщи също се променя. Приземният етаж 
на къщата, направен най-често от камък, се използва за мазе или за отглеждането на 
домашни животни. За изграждането на горния етаж на къщата се използва стълбово-
талпената система. До неговите помещения води външна дървена стълба, която най-
често е била разполагана на лицевата фасада на сградата. С течение на времето 
нарасналите потребности на стопаните налагат появата на нови архитектурни 
решения, като например чардаци, колонади, декоративни парапети и дърворезби. 
Горният етаж започва да се изнася навън под формата на еркери, като видимите 
външни краища на гредите и стрехите се профилират.   

Новите социално-икономически и стопански условия, характеризиращи епохата 
на Българското възраждане създават условия за промяна на строителството. 
Типични за зреловъзрожденската жилищна сграда са изчистената и семпла планова 
схема, железният обков и художествените дърворезби по тавани, колони, лавици и 
врати. През втората половина на 19 век дървената жилищна постройка се променя. В 
първите, приземни етажи се обособяват бакалници, складове, кръчми и кафенета. 
Височината на сградите също се променя и все по-често срещани стават 
триетажните къщи. Връзката между отделните етажи вече се постига посредством 
вътрешна, а не външна стълба. Приземните етажи биват изграждани чрез масивни 
каменни стени, а горните по стълбово-талпената система. Жилищното строителство 
непрекъснато се развива, достигайки до своите съвършени форми, за които 
свидетелстват множеството запазени до днес възрожденски къщи – Къщата с 
маймунката (Велико Търново), Къща-музей „Сарафкина къща” (Велико Търново), 
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Къщата на Хаджиангелови (Видин), Къщата с куклите (Видин), Драсовата и Рашовата 
къщи (Ловеч), Хаджиивановата къща (Тетевен) и др.23  

Паралелно с изцяло дървените сгради се изграждат и такива с паянтова 
(скелетно-гредова) конструкция. Основите се оформят от каменен зид, който е с 
различна дебелина в зависимост от терена и височината на сградата. За 
допълнително укрепване на зида през няколко реда камъни са изграждани 
хоризонтални пояси от дървени греди. За целта две успоредни една на друга греди 
се поставят по дължината на зида, като се свързват напречно с дървени връзки. Тези 
пояси имат изключително важно значение за здравината на стените особено при 
земетресения. Освен това към тях се захващат основите на издадените елементи, 
каквито са например еркерите. Най-често за изграждането на каменен зид се 
използвал ломен или речен камък, който се свързва с глина. В днешно време 
строителите предпочитат хоросан или цименто-пясъчен разтвор, но при 
реставрирането на стари сгради това не винаги е най-удачният избор24.   Цялостната 
конструкция на стени, тавани, подове и покриви е изградена само и единствено от 
дървесина. Стени се издигат от вплетени едни в други пръти и колове, които са 
измазани както отвън, така и отвътре.  Подобен тип скелетно-гредова конструкция е 
изключително здрава. Това твърдение се потвърждава от факта, че сградите, 
изградени по тази схема устояват дълги години на капризите на времето и 
природата. Последният етаж и покривната конструкция също са построени от дървен 
материал, като поемат тежестта на покрива, направен от каменни плочки (тикли). 
Натоварването, което оказва подобен покрив при по-големите сгради може да 
достигне до 40 тона. Образуващите се празнини между колоните и отделните 
елементи на скелета се запълват с помощта на кирпич или с дялани камъни. 
Фасадите, вътрешните стени, а в нередки случаи и таваните на възрожденските къщи 
са били боядисвани в разнообразни цветове, като безспорно най-предпочитаният бил 
белият. За разлика от изцяло дървената къща, където основно средство за 
художествена украса е дърворезбата, при паянтовите къщи се използва главно 
стенописното изкуство, което е допълнително подсилено от определена дървена 
композиция. В крайморските райони дървените обшивки на сградите имали двояка 

 
23 Йорданов, Симеон. Българските къщи през Възраждането .// Още за къщата, 2010, № 12 
(http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/658, 26.11.2013г.) 
24 Георгиев, Георги. Старата къща (http://www.asem-bg.org/старата-къща, 26.11.2013) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/658
http://www.asem-bg.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0
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функция – от една страна декоративна, а от друга предпазваща и топлоизплационна. 
Тя предпазва постройките от студения морски вятър. Така лека-полека скелетно-
гредова конструкция се налага по всички български земи и до започването на 
индустриализацията, тя е най-прилаганата строителна схема за изграждане на 
жилищни сгради.  

Успоредно с нея в страната съществуват и по-опростени и достъпни форми на 
паянтовата конструкция. Така например в по-бедните български райони тя била 
изпълнявана чрез дървени колони и стени от преплетени пръти, които били 
измазвани с глина и избелвани с вар. Дървените къщи се характеризират с 
продължителен технически живот или с други думи времето от тяхното построяване 
до тяхното събаряне е изцяло сравнимо с това на останалите сгради25.  

 

3. Методи за реставрация 

Опазването на културното-историческо наследство за бъдещите поколения 
представлява една от най-важните  отговорности на съвременното общество. 
Реставрирането е процес на възстановяване на даден обект без унищожаване на 
оригинала. С цел преодоляване на редицата проблеми, съпровождащи процесите на 
реставрация и консервация на паметници на културата, е препоръчително 
предварително да бъдат проучени структурата и съставът на обектите, да бъде 
определено тяхното обективно състояние, да бъдат идентифицирани факторите, 
оказващи влияние върху тях, както и да бъдат уточнени възможностите за 
реставрация и консервация.  

 
3.1. Традиционни методи за реставрация на стари сгради 

Както вече стана ясно основите на старите български сгради са изграждани от 
камък, а покривът се покривал с каменни плочи или с едноулучни керемиди. Основен 
опорен елемент в къщата е главната носеща греда. Много често в централната част 
на основното помещение на къщата се издигала колона, на която се опирала 

 
25 Йорданов, Симеон. Българските къщи през Възраждането .// Още за къщата, 2010, № 12 
(http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/658, 26.11.2013г.) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/658
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носещата греда – върху нея са разположени напречните греди. Над напречните 
греди се простира каратаванът. Стените се оформят от вплетени като мрежа тънки 
пръти, измазвани с глина и слама. Устойчивостта на стените се постига чрез 
вертикални и наклонени елементи. Друг типичен за старите български жилища 
елемент е каменният зид, като в някои райони той е сух, в други го изграждат с 
кирпич, а в трети прилагат по-съвременен подход – вароциментов разтвор. При 
изграждането на такъв зид се използва основна греда, като при изменение на 
нивелацията на място на застрояване се оформя стъпка и се поставя вертикален 
елемент или подкос, с цел осигуряване на устойчивост на колоната.  

Първата стъпка при реконструирането на такава стара къща е проверката за 
изгнили и нефункциониращи конструктивни елементи. Ремонтирането на сградата не 
може да започне от тях, тъй като подовата конструкция на намиращия се отгоре етаж 
ще се срути. В повечето случаи  главната носеща греда носи второстепенните греди 
от подовата конструкция, които са разположени на разстояние от около 0,70 м. В 
образуваните между тях пространства са наредени малки дъсчици, над които е 
оформен плътен слой глина, объркана със слама, което всъщност представлява 
каратаванът. Подовите греди се опират на носещата греда. Над каратавана може да 
бъде наковано дюшеме, което да замести глинената смес.  

За свързването на главната носеща греда с колоната може да бъде използван 
допълнителен елемент – патерица. Патерицата се позиционира непосредствено под 
гредата, като отдолу се опира на камък с цел предаване на тежестта.  В случаите, в 
които сградата е едноетажна и липсва приземен етаж, гредата стъпва директно на 
земята. Всички тези основни и спомагателни елементи представляват грубо 
издялано дърво, като често използвани са дъб и бук. Гредите се изработват от 
дънера на дървото, което се обработва ръчно с брадва. Обработен така, дървеният 
материал старее по изключително интересен и красив начин. За постигането на този 
ефект и за удължаване на живота на използвания дървен материал е важно дървото 
бъде отрязано правилно – успоредно на нишката. Така смолата може да направи 
плътен защитен слой, който да предпази дървото от гниене.  

Подовата конструкция се изгражда посредством второстепенни греди. За да 
стъпят колоните като продължение на тези идващи отдолу е необходимо над 
подовата конструкция да бъде издигната още една носеща греда. Съединяването на 
хоризонталните и вертикалните колони трябва да се осъществява чрез ъглови 
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планки или чрез сглобки и пирони. При наличието на носеща греда останалите греди 
се нареждат успоредно и върху тях се поставя покривният материал – тикли или 
керемиди. Тази конструкция се подсилва допълнително с патерица. За да бъдат 
свързани всички елементи е необходима сглобка, т.е. оформянето на отвори, през 
което да преминат дървените дюбели. Същото свързване се прави и между главната 
носеща греда и останалите греди. Използваните дървени дюбели трябва да бъдат 
изработени от здраво дърво. Възможно е да се наложи временно укрепване на 
помощните греди от пода и използването на вертикални скелета, които да се 
разположат в близост до главната носеща греда. Това се прави с цел да се избегне 
промяна в носимоспособността на гредите.  

Само когато частта, която трябва да бъде реконструирана е добре укрепена от 
двете страни може да започне нейната подмяна. В случай, че основната греда е 
изгнила или изгоряла тя трябва да бъде сменена. Когато тя е наставена по 
дължината трябва да бъде отстранена и подменена първо едната част, а след това 
другата. Много внимателно се раззидава гредата, като при необходимост се укрепва 
с помощно скеле, играещо ролята на временна подпора, държаща тежестта на 
цялата подова конструкция.  След подмяната, тя отново се зазижда, като се правят и 
необходимите сглобки. 

Много важен момент при реконструирането и реставрирането на стари сгради е 
установяването на вида и материалите, използвани за направата на покрива – 
каменни плочи или едноулучни керемиди. Материалите за подобни сгради имат 
продължителен процес на обработка, тъй като много често всичко се осъществява на 
ръка.  

Освен на покрива се прави оценка и на стените: доколко здрави са те, налице ли 
са вертикални или хоризонтални цепнатини, има ли разрушения. Добре е да се 
определи и източникът на тези разрушения – коренова система на растения, 
виреещи в близост до сградата, земетресения, свлачище и т.н. Наклонените дървета 
са индикация за движение на земната маса. Също така трябва да се определи къде 
се стича дъждовната вода и дали са  налице високи подпочвени води. 

 
3.1.1. Реставриране на покрив 
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Покривите на старите български къщи независимо от това с какъв материал са 
покрити – каменни плочи или едноулучни керемиди имат своята носимоспособност и 
издръжливост. Едноулучната керемида, известна още като турска керемида, не 
притежава изцяло цилиндрична форма, а е съвсем леко скосена назад. При подмяна 
на стария покрив не бива да съществува разлика в тежестта на новите и старите 
керемиди. Може да се каже, че на пазара на строителни материали няма по-тежки 
керемиди от турските. С оглед на специфичния им начин на нареждане една върху 
друга се събират три керемиди с цел получаване на улея, по който да се оттича 
водата. В случай, че все пак новите керемиди тежат повече от старите ще бъде 
необходимо реконструирането на дъсчената обшивка, а в някои случаи и на 
покривната конструкция.  

При възстановяване на каменен покрив е желателно той да бъде открит, като 
много внимателно се премахват, сортират и нареждат здравите каменни плочи. В 
случай, че се извършва само подмяна на тикли това трябва да става много 
внимателно, тъй като те се редят от улука към върха на покрива.  При избора на нови 
тикли трябва да се насочи внимание към такъв тип скала, която може да бъде 
обработена и да придобие типичната за тиклите релефна форма. Стигайки до 
дървената конструкция, която носи тежестта на тиклите се прави оценка на 
състоянието на дъсчената обшивка. При необходимост тя се подменя. 

Друг конструктивен елемент, чието реставриране е свързано с покрива е 
еркерът, който представлява сложна конзола. Този тип елементи функционират по 
съвсем различен начин и притежават друга статична композиция. Когато трябва да 
бъде сменена греда е препоръчително да се започне от покрива, като се премахва 
конструкцията и наредените каменни плочи, а вертикалните греди могат да бъдат 
запазени. Дюшемето също трябва да бъде отстранено, за да може да се достигне до 
гредата, нуждаеща се от подмяна. До нея няма как да се стигне по друг начин26.  
 

3.1.2. Подмяна на гредоред 

Дали да се реставрира, реконструира или укрепи една сграда зависи от нейното 
обективно състояние и разбира се от използваните материали, които са с различен 

 
26 Кинова, Д., Д. Шиклев. Реконструкция на стара къща .// Още за къщата, 2009, №4 (http://www.ka6tata.com/za-
ka6tata/restavracia/article/20, 27.11.2013) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/20
http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/20
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експлоатационен живот. Гредоредът също се износва, губи своята носимоспособност 
и съответно следва да бъде подменен.  

В случаите, в които е необходимо да се сваля гредоредът, на тавана може да се 
отвори само тази част, в която конструктивните елементи трябва да бъдат заменени. 

Гредоредът е една от най-старите и масово разпространени подови конструкции. 
Неговите основни предимства са лекото собствено тегло, лесно се изгражда 
независимо от плановото разпределение, има добри топлоизолационни и 
шумоизолационни свойства и не забавя процеса по изграждане или реставриране на 
сградата. Неговите недостатъци се свеждат до вероятност от загниване и разяждане 
от гъби и насекоми. Той също така е водопропусклив и недостатъчно устойчив на 
влага и пожар. 

За направата на гредоред се използва материал от различни видове дърво – 
чам, бор, дъб или бук. Дървените греди се подреждат хоризонтално, като се опират 
на основните носещи стени. Горната част на гредите се изравнява с нивото на 
съответния етаж, като разбира се, се приспадне дебелината на пода. При самото 
нареждане се следват определени правила. 

Важно е първо да се изчислят с точност размерите на помещенията. Гредите се 
редят по посока на късата страна на помещението, перпендикулярно на носещите 
стени. Стени по-тънки от 0,25 м не биха могли да издържат гредоред. Първо се 
нареждат най-крайните греди на разстояние от стените 5 см. Другата част от гредите 
се полагат на разстояние 0,80 м – 0,85 м, измервано от ос до ос. Във всяко едно от 
помещенията горните краища на гредите се подравнява с цел избягване на 
издигането на прагове между тях. В едно отделение гредите се подреждат в една 
посока. Те се застъпват върху носещите стени с около 20 см. С цел да бъдат 
предпазени от изгниване, тези части от гредите, които подлежат на вграждане се 
замазват с катран и карболинеум. Около тях не се поставя разтвор, а челата и 
страничните плоскости се нареждат на разстояние от 3 до 5 см от зидарията. Под 
всяка една греда се поставят бичмета с размери 8/10 см, които се разполагат по 
дължината на целия зид с идеята тежестта да бъде разпределена равномерно. 
Бичметата, известни още като подложки, се позиционират легнали на своята широка 
страна, тъй като в конкретния случай те се използват само и единствено за 
разпределение, а не за понасяне на товара.   
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При възможност е добре гредите да се полагат цели, но при по-големи 
разстояния те могат да бъдат удължени, но само върху вътрешни носещи зидове, 
подпорни греди или колони, като се снаждат с болтове или скоби. Гредите в никакъв 
случай не трябва да бъдат полагани върху зидарията, ограждаща комините. Добре е 
те да бъдат отдалечени от вътрешната страна на минимум 10 см разстояние и 
поради тази причина тежестта на гредите, които са в близост до комините се поема 
от напречно поставени къси греди (весла). Веслата се захващат за двете най-близко 
разположени греди от гредореда. Ако комините са по-дълги е възможно да се стигне 
до прекъсване на повече греди, чието тегло да се поеме от весло. За да бъде 
избегната изключително голямата опасност от пожар в именно тази зона, следва 
комините много старателно да се измажат отвън на нивото на гредореда. Получилото 
се разстояние от около 10 см между вътрешната стена на вече измазания комин и 
гредите трябва да се запълни с глина или азбестово брашно. В конкретния случай 
бетонът е твърде неподходящ, поради факта, че той е добър проводник на топлина. 
По аналогичен начин се изпълнява гредоредът и при стълбища.   

Гредоредът не бива да бъде допълнително натоварван от неправилно положени 
преградни стени. Те трябва да бъдат монтирани върху стоманени двойни Т-образни 
греди. За направата на гредоред между последния етаж и неизползваемото 
подпокривно пространство може да се използват и по-тънки греди, разположени на 
по-голямо разстояние една от друга, тъй като тук оказваното напрежение няма да 
бъде голямо.  

Разположението и отстоянието на гредите се определя от предварително 
изготвения план за съответния етаж, над който следва да бъдат нареждани.  Както 
вече стана ясно важно е първо да се определи каква ще бъде посоката, в която ще се 
полагат гредите във всяко едно от помещенията. Светлото пространство, 
образуващо се между носещите тежестта на гредореда стени се нарича отвор на 
гредореда. Посредством него може да се определи дължината на гредите. Не е 
задължително посоката им в цялата сграда да бъде една и съща. Важно е гредите да 
се положат по късата страна на отделните помещения.  

При образуването на по-широки отвори над 5 м може да се наложи гредоредът 
да се укрепи с една надлъжна греда отдолу в средата на помещението. При такива 
ситуации гредите се изработват с по-малко сечение и съответно по-малка дължина и 
се полагат точно над подпорната греда. Ако разпределението на помещението под 
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гредореда позволява би било добре тази греда да бъде укрепена с дървена, тухлена 
и дори бетонна колона с цел намаляване на нейното сечение.  

Свързване на гредореда със стените 
Носещите стени в една сграда минават от първия до последния етаж и стигат до 

самия покрив. Без значение височината на сградата тези стени не са с голяма 
дебелина – варират между 25 – 45 см. Ако се издигне една такава стена 
самостоятелно, тя веднага ще се срути, преди дори още да е завършена, което 
означава, че стените в сградата се държат взаимно, защото са свързани една с 
друга. Връзката помежду им е най-сигурна и здрава, когато на всеки етаж те се 
свързват, така че да бъде намалена общата им конструктивна височина. В днешно 
време подобно хоризонтално свързване на стените на определено ниво се постига 
посредством стоманобетонни пояси, които се полагат върху стените.  

При сгради с гредоред, там където е възможно, първоначално се изгражда 
стоманобетонният пояс, върху който след това се полагат гредите. Така въпреки, че 
подът не е направен от бетон стените са добре свързани и съответно добре 
укрепени. Тогава когато направата на подобен пояс е невъзможно или най-малкото 
неудачно с оглед на запазването на автентичния вид на дадена стара сграда, за 
свързване на стените може да бъде използван самият гредоред. За целта се 
използват стоманени връзки, наричани шлицове. Шлицовете представляват 
стоманени прътове (сечение 10/50 мм, дължина 1,5 – 2 м), които са здраво захванати 
за гредореда и преминават по широчината на цялата сграда. На края, който е 
разположен върху стената се оформя отвор, през който напречно се прокарва парче 
от плоска стомана дълго 0,50 м. Разстоянието между отделните връзки трябва да 
бъде в диапазона 2 - 4 м. В случаите когато стените са успоредни на гредореда е 
добре връзките да свържат първите три греди.  

 Междинен под, под и таван  
След нареждането на гредореда носещата подова конструкция е изцяло готова. 

Това, което следва е над гредореда да бъде положен под, а под него да бъде 
оформен таван за намиращите се отдолу помещения. С цел постигане на по-добра 
шумо- и топлоизолация, в пространството между гредите се изгражда междинен под. 

По цялото им продължение от двете страни на всяка една от гредите се 
заковават летвички, с размери 3/4 см, като гредите, намиращи се до стените се 
наковават само от вътрешната им страна. Върху тези летвички, напречно на гредите 
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и на разстояние от около 1 см се поставя отпадъчен дървен материал или капаци с 
дебелина около 2 см и различна широчина. Над тях може да бъде поставена 
минерална вата или да бъде направена замазка от глина и нарязана на ситно слама. 
Препоръчително е глината да бъде добре изчистена и мазна, за да бъде лесна за 
обработка. Когато замазката е вече изсъхнала оставащото пространство до горния 
ръб на гредите изцяло се запълва с добре изсушен пясък. В разстоянията между 
гредите в никакъв случай не се поставя сгурия или отпадъци от строителни 
материали, тъй като те могат да бъдат причина за загниване, „разболяване” и дори за 
разрушаване на дървото.    

Препоръчителни за направата на дъсчен под върху гредоред са талпи от бор или 
чам, дебели 4-5 см и широки 8-10 см. Тези талпи трябва да бъдат машинно 
обработени, така че откъм горната им страна да са рендосани, а от двете тесни 
страни да бъдат назъбени и съответно вдлъбнати. Задължително изискване е 
дъските да са напълно сухи, здрави, без опасни чепове и прояждания от насекоми. 
Редят се плътно една до друга, като пироните се наковават във вдлъбнатините, така 
че да се покрият със следващата талпа.  

Талпите трябва да се коват внимателно и силно да се притягат една към друга. 
Това може да се постигне чрез използването на стоманени скоби и дървени клинове. 
Скобите се наковават на няколко места по дължината на талпите в зависимост от 
това колко дълги са талпите. Разстоянието между тях следва да не надхвърля 
широчината на гредата и клиновете, взети заедно. С набиване на клиновете при 
скобите един към друг талпата, която трябва да се закове се натяга към предишната 
закована талпа. 

Покрай всяка една от стените над пода се поставят профилирани дъсчици, 
наречени первази.  Тяхната задача е да прикрият получилите се при нареждането 
празни пространства между стените и пода и да предпазят мазилката от захабяване 
и повреди. В по-рядко използваните помещения в сградата може да се поставят 
нерендосани и необработени греди с дебелина 3-4 см. Важно е те да бъдат допрени 
плътно една до друга и заковани отгоре с минимум два пирона по широчината на 
гредата.  

Таванът може да бъде оформен или с дъски, или с мазилка. Добре известно е, че 
прочутите български майстори са били изключително старателни при изработването 
на дървени тавани. За тази цел най-често били използвани рендосани борови дъски с 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

84

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

                                                

дебелина около 3 см и различна широчина, които се сглобявали на фалц с шарка. 
Профилирани летви, които образуват най-разнообразни фигури, покриват 
получилите се промеждутъци. В централната част на някои тавани се оформя и 
основният мотив на фигурата, който най-често се изпълнява с дърворезба. Подобен 
тип дърворезбовани тавани представляват изключителна ценност в съкровищницата 
на българското културно архитектурно наследство. В днешно време таваните, 
намиращи се под гредореда се изработват основно с мазилка. Въпреки че мазилката 
е чужда технология за гредореда, тя подобрява в пъти неговата пожароустойчивост, 
топло- и шумоизолационните му свойства. В допълнение към това, тя отразява 
слънчевата и най-вече изкуствената светлина, насочвайки я към помещението. Това 
е и причината, поради която стените и таваните са боядисвани предимно в бяло.  

При подмяна на гредоред, когато пораженията по него са по-сериозни и 
съответната сграда предстои да бъде подложена на сериозна експлоатация е 
допустимо върху гредореда да се отлее бетонна плоча. За съхраняване на 
автентичния вид на сградата гредите се укрепват и запазват, така че да се виждат 
отдолу. Пространството между отделните греди може да бъде изолирано с 
гипсокартон. Не са рядкост случаите, в които старите греди са запазени, изгражда се 
каратаван, монтирана е топлоизолация, но грубото дюшеме е съхранено27.  

 
3.1.3. Възстановяване и укрепване на зидани конструкции 

3.1.3.1.  Възстановяване на зидани конструкции 

Конструкцията на една съществена част от българските архитектурни паметници 
е изградена от каменни и тухлени зидове – основи, стени, сводове, куполи и т.н. Към 
днешна дата подобни конструкции се определят като податливи на деформации и 
външни въздействия. Много често при сгради от този вид се наблюдават съществени 
щети, от рода на процепи, разрушавания, разхлабвания и други, които представляват 
сериозна заплаха както за самата сграда, така и за нейните посетители. Поради това 
е много важно да се обърне специално внимание на способи, методи и технологии за 
укрепване и възстановяване, които освен благонадеждни следва да бъдат и 
достатъчно щадящи, за да се предпази паметникът от последващи разрушения.  

 
27 Кинова, Д., Д. Шиклев. Реконструкция на стара къща .// Още за къщата, 2009, №4 (http://www.ka6tata.com/za-
ka6tata/restavracia/article/20, 27.11.2013) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/20
http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/restavracia/article/20
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Важен момент при възстановяването на зидана конструкция е правилното 
определяне на характеристиките на използваните материали – естествен или 
изкуствен камък и разтвор. Материалите, с които следва да се осъществи 
възстановяването трябва да бъдат възможно най-сходни до оригиналните, както по 
отношение на външен вид, така и по отношение на характеристиките. Употребата на 
строителни материали с различна характеристика възпрепятства нормалното 
функциониране на зида. Така например употребата на разтвори с коравина, по-
голяма от тази на оригиналния разтвор, може да бъде причина за натрупване на 
напрежение във възстановената зона, при което камъкът, намиращ се под новия 
разтвор да се разруши. Много често установяването на характеристиките на 
материалите, използвани при стари конструкции  може да се окаже задача с 
повишена трудност. Възможно е да се стигне дори до петрографско изследване 
(изследване на скалата като съвкупност от минерали) с цел определяне на 
характеристиките28.  
Преди да бъде идентифициран видът на съществуващото строителство и 
използваните материали е желателно да се определи географското положение и 
климатичните особености на района, в който се намира сградата, тъй като бъдещото 
опазване и експлоатационен живот на материалите зависи от тях. Интервюирането 
на местното население е изключително лесен и същевременно ефективен начин за 
получаването на подобна информация. От тях може да се разбере количеството на 
валежите, минимални и максимални температури, посока на ветровете. Тези данни 
са важни, за да може да се определи как точно да бъдат съхранявани дървените 
части на сградите, фасадите и други елементи, които могат да бъдат засегнати от 
вятъра и дъжда29.   

Първата стъпка при реновирането на зидана конструкция е идентифицирането 
на причините за съществуващите дефекти и разрушения. Ако бъде установено, че 
източникът е все още активен, е желателно неговото въздействие да се 
неутрализира, а след това да се премине към отстраняване на щетите по самия зид.  

 
28 Трайкова, М., Т. Чардакова. Избраните теми по избираема дисциплина „Диагностика, възстановяване и 
усилване на сгради” за специалност ССС. София, 2013 (http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf, 28.11.2013) 
29 Христова, С. Как да идентифицираме повредите в старите къщи. (http://www.abouthouses.eu/bg/node/526, 
28.11.2013)  

http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf
http://www.abouthouses.eu/bg/node/526
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Когато обект на обновяване са напукани стени, зидарията може да бъде 
реновирана посредством запълване с разтвор на образуваните процепи. Преди 
обаче да се стигне до запълване на пукнатините е необходимо да се премахнат 
разрушенията от стария разтвор, както и да се продухат самите пукнатини. 
Препоръчително е да се избягва пясъкоструенето. При по-масивни зидарии новата 
свързваща смес се полага под налягане. Отстраняването на мазилката, покриваща 
зида може да се осъществи чрез машина за разбиване, което всъщност не е лека 
задача, тъй като след нея останалите дребни частици от мазилката трябва да бъдат 
почистени ръчно. При желание зидарията да остане без мазилка е необходимо 
старата такава да бъде отстранена на дълбочина от около 2 см между самите 
камъни. След като бъде направено това, добре е стената да бъде измита старателно 
с вода, с цел премахването на останалите дребни камъчета и прашинки. За да бъде 
избегнато премиването на пясъка от вътрешната страна на зида е необходимо 
измиването да става отгоре надолу. Трябва също така да се избягва директното 
насочване на струята вода към сглобките между камъните.  След тази процедура, 
при необходимост увредените камъни могат да бъдат заменени със същите 
естествени камъни, които са били използвани при първоначалното издигане на зида. 
За целта те могат да бъдат положени в легло от разтвор, като например фин пясък и 
вар в съотношение 3:1 и вода. Количеството на водата зависи от съдържанието на 
вода в използвания пясък. Сместа е готова за размазване когато може спокойно да 
бъде оформена с ръка. При твърде суха замазка има опасност от разпадане, а при 
твърде рядка такава зидарията може да се срути.  

Много подходящ за измазване на каменния зид е хоросанът, тъй като той не се 
напуква и позволява на стената да диша и съответно натрупаната влага да се 
изпарява. Циментовите разтвори от своя страна са много здрави, но пречат на 
зидарията да диша, което в определен момент води до натрупването на влага и 
съответно до напукване на замазката и на самите камъни. Най-подходящата 
температура за направата на замазки е 12°C - 20°C30.  

В случаите, когато пукнатините са засегнали самите камъни задължителна 
стъпка е отстраняването на напуканите каменни блокове и замяната им с нови.  

 
30 Христова, С. Техники и методи за възстановяване на каменни стени (http://abouthouses.eu/bg/node/1394, 
29.11.2013 г.)  

http://abouthouses.eu/bg/node/1394
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След като бъде изваден напуканият блок, разтворът около останалите 
заобикалящите го камъни се премахва, като новият блок трябва да бъде наложен с 
нов разтвор. Ако условията не позволяват засегнатият камък да бъде подменен, 
процепите могат да бъдат запълнени под налягане с епоксидна смес. Вариант, който 
също може да бъде приложен в подобна ситуация е напуканият камък да бъде 
премахнат и завъртян или дори разменен с друг, здрав камък от същата зидария, 
така че процепът в него да не съвпада изцяло с основния процеп.  

Когато цепнатините са с големина по-голяма от 0,10 см и тяхното запълване не е 
разрешение на проблема се налага да бъдат направени допълнителни превръзки 
между разделените части на стената. Най-доброто решение е разбира се подмяната 
на засегнатите камъни с удължени/превързващи такива. Когато това не е възможно 
следва укрепването да бъде изпълнено с метални планки, полимерни мрежи или 
други пригодни за тази ситуация съединителни средства.  

При наличие на по-голяма вертикална цепнатина в областта, в която се пресичат 
две стени, оздравяването може да бъде направено с помощта на стоманени лаши. Те 
представляват метални връзки с дървена конструкция, за чието изработване се 
използва плоска стомана с дебелина 0,10 см и широчина 0,40 – 0,50 см, със извити 
краища31. Лашите трябва да се позиционират така, че да пресичат цепнатината 
между двата реда с камъни, след което се заварят за закотвяща стоманена плочка. 
Друго решение е оформянето на наклонени отвори, преминаващи през цепнатината, 
в които се забиват стомани пръти и след това се запълват с разтвор.  

Когато по зидарията са нанесени сериозни поражения и те не могат да бъдат 
отстранени, следва съществуващата стена да бъде разрушена и построена наново. 
При тази процедура разрушените камъни може да бъдат заменени с нови, а здравите 
да бъдат използвани отново. Другият вариант е да се използват изцяло нови 
строителни материали.  

Когато преобладаващата част от съществуващата стена се нуждае от 
реконструиране, най-разумно би било да се презида целият съществуващ зид в 
сградата, особено ако обективното състояние на употребените материали не е 
добро, дори и когато отделните стени са здрави.  
 

 
31 Градът.bg. Речник: Лаша ( http://gradat.bg/dictionary/0/39_lasha/, 29.11.2013) 

http://gradat.bg/dictionary/0/39_lasha/
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3.1.3.2. Укрепване на зидани конструкции 

До укрепване на зидани конструкции се прибягва в следните случаи: 
• при необходимост от подсилване на зидана конструкция, с цел предпазване 

от сеизмични въздействия; 
• при носещи стени с недостатъчна носимоспособност; 
• преустройване на носещи стени в част от конструктивна система, поемаща 

хоризонтални напрежения; 
• при предаварийни ситуации. 

Широко разпространени в България са еднофамилните жилищни сгради с 
вертикална носеща конструкция от тухлени зидове и дървени подови конструкции – 
гредоред. Както вече стана ясно и по-рано, преобладаващата част от сгради с 
подобна конструкция са със статут на архитектурно наследство.  За да може една 
зидана стена  да се превърне в част от конструктивна система, която да поема 
хоризонтални въздействия, тя трябва да бъде изградена от тухли с висока плътност. 
Стената трябва да бъде с дебелина над 0,25 м, като в допълнение към това бъде 
обградена от всички страни със стоманобетонни или стоманени елементи с голяма 
коравина. Изпълнението на стената по този начин ще направи възможно създаването 
на натискови диагонали, които при старите архитектурни паметници не са налични.  

Поради това при укрепването на конструкции от този вид е препоръчително 
вграждането на стоманобетонна или стоманена конструкция, която да обира изцяло 
сеизмичните въздействия и дори част от вертикалните такива.  Този процес е 
неизменно свързан със заздравяване на подовата конструкция посредством нейното 
заместване или допълване със стоманобетонна плоча. За да изпълнява функцията 
на хоризонтална опора, тази плоча задължително трябва да премине през стените 
без никакво прекъсване. Това се постига чрез оформянето на отвори за нивото, които 
да се затворени с дюбели, свързващи плочата от двете страни на стената. В момента 
на изпълнение носимоспособността на зидарията трябва да бъде проверена и 
доказана, а дюбелите тествани на срязване. 

В случай, че този подход е икономически неефективен, може да се прибегне до 
пространствено усилване на стените с обтегачи, изработени или от стоманени 
профили, или от армировъчна стомана. Прилагането му не гарантира сеизмична 
осигуреност на сградата, но предотвратява разрушаване при земетресения с ниска 
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дюбели33.  

3.2.1.

и, чиито 
подб

,  

                                                

до средна интензивност. Пространствено укрепване на сградата е удачно решение и 
при наличието на неравномерни слягания на основите. По-добри резултати се 
постигат ако заздравяването с обтягащи елементи се съчетае с полагане на торкрет 
и/или подсилване на зидарията с вертикални и хоризонтални стоманобетонни обрачи 
или профили.  

За усилване на стени в предаварийно състояние, в случаите, в които тяхното 
събаряне е неприемливо, е възможно да се изгради система от стоманени или 
стоманобетонни колони или дори стени, които следва да бъдат фундирани 
(фундиране – етап от строителството, в които се строят на основите на 
сгради и съоръжения32) и свързани към зидарията с помощта на стоманени 

 
3.2. Съвременни методи 

 Полагане на саниращи мазилки 

За да бъде спечелена борбата с основния причинител на щети по сградите – 
влагата, е препоръчително те да бъдат подложени на цялостно саниране. Със 
съвременните саниращи мазилки могат да се изолират влажни и съдържащи вредни 
соли зидове. С традиционните материали, широко използвани досега в 
строителството, постигането на изолиращ ефект е невъзможно. Необходимо е 
използването на мазилки или други съответстващи си един на друг материал

ор да се осъществява съгласно обективното състояние на постройката.  
За заздравяване или реновиране на повредена и амортизирана мазилка следва 

след като употребените материали се втвърдят по тяхната повърхност да се 
образуват големи пори. По този начин се постига безпрепятствено преминаване на 
водните пари и съответно натрупаната в зидарията влага се изпарява. Освен това 
просторните и силно разклонени пори изграждат богата на депа структура, която да 
поема и съхранява натрупващите се в депата соли без това да оказва влияние на 
паропропускливостта на саниращата мазилка34. Добрата паропроходимост на 

 
32 Германов, Трифон. Фундиране. София, 2011, 5 с.  ( http://uacg.bg/filebank/att_1361.pdf, 29.11.2013)  
33 Трайкова, М., Т. Чардакова. Избраните теми по избираема дисциплина „Диагностика, възстановяване и 
усилване на сгради” за специалност ССС. София, 2013(http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf, 29.11.2013) 
34 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 29.11.2013) 

http://uacg.bg/filebank/att_1361.pdf
http://uacg.bg/filebank/att_5465.pdf
http://napravisam.net/?p=2866
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разбъркани на строителния терен постигането на добра 
хом

вид на свързващото вещество, съотношение, количество 
на д к

д е
например изграждането на 

хори н

с п а
у

                                                

използваната мазилка благоприятства за по-доброто изсъхване на зидариите. 
Ефективността на порестите мазилки до голяма степен зависи от това доколко 
хомогенни са те. При смеси, 

огенност не е възможно. 
Посредством използването на правилните свързващи материали и добавки 

могат да се създадат мазилки със силно завишен общ обем на порите при занижено 
съдържание на капилярни пори. Постигането на добра ефективност в дългосрочен 
план изисква спазване на отделните параметри в тесни граници и оптимална по 
отношение на характеристиките на материалите (вид, форма, големина и структура 
на гранулите на добавките, 

обавките) омпозиция. 
Предвид функцията, която изпълняват, мазилките за саниране трябва 

сравнително бързо и разбира се сигурно да се втвърдят. В допълнение, отделните 
съставки на мазилката, най-вече тези със свързваща функция, следва да притежават 
висока устойчивост на соли. Поради тази причина системите за саниране на сгради в 
повечето случаи са хидравлично съединени. Освен водоустойчиви, този тип мазилки 
не се повлияват от студа, което означава, че може да се употребяват и за направата 
на цокли. Нанасянето на саниращи мазилки върху влажен зид е допустимо тогава 
когато атмосферните условия позволяват бързото й изсъхване. Изсушаването на 
целия зи  само с помощта на санираща система не е възможно. Приложени  в 
подобни ситуации намират други способи, като 

зо тална блокада или вертикални уплътнения35.  
В най-общи линии санирането на сградите преминава при определена 

последователност на осъществяваните дейности. Първата основна стъпка, която 
определя качеството на крайния резултат е механичната обработка и подготовка на 
основата. При щети, нанесени от влагата е желателно преди всичко да се определи 
нивото на влажност в мазилката и самата зидария и разбира се количеството на 
отлаганите оли, тъй като тези ок затели ще определят правилния избор на 
материали. Подобна процедура е свързана с използването на слугите на 
специализирана в тази област лаборатория и анализ на базата на теренно 

 
35 RÖFIX. Услуги. Полезна информация: Принцип на действие на саниращите мазилкови системи 
(http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-
da-znem/Princip-na-dejctvie-na-caniraschite-mazilkovi-cictemi, 02.12.2013) 

http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/Princip-na-dejctvie-na-caniraschite-mazilkovi-cictemi
http://www.roefix.bg/USLUGI/Polezna-informaciya/Sanirane-Restavraciya-Ekologichni-produkti/Kakvo-e-neobhodimo-da-znem/Princip-na-dejctvie-na-caniraschite-mazilkovi-cictemi
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 степента на отделяне на 
соли в зидарията. За допустими нива се считат следните: 

 

проучване. Относителната влажност на стените попада в нормални граници когато не 
надхвърля 20%. Много по-трудна задача е отчитането на

 
 
 

Соли Без отлагане Нисъ  на к процент
отлагане 

Вис  на ок процент
отлагане 

Хлориди <0,2% 0,2 – 0,5% >0,5% 
Сулфати <0,5% 0,5 – 1,5% >1,5% 
Нитрати <0,1% 0,1 – 0,3% >0,3% 
Нитрити <0,1% 0,1 – 0,3% >0,3% 

Таблица 1.                                           Източник: Направи сам http://napravisam.net/?p=2866  

В съответствие с тези вече установени прагове на допустимост на влага и 
ко групи: 

чиито повърхности влажността и отлагането на соли са в малки 

 повърхности влажността и отлагането на соли са в големи 

т  т и

архитектурни паметници. Те се хармонизират с изработените преди стотици години 

отложени соли условно зидариите могат да бъдат разделени в някол
• Зидарии, несъдържащи влага и соли по своята повърхност; 
• Зидарии, по 

количества; 
• Зидарии, по чиито

количества. 
Развитието на съвременното строителство е достигнало до ниво, в което за 

всяка една о  тези групи е създадена система от материали и ехн ки за 
заздравяване и реновиране на зидариите. Може да се приеме, че когато 
нарушенията по мазилката спадат към първата група т.е. те са преди всичко 
механични – цялостно или частично разрушени зони, рушащ се повърхностен слой и 
отлепена мазилка – сградата има нужда от реставриране. В подобни ситуации дори 
не е необходимо да бъде установено нивото на влажност и степента на отлагане на 
соли по повърхността на фасадите, тъй като видимите нарушения са достатъчни за 
определяне на неотложната и цялостна реставрация на зидарията. Към днешна дата 
водещите производители на строителни материали разработват и предлагат на 
пазара специални серии продукти, предназначени за реставрация на стари 
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мазилки на варова основа, по начин, по който направените впоследствие корекции да 
не личат, а в същото време автентичният облик на сградата бива освежен. 

Реставрирането на сгради посредством саниращи мазилки може да бъде 
осъществено по следните начини: посредством надлъжно прорязване на неносещата 
зидария и поставяне на лента от неръждаема ламарина или PVC, посредством 
оформянето на големи отвори, в непосредствена близост един до друг и запълването 
им със специални разработени за целта разтвори, посредством вкарване под високо 
налягане на течни хидроизолационни смеси в предварително оформени отвори.   

Най-лесно изпълним и неизискващ специално техническо оборудване е 
способът, при който във възможно най-ниската част на зидарията под наклон (45°) се 
оформят множество отвори с диаметър 18-20 мм. Разстоянията между отделните 
отвори следва да бъдат около 10 см, като в зависимост от използвания материал 
могат да бъдат и по-големи. За да се определи дълбочината на отворите е 
необходимо от общата дебелина на зидарията да бъдат извадени 5 см и полученият 
резултат да бъде умножен по 1,4, така например при зидария с дебелина 35 см, 
дълбочината на отворите следва да бъде 42 см. Прахът, който остава в отворите 
трябва да бъде отстранен посредством издухване със сгъстен въздух. Във вече 
почистените отвори се поставят бутилки от пластмаса заедно с накрайници във 
формата на дълги фунии. Бутилките съдържат специален силиконов разтвор за 
хидроизолиране, който се разлива и съответно се просмуква в зидарията, запълвайки 
и затваряйки по този начин порите.  

Подобен тип подход е особено подходящ при борбата с трудно преодолимата и 
непрекъснато просмукваща се по цялата зидария влага. Добре е тази процедура да 
се осъществява през летните месеци,  за да може зидарията да е добре изсъхнала. 
Ако все пак интервенцията не търпи отлагане в оформените отвори се поставят 
специални продълговати електрически нагреватели, които да осигурят бързото 
изсъхване на зидарията. С цел предпазване на тези части от зидарията, които са 
подложени на по-голямо механично натоварване, може да бъде използвана мозаечна 
мазилка. Мозаечните мазилки са разработени на основата на изкуствени смоли и са 
влаго- и студоустойчиви.  

Възстановяването на зидариите с високи нива на влажност и висока степен на 
отлагане на соли е далеч по-сложна задача за един строител реставратор. Първата 
стъпка, която следва да бъде направена в подобна ситуация е отстраняването до 
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камък/тухла на всички нарушени участъци от старата фасадна мазилка. Освен нея, 
важно е също така фугите между основния строителен материал да бъдат добре 
почистени на дълбочина от 2-3 см и след това старателно запълнени с разтвор за 
предварителен шприц (паропропусклив и устойчив на вода и соли). Останалите във 
фугите дребни частици мазилка, камъчета и прах се премахват със сгъстен въздух, 
пясъчна струя или в краен случай с водоструйка. При по-слабо засегнати от 
разрушителите участъци, повърхностният слой на зидарията се премахва до 
достигането на здрава каменна или тухлена основа или здрава мазилка.  

Съвременните строителни материали позволяват също така бързо и сигурно 
премахване на разрушения, причинени от различни микроорганизми, като плесени, 
мухъл, гъбички и т.н.  В допълнение, те създават дълготрайна защита срещу тяхната 
повторна поява на вече обработеното с тези препарати място.  

Едва когато увредените покрития са напълно премахнати и фугите на зидарията 
са добре почистени и обезпрашени основата се покрива плътно с грунд. Грундът има 
способността да неутрализира въздействието на свободните частици (прах), да 
прониква в дълбочина, да заздравява основата и най-важното да гарантира 
максимално сцепление между грундираната основа и последващите покрития.  

Върху грундираната основа ръчно или с машина следва да бъде нанесена шприц 
мазилка, която да образува равномерна, плътна и грапава основа по цялата 
повърхност на зидарията. По този начин се постига добро закрепяне на саниращата 
мазилка върху зида. Тази шприц мазилка подобно на грунда е устойчива на вредното 
въздействие на влагата и солите, като в допълнение към това е с висока 
паропропускливост. Основи от този род се нуждаят от около 2-3 дни, за да изсъхнат.  

Финалната стъпка от този не много кратък процес е полагането на санираща 
мазилка. Положената мазилка се изравнява с мастар и се заглажда с голяма 
маламашка. След около 24 часа докато основата е още влажна се полага и санираща 
минерална мазилка, която се изпердашва, така че да придобие съвършено гладка 
повърхност36.  

 
 

 
36 Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san.// Направи сам, 2007, №11 
(http://napravisam.net/?p=2866, 02.12.2013) 

http://napravisam.net/?p=2866
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3.2.2. Лазарно почистване 

Съвременните реставрационни техники са неразривно свързани с напредъка на 
природните науки. Учените разработват различни аналитични методи, основаващи се 
на оптически и спектрални способи за осъществяване на анализ, произход и 
почистване на архитектурни паметници. Комбинирането на лазерната технология с 
вече наличните механични, физични и химични методи способства за постигането на 
изключителен прогрес в тази област. 

При реставриране и консервация на архитектурни паметници лазерите намират 
следното приложение: 
• Почистване на различни повърхности, като например камък, дърво, метал, 

стъкло и др.; 
• Отстраняване на нежелани цветни изображения и надписи; 
• Осъществяване на контрол на самия процес по почистване на съответния 

обект; 
• Анализиране на химическия състав на оцветяванията, които предстои да 

бъдат отстранени и на оригиналния материал, за да бъде извлечена 
основна, важна за реставрационния процес информация, като например 
произход, нива на пигментация, качество и устойчивост на използваните 
автентични материали; 

• Идентифициране на съществуващи напрежения и дефекти в самата 
структура на обекта; 

Почистването на артефакти и на различни елементи от стари сгради с културно и 
архитектурно значение може да бъде определено като процес на отстраняване на 
наслоен материал от даден обект. Това почистване се прави не само с цел 
подобряване на външния вид на реставрирания обект. То има много важно значение 
за определяне на неговото обективно състояние и подготвя паметника за 
последващите процедури по консервация. В допълнение към това почистването 
способства за отстраняване на първопричинителя и за предотвратяване на бъдещи 
поражения по обекта. Съществуват два вида замърсявания, които е необходимо да 
бъдат премахнати от обекта – чужди, образували се впоследствие  върху 
оригиналния обект покрития (замърсявания, породени от процесите, протичащи в 
околната среда и въздействието на човека, стари материали и лепила, използвани 
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при предшестващи реставрации, боя и др.) и материя, образуваща се въз основа на 
химическото и физическото разпадане на основния градивен материал (корозия при 
метални елементи). 

Традиционните методи за отстраняване на ненужните наслагвания при 
реставрация и консервация на артефакти и архитектурни паметници се основават на 
механични или химични способи, селектирани строго индивидуално за всеки 
конкретен случай. При тези методи осъществяването на какъвто и да е контрол върху 
качеството на почистването по време на самия процес е невъзможно. При 
почистването на обекти с висока архитектурна и културна стойност, които са 
изградени от материали със сложен и твърде разнообразен състав, е необходим 
изключителен професионализъм при прилагането на различните технологии на 
почистване, за да може да се постигне минимално разрушаване на обекта. Подобно 
увреждане обаче е непредотвратимо при използването както на механични, така и на 
химични методи за почистване. 

За разлика от традиционните техники, лазерното почистване се характеризира с 
много предимства. Първо тази процедура е  изцяло безконтактна – почистващата 
сила е под формата светлинни лъчи и по този начин се избягва прекият физически 
контакт, който може да провокира появата на допълнително напрежение в 
структурата на оригиналния материал или износване. Ето защо лазерът може да 
бъде ефективно използван за почистване на лесно чупливи и крехки архитектурни 
елементи. Друго предимство на този тип интервенция е възможността за 
контролиране на обхвата на лазерния сноп с цел почистване на по-труднодостъпни и 
малки площи.  

За целите на реставрационния процес най-често се прилагат „Nd:YAG, 
ексимерни, CO2 , Er:YAG, Ti-сапфир лазери, към които е свързано оптическо влакно 
или подвижна „ръка”, позволяваща контролируемо насочване на лазерния лъч”37.  

Почистването с лазер представлява специфичен метод за лазерно отнемане, 
при който от повърхностния слой на даден обект се отстраняват точно определени 
нежелани наслагвания. Когато лазерният лъч си взаимодейства със съответната 
материя, се наблюдава процес на нагряване, разтопяване и изпарение на този 

 
37 Грозева, Маргарита. Лазарни методи за диагностика, реставрация и консервация на културното наследство    
(http://www.issp.bas.bg/lab/LabAS/LDA/First_page.htm, 02.12.2013) 

http://www.issp.bas.bg/lab/LabAS/LDA/First_page.htm
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повърхностен слой, вследствие на моето се постига почистване на обекта. 
Относителната ефективност на този процес се определя от обхвата на лазерния лъч 
и от характеристиките на почиствания повърхностен слой. Лазерното облъчване 
оказва влияние на конкретния материал чрез фотохимични, фототермични и 
механични техники. Основният фактор, от който зависи крайният ефект е потокът 
лазерни лъчи. Как ще си взаимодействат лазерният сноп лъчи и обработваният обект 
зависи от параметри като „дължина на вълната, дължина на импулса, интензивност, 
ъгъл на падане и проводящите характеристики на средата”38. За подобен тип 
дейности се използват импулсни лазери с кратки импулси, с цел възпрепятстване на 
топлообмена между премахваната материя и основния материал. 

Макар основните процеси, протичащи при лазерното почистване да са напълно 
ясни, неговото реално приложение е съпроводено от редица препятствия, свързани 
със същността и химическия състав на замърсителите. Този факт налага 
прилагането на строго индивидуални подходи при изпълнението на различните 
обекти – анализ на материала, избор на конкретен вид лазер, определяне на 
параметрите. Всичко това се прави с цел да се неутрализира всяка опасност от 
увреждане на почиствания паметник, най-вече при работа с леснотопими и органични 
материали. 

3.2.3. Почистване със сух лед 

Почистването със сух лед е технология, високо ценена от реставраторите на 
паметници на културата и архитектурата. Това е метод, при който с помощта на лед 
ефективно се отстраняват нежелани елементи от конструкцията на различни 
архитектурни обекти. Тази технология не оставя каквито и да било отпадъчни 
елементи, поради факта, че ледът се изпарява и не е необходимо да бъдат 
използвани вредни за обекта химически и абразивни препарати. 

Сухият лед представлява въглероден диоксид в твърдо агрегатно състояние, 
като почистването с него може да бъде определено като неабразивна, суха и чиста 
процедура. Тя се изразява в изхвърляне под налягане на дребни гранулки сух лед с 
висока скорост чрез сгъстен въздух.  Когато почистваната повърхност направи 
контакт с въглеродния диоксид настъпва процес на сублимация – преминаване на 
твърдите частици в газообразно състояние, без да преминават в течно такова – при 

 
38 Пак там 
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който въглеродният диоксид увеличава своя обем с близо 800 пъти. В резултат на 
получилия се при смяната на агрегатното състояние микровзрив и последвалото 
изстудяване на повърхността, сухият лед (-70ºС) замразява нежелания повърхностен 
слой, като го прави изключително трошлив. Тези резки температурни разлики 
разрушават връзката между повърхностния слой и основния материал и позволяват 
неговото лесно отстраняване. Както вече стана ясно сухият лед се образува от 
въглероден диоксид, който се набавя или от атмосферата, или се извлича като 
вторичен продукт от различни производствени процеси. Това означава, че след 
възпарение на сухия лед, въглеродният диоксид не се връща в атмосферата и не 
създава условия за появата на парников ефект.  

В много случаи в процеса на реставриране на даден обект е категорично 
забранена употребата на химически продукти или прилагането на абразивни техники 
за почистване. Има опасност химическите препарати да проникнат в структурата на 
камъка например, докато абразивните техники могат да предизвикат образуването на 
дълбоки драскотини по оригиналния материал. Запазването на неговия автентичен 
вид е основната цел на реставрационния процес, ето защо до подобни негативни 
резултати не бива да се стига. Почистването със сух лед е изключително ефективен 
за целта метод, тъй като не уврежда по какъвто и да било начин изходния обект. Тази 
технология може успешно да бъде прилагана при историческата реставрация на 
къщи, религиозни храмове, мраморни скулптори и т.н39.  

3.2.4. Плазмена технология 

Плазмената технология, изразяваща се в използването на плазмена горелка, 
представлява алтернативен способ за почистване и съхраняване на културни и 
архитектурни паметници. За разлика от традиционните методи за премахване на 
нежелани образувания по повърхността на обектите с архитектурна и културна 
стойност, плазмената горелка нанася минимални щети върху оригиналната 
повърхност. Тази горелка е разработена в резултат на изпълнението на проект 
„Плазма и нанотехнологии за нова „нежна” реставрация”, финансиран от Седма 
рамкова програма на Европейския съюз, в който участие вземат инженери, учени, 
изследователи и реставратори от България, Белгия, Италия и Германия. От 

 
39 Колдклийн. Почистване със сух лед (http://www.coldclean.net/index.html, 03.12.2013) 

http://www.coldclean.net/index.html
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българска страна партньори по проекта са БОТЕГА-З ЕООД и Център за реставрация 
на художествени ценности. 

Използваната при този метод плазма представлява йонизиран газ, изобилстващ 
от електрически заредени частици, който се употребява за обработката на 
повърхности с цел почистване, заглаждане, шлифоване и т.н. Процедурата по 
почистване се осъществява посредством протичането на окислително-редукционни 
процеси – промяна в степента на окисление на атоми и йони в резултат на 
преминаване на електрони. Плазмената технология представлява много добър 
заместител на абразивните и химически способи, които застрашават целостта на 
автентичните повърхности. Така например премахването на сажди по добре 
познатите методи начин (вода, синтетични вещества, разтворители и др.) винаги крие 
опасност от нарушаване на съответния обект, докато при използването на 
плазмената технология саждите преминават във въглероден диоксид и водни пари. 

Разработената по проекта плазмена горелка е технологично тествана в Двореца 
на Доджите във Венеция, чиито калцирали наслагвания са били безпроблемно 
премахнати от отделните каменни елементи. От страна на българския партньор тази 
нова технология е тествана за почистване на стенописите в три български църкви – 
храм „Св. Параскева” (Плевен), храм „Св. Георги” (с. Голямо Белово) и храм-
паметника „Св. Александър Невски” (София). 

В допълнение към плазмената горелка, която предстои да бъде пусната на 
пазара след края на изпълнението на проекта (октомври 2014 г.) международният 
изследователски екип разработва нова иновативна технология – защитно покритие за 
най-разнообразни повърхности, което лесно може да бъде премахнато с плазма. 
Свойствата на това покритие правят възможно непрекъснатото наблюдение на 
неговата ефективност и ефикасност. Това покритие от ново поколение е 
водоустойчиво и същевременно паропропускливо, като по този начин не пречи на 
материала да диша и предотвратява бъдещи увреждания40.  

3.2.5. Реставриране на дърво 

Дървото е естествен материал, който е широко застъпен както в изграждането и 
оформянето на външния облик на старите български сгради, така във вътрешното 

 
40 Европейска комисия. България. Преса. Новини: Български реставратори разработват нови технологии с 
инвестиции на ЕС (http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/131113-panna_bg.htm, 03.12.2013) 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/131113-panna_bg.htm
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обзавеждане. Недобре обработеният дървен материал с годините губи своя блясък и 
най-вече здравина, тъй като много често е обект на нападение на различни 
дървоядни насекоми. Подобно на всички останали строителни материали и дървото 
е силно уязвимо при пряк контакт с вода, като разбира се най-голяма е опасността за 
материалите от дърво, които се използват във външното оформление на сградите.  

Процесът на възстановяване на материалите, изработени от дърво преминава 
през няколко етапа на обработка: 

1. Подготовка  
Много често дървените повърхности са покрити с различни политури като безир, 

лак или алкидна боя, които с времето се наслагват и формират плътен слой, който 
следва да бъде отстранен, за да бъде обработено дървото и съответно да бъде 
нанесено ново защитно покритие.  

Почистването на дървото може да стане по следните начини: 
• Механично – при този метод с помощта на цикла, шлифовъчна гъба или 

шкурка се премахват неравности и наслоявания от стари лакови покрития. 
• Посредством употребата на различни препарати за премахване на тези 

повърхностни наслоявания, които са напълно безвредни за дървото с оглед на това, 
че не съдържат никакви хлоридни разтворители или киселини. 

• Посредством нагряване до определена степен на повърхностния пласт, така 
че да омекне и да бъде лесно отстранен чрез надигане и отлепяне с шпахтел. Най-
лесно тази процедура може да бъде осъществена когато повърхностният слой се 
нагрява с горещ въздух до момента, в който напълно омекне и  на места се образуват 
мехурчета. След това с помощта на шпахтел, шпакла или шабър вече мекият пласт 
боя се отстранява. Важното при прилагането на този метод е да се нацели точният 
момент, в който боята е добре омекнала и може да бъде безпроблемно отлепена и 
премахната от дървената повърхност. Ако процесът на нагряване бъде прекратен по-
бързо от необходимото, покритието остава твърдо и добре закрепено за дървената 
основа, което означава, че не може да бъде повдигнато и отстранено с шпахтела. 
Другата крайност също е неприятна – прегряването довежда до изпичане на вече 
омекналия повърхностен слой. 

Силно изтънялата и крехка дървесина може да бъде подсилена с уплътнител за 
дърво, който представлява напълно готова за използване безцветна течност, 
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създадена на основата на термопластични акрилни смоли. Уплътнителят успява да 
попие в дълбочина в дървото, заздравява увредените и проядени от насекоми части 
и предотвратява процеса на стареене. Специално за борбата с дървоядните 
вредители са разработени специални предпазващи дървото препарати. Най-често 
това са готови за използване инсектициди с остатъчен ефект, без цвят и мирис, които 
не променят и не застрашават боята или лепилото. Дървен материал, обработен с 
подобен разтвор, спокойно може да бъде подложен на последващо третиране с боя, 
лак или други импрегниращи продукти. Важен също така е фактът, че тези препарати 
не образуват вредни газове, не се влияят от въздействието на светлина и топлина и 
най-важното предпазват дървото от последващи нашествия на вредители. 

2. Китване  
Китването е процес, при който се прикриват или напълно се премахват 

неравности, драскотини и други дефекти по дървото преди да се пристъпи към 
следващата крачка – боядисване. Китът с лекота коригира съществуващите върху 
дървото пукнатини, драскотини и прорези. След като нанесеният кит е добре 
изсъхнал, дървото може да бъде подложено на допълнително третиране – 
шлайфане, пробиване, лакиране, боядисване и т.н.  Препоръчително е дори 
изсъхналият кит да бъде внимателно изшкурен за постигането на напълно гладка 
повърхност. За тази цел може да бъде използвана тънка стоманена вълна, която е 
изключително подходяща за фино шкурене, тъй като почиства, без нанасянето на 
каквито и да било черти и драскотини върху обработваната повърхност. Процедурата 
по фино шкурене завършва с забърсване на дървото с влажна кърпа. След неговото 
изсъхване може да се премине към следващия етап от реставрацията на старо дърво 
– оцветяване. 

3. Тониране 
Промяна на цвета или тонирането на дървени изделия в разнообразни цветове 

със средствата на съвременните строителни продукти може да се постигне чрез 
употребата на концентриран оцветител, по-известен като байц. Той може да бъде 
използван както в готов вид, така и разтворен с вода или разредител – може да се 
разрежда в съотношение 1:6. Той придава определен цвят на дървото, без обаче да 
променя характерните му особености, напротив той подчертава естествените му 
кръгове и заедно с това прикрива съществуващите в резултат на дългогодишната 
употреба  несъвършенства.   
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Преди да започне самото байцване е добре байцът да се изпробва върху мостра 
от същото дърво, тъй като то може да реагира по различен, неочакван начин на 
цветовете. Байцът се нанася с четка или с гъба върху добре почистена от прах и 
други вредни частици повърхност. Байцването следва да се осъществява бързо до 
момента, в който съответната дървена повърхност не се напои равномерно. При  
байцване на разположени вертикално повърхности движенията трябва да бъдат в 
посока отгоре надолу, а в останалите случаи по посока на дървесните влакна. 
Препоръчително е байцването на повърхности с голяма площ да става наведнъж, за 
да не се получават разлики. Важно също така е излишният, разливащ се по 
повърхността байц да се обира непрекъснато.  

4. Запечатване   
Вече тонираната повърхност следва да бъде фиксирана с цел запечатване на 

порите на дървото. За постигането на този ефект е необходимо дървената 
повърхност да бъде равномерно покрита с фиксатив. Той изцяло запълва люспите по 
дървесината, запечатвайки естествения или изкуствено създадения цвят и предпазва 
повърхността от образуването на петна и разрушения от различни външни 
въздействия. След като фиксативът е вече добре изсъхнал следва дървената 
повърхност да се полира много старателно с помощта на фина стоманена вълна 
(размер 0000). Полираното дърво се почиства от прахта с мек памучен плат. В случай 
че постигнатият ефект не е задоволителен може да бъде нанесена втора ръка 
фиксатив, след което да се повтори процедурата с изшкурването и почистването на 
повърхността. 

5. Заключително оформяне 
Последният етап от реставрацията на дървени повърхности е свързан с 

подчертаването на естествената красота на дървесината посредством придаване на 
допълнителен блясък. За целта дървената повърхност се покрива с шеллак, който се 
нанася върху добре почистена дървена повърхност с помощта на четка.  

Друг продукт за подчертаване на качествата и красотата на дървото е 
оцветяващата вакса, която представлява еднородна консистенция от 
висококачествени суровини – естествени восъци и вода – които не съдържат 
силикони и вредни за околната среда съставки. Освен че възвръщат естествения 
цвят на дървото, този тип вакси подсилват, обогатяват и уплътняват дървото. В 
допълнение, те предпазват от бъдещи замърсявания и повърхностни наранявания. 
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Съвременните производители предлагат тези видове продукти в най-различни 
цветове – дъб, орех, махагон, бор и т.н. 

Оцветяващата вакса се нанася равномерно върху дървената повърхност 
посредством четка или валяк. Добре изсъхналата повърхност се изшкурва с фина 
стоманена вълна (размер 0000) с цел премахването на евентуални неравности или 
излишъци от нанесения продукт, след което се почиства с мек памучен плат. При 
желание или необходимост от по-голяма наситеност на цвета може да бъде нанесена 
втора ръка от ваксата, като отново се приложи горепосочената процедура. 

С цел придаване на лъскавина и изцяло завършен вид на дървото могат да 
бъдат използвани полиращи вакси или восъчни пасти, които също така предпазват 
дървото от стареене. Те представляват комбинация от висококачествени естествени 
суровини, каквито са пчелният восък и карнаубата (бразилски восък, който се добива 
от листата на южноафриканска палма Copernicia prunifera)41.  

4. Препоръчителни и непрепоръчителни действия при реставрацията 
4.1. Покрив  

Покривът на една сграда оформя нейния краен вид и най-важното предпазва я от 
атмосферни въздействия. Той до голяма степен подсилва архитектурното 
въздействие при визуалното възприемане на постройката. Основните компоненти на 
всеки един покрив са носеща покривна конструкция, водонепропусклива покривка, 
стряха (корниз, борд), настройки и отводнителни елементи. В случай че 
подпокривното пространство се използва за живеене е наложително да бъде 
направена и топлоизолация. 

Носещата покривна конструкция носи изцяло товара на покрива, породен от 
собствена тежест, покривка, надстройки, сняг и вятър, като го предава на основните 
носещи зидове или на скелета на постройката. Покривката от своя страна гарантира 
водоустойчивост и се изпълнява върху дървена обшивка, скара, а при съвременно 
строителство върху стоманобетонна плоча. Непрекъснатата покривка се изработва 
от мушама, фолио или замазка. За нея са характерни водонепропускливите шевове 
между отделните листове покривен материал. Прекъснатата покривка е изградена от 
елементи, като например керемиди, тикли, плочи, ламарини и дори дъски. 

 
41 Gubra. Съвети на Gubra: Реставрирай сам (http://www.gubra-bg.com/cms.php?id_cms=10, 04.12.2013) 

http://www.gubra-bg.com/cms.php?id_cms=10
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Образуващите се между тях пространства не са водоплътни и поради тази причина 
се полагат при покриви с по-големи наклони на покривните конструкции.  

Стрехата се изпълнява посредством надвесване на носещата покривна 
конструкция, а корнизът посредством издаване на част от външната носеща стена. 
Бордът представлява продължение на външната стена, намираща се над последната 
плоча и в повечето случаи се прилага при изграждане на външно отводняване на 
сградата. 

Надстройките представляват елементи, чиито конструкции са част от покрива 
или пък преминават през него, като например остъклявания, комини, шахти и машини 
помещения. 

Част от отводнителната система на един покрив са улуците, водосточните тръби, 
казанчетата и водоприемниците. Вътрешното отводняване на сградите е типично 
преди всичко за плоските покриви. Скатните покриви се отводняват външно, 
единствено с изключение на шедовите покриви, чието отводняване е вътрешно. 

Класификация на покривите 
В зависимост от наклона на покривната конструкция покривите условно могат 

да бъдат разделени на плоски (наклон <4°) и скатни покриви. Скатните покрити от 
своя страна биват полегати (наклон 4°-15°), нормални (15°-35°) и стръмни (над 35°).   

В зависимост от материала, използван за направата на дървената конструкция 
разделението е следното:  

• Дървени покриви, които най-често са дърводелски при разстояние между 
подпорите до 15 м и инженерни конструкции, при които разстоянията са 
дължина над 15 м.  

• Метални покриви, характерни най-вече за огромни помещения – зали, 
салони и т.н. 

• Масивни покриви, изградени от под формата на сводове от камък, тухли или 
стоманобетон. Типични за този тип покриви са също така начупените носачи, 
черупки, ферми, рамки, греди, плочи и др. 

Съгласно начина на отводняване покривите се разделят на покриви с външно и 
покриви с вътрешно отводняване. 

Броят на скатовете класифицира покривите на едноскатни, двускатни, 
четирискатни и многоскатни. Едноскатните покриви са съставени от един скат, чийто 
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наклон се простира от билото (хоризонтална пресечна права на равнинни участъци 
от покрива, намираща се над тях) към капчука (долният ръб на стрехата).  

Двускатните покриви, наречени още следловидни, разполагат с два ската 
еднакви или не помежду си. Широко прилагани са при сключено застрояване и при 
наличието на калкани от двете страни. 

Четирискатният покрив се състои от четири ската – два  триъгълни и два 
трапецовидни. При тях характерно е наличието на било и четири маии (наклонена 
пресечна права на равнинни участъци от покрива, намираща се над тях).  В случаите, 
в които отделните скатове са равни и в триъгълна форма, билото се преминава в 
точка, в която се срещат четирите маии. В такъв случай покривите се наричат 
пирамидални. 

Мансардните покриви се характеризират с нагъване на скатните повърхности 
най-често под 60° и 30°. Това нагъване се прави с цел оползотворяване на 
подпокривното пространство за жилищни нужди.  

Формата на самите скатове също е определяща за покрива. В зависимост от 
нея те биват – нормален покрив, чиито скатове имат един и същ наклон; мансарден 
покрив, с нагънати скатове; заоблени покриви, към които спадат куполи, сводове и 
т.н. При тях водата се оттича по крива повърхнина42. 

Препоръчително Непрепоръчително 
 Използваният за направата на 

покривна конструкция или обшивка 
дървен материал не трябва да съдържа 
каквито и да било остатъци от 
дървесната кора, тъй като под нея се 
развиват и виреят различни 
дървовредители, които в рамките само 
на няколко месеца след монтирането ще 
започват да унищожават покривната 
конструкция. 

 Употребата на специализирани 

Χ Непрепоръчително е използването 
на строителни греди, които не са добре 
изсъхнали, тъй като високото съдържание 
на влага застрашава иначе правите греди 
от изкривяване.  
Χ Не трябва да се подхожда 
небрежно при избора на дървени греди за 
покрив. По гредата откъм сряза не би 
трябвало да се вижда сърцевината на 
дървото, от което е изработена гредата. 
Ако по среза са ясно забележими точка и 

                                                 
42 Александров, Янко. Учебни записки по сградостроителство (Елементи на сградата и експлоатационни 
изисквания), 2004, 157 с. 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

105

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

материали за импрегниране на дървени 
повърхности, като лакове, масла и вакси 
е задължително. По този начин се 
гарантира дългогодишният живот на 
дървото, както и неговата безпроблемна 
употреба. 

 Без значение дали 
керемидите/тиклите се редят върху 
дъсчена обшивка, стоманобетонна плоча 
или скара, под тях трябва да се оставя 
луфт от около 5 см, отворен в долния и 
горния край на ската. По този начин се 
оформя вентилационен канал, 
посредством който да се осъществява 
свободно циркулиране на въздуха. За да 
се постигне това, под 
керемидите/тиклите се изгражда двойна 
скара от перпендикулярно наредени 
дървени летвички. 

 С цел предотвратяване 
пропускането на дъждовна вода в 
подпокривното пространство е 
препоръчително целият покрив да бъде 
покрит с покривно фолио, което да 
спомага безпрепятственото отвеждане 
на водата към улука. В допълнение, 
фолиото предпазва пространството под 
покрива от проникването на снегове, 
вятър, твърди частици и влага. 

 Дългогодишният живот на покрива 
до голяма степен зависи от наличието на 
хидроизолация в основите на покрива. 

простиращи се около нея годишни 
кръгове, това означава, че строителната 
греда е изработена от младо, неузряло за 
добив на дървесина дърво. При подобен 
тип греди вътрешното напрежение и 
съпротивителните сили са в пъти по-
големи от тези, изработени от зряло 
дърво. Греди от неузряла дървесина 
могат да намерят приложение при 
оформянето на по-къси детайли от 
покривната конструкция, като е 
желателно те да се закрепят към здрава 
основа.  
Χ При монтирането на уплътнения 
между отделните покривни елементи не е 
желателно използването на метални 
уплътнения или съединения. 
Χ Металните съединения и 
уплътнения не взаимодействат добре с 
материали, изработени от битум. Ето 
защо следва да се избягва съчетанието 
на подобни материали. В допълнение, 
при температурни различия металът се 
свива и разширява по начин отличаващ 
се от този при битума. 
Χ При реставриране на покрив не 
трябва да се пропуска ремонтирането и 
на комините. 
Χ Една от най-често допусканите 
грешки при ремонтирането на покрив е 
направата на коминни шапки с размер по-
малък от този на комина. Това довежда 
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Монтажът на хидроизолация е 
препоръчителен без оглед на вид, 
предназначение и големина на 
постройката. Основната функция на този 
тип изолация е предпазване на сградата 
от пагубното влияние на водата и 
влагата. 

 Изборът на покривка за покривната 
конструкция трябва да се води изцяло от 
устойчивостта на покрива на 
атмосферни въздействия. Тя не би 
следвало да корозира, да пропуска вода, 
да гние и да бъде прекалено тежка. 

 При възстановяването на плоски 
покриви се препоръчва използването на 
рулонна хидроизолация. 

 За покриването на покривни 
конструкции с наклон от 20º до 50º е 
желателно използването на керемиди 
(керамични, бетонни). 

 На покривни конструкции с наклон от 
15º до 90º се полагат битумни керемиди. 

 Покривни конструкции с наклон от 
30º до 60º се изпълняват с естествен 
камък (шифери). 

 За покривни конструкции с наклон 
15º до 50º се препоръчва употребата на 
гофрирана ламарина или керемиди, 
изработени от метал. 

  За да бъде покривът достатъчно 
устойчив на подемните сили на вятъра е 
необходимо покривната конструкция и 

до проникване на вода в мазилката, която 
при ниски температури замръзва и бавно, 
но сигурно разрушава комина. 
Χ Корозиралата и разпадаща се на 
парчета мазилка на комините не трябва 
да се пренебрегва, тъй като много често 
тя запушва отводнителната система и 
възпрепятства нейното функциониране. 
Подмяната на подобна мазилка е 
задължителна, като за целта се използва 
варо-циментов разтвор, който се нанася 
върху засегнатите части. 
Χ Не трябва да се пренебрегват и 
изискванията за безопасност и 
натоварване на покрива в съответствие с 
носимоспособността на покривната 
конструкция. 
Χ Не бива да се омаловажава 
наличието и правилният монтаж на улуци 
и водосточни тръби. 
Χ Некоректно оразмеряване и 
фиксиране на броя на местата за 
добавяне на водосточни тръби, което има 
като резултат препълване и съответно 
преливане на улуците. 
Χ Неправилно монтиране на улуците 
по отношение на покривната конструкция, 
поради което водата не изтича в улука и 
той не изпълнява функцията си. 
Χ Неспазване на правилото 
„покривната конструкция да навлиза от 
1/4 до 1/3 както на широчина, така и в 
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покривни материали да са здраво 
укрепени. 

 Всеки един покрив, независимо от 
това дали е плосък или скатен, следва 
да притежава добре функционираща 
отводнителна система, която редовно да 
се поддържа и почиства. 

 При възстановяването на един 
покрив от съществено значение е 
осъществяването на предварителна 
проверка на текущото състояние на 
покрива. 
o Проверка на състава; 
o Проверка за наличие на влага; 
o Проверка на водопропускливостта 
на покривния слой; 
o Проверка на наклона и 
водотвеждащата система; 
o Проверка на състоянието на 
периферните части на покрива; 

дълбочина на профила на улука – това се 
прави с цел водният поток от покрива да 
се спира от челото на улука, а в случай на 
подлизване на вода по ръба на 
покривното покритие водата да пада 
отново в улука”43.  
 

 
4.2. Стени  
По своята същност стените могат да бъдат определени като вертикални или 

наклонени елементи, които имат ограждаща, преграждаща или изолираща функция. 
Стените, оформящи самата сграда са свързани с покривната носеща конструкция и 
подовете. В случаите,  в които стените поемат и предават тежести, то те играят 
ролята на носещи елементи в сградата. Те могат да бъдат изпълнени както с, така и 
без отвори (прозорци, врати и т.н.).  

Класификация на стените 

                                                 
43 Още от къщата. За къщата. Покрив: Правилата за покривното отводняване (http://www.ka6tata.com/za-
ka6tata/pokriv/article/265, 17.01.2014) 

http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/pokriv/article/265
http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/pokriv/article/265
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В зависимост от мястото, което заемат в сградата, стените биват външни 
(ограждащи) и вътрешни (преграждащи). Външните стени следва да бъдат хидро-, 
звуко- и топлоизолирани. Задължително изискване за вътрешните стени е 
притежанието на звукоизолационни свойства и огнеустойчивост. 

Съгласно статическите характеристики стените могат да бъдат разделени на 
носещи, самоносещи и неносещи.  Носещите стени носят товари от собственото си 
тегло, от разположените над тях стени, от покривната конструкция, както и товари от 
ветрове и земетресения.  Вертикалното натоварване на тези стени води до 
напрежение на натиск, усукване и опън. Самоносещите стени носят тежестта на 
товари от намиращите се зад тях стени. Неносещите стени, по-известни като 
преградни не поемат товари от останалите конструктивни елементи в сградата. 
Поради тази своя необвързаност с останалите елементи тези стени могат да бъдат 
премествани. Промяната в позицията на дадена преградна стена води до промяна в 
планировъчното решение на сградата. Преградните стени трябва да могат да поемат 
товара единствено на собственото си тегло и много редки случаи тежестта от 
провисването на подовата конструкция. 

В зависимост от използвания материал стените се делят на дървени, масивни, 
метални, пластмасови и комбинирани.  

Според начина на изпълнение стените биват зидани, изливни (лети) и сглобяеми. 
В зависимост от структурата стените се делят на: еднослойни – плътни, 

наребрени и с кухини; двуслойни – тежък и лек бетон; трислойни – два пласта, 
разделени от топлоизолация; многослойни – стени притежаващи повече от три 
пласта. 

В зависимост от тежестта си стените могат да бъдат разделени на леки (под 
100 кг/кв.м), средно тежки (150-250 кг/кв.м) и тежки (над 250 кг/кв.м). 
 

Препоръчително Непрепоръчително 
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 При реставрирането на зидани стени 
е задължително отстраняването на 
старата мазилка и остатъците от старите 
строителни материали, използвани при 
изграждането на зида – глина, вар, гипс, 
цимент. 

 Препоръчително е камъните да се 
полагат в тяхното естествено легло, като 
при възможност образуващите се фуги да 
са разположени перпендикулярно на 
действащите сили. В преобладаващата 
част от случаите тези сили са 
хоризонтални.  

 Превръзките осигуряват 
необходимата устойчивост на зида, ето 
защо те трябва да се изпълняват по 
начин, по който е възможно обхващането 
на цялата му дебелина. 

 Важно е при самото зидане 
разположените напречно и надлъжно 
редове да се редуват, ако ли не в един 
ред между всеки два надлъжни камъка да 
се полага по един напречен. 

 За постигането на по-голяма 
устойчивост на стената е силно 
препоръчително над всеки два три реда 
да се изграждат изравнителни пояси. За 
тази цел могат да бъдат използвани 
тухли, които се редят на три реда или 
дърво. 

 Трябва да се зида възможно най-
плътно. 

Χ Дължината на полаганите камъни 
от една страна не трябва да бъде по-
малка от тяхната височина, а от друга не 
трябва да я надхвърля с повече от 5 
пъти. 
Χ Нежелателно е образуването на 
вътрешни фуги. В случаите, в които това 
не може да се избегне, получените 
празни пространства се запълват с малки 
камъчета и разтвор. Оформилите се по 
видимата повърхност фуги се също се 
запълват с разтвор. 
Χ Не се препоръчва издигането на 
зидани стени да се осъществява при 
температурни стойности по-ниски от -
10°С. 
Χ Не се препоръчва употребата на 
заоблени камъни за направата на 
каменна стена, поради факта, че между 
тях се образуват големи празнини, които 
правят стената неустойчива. 
Χ Не се препоръчва при 
изграждането на стени при зимни 
условия да се употребяват строителни 
материали, които съдържат в състава си 
хлориди. 
Χ При изпълнението на зидария е 
крайно непрепоръчително засичането на 
повече от три фуги в една област. 
Χ Отвесните фуги не бива да се 
оформят през повече от два реда. 
Χ При наличието на влага в 
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 Качественото изпълнение на 
превръзките, както и оформянето на 
вътрешните празнини е от първостепенно 
значение при изграждането на каменен 
зид. 

 При продължаване на процеса по 
зидане след временно прекъсване или 
при зазиждане на зейнали отвори, 
задължително се спазва начинът на 
оформяне на превръзката на отделните 
редове и заклинването във височина и в 
страничните плоскости44. 

 При стени, за чието изграждане е 
приложена многоъгълна зидария е добре 
използваните речни камъни да се 
разбият с чук. По този начин при 
внимателно оформяне на ръбовете те 
застъпват по-плътно. Вътрешните 
празнини образуват мрежа без наличието 
на ясно очертани хоризонтални или 
вертикални фуги. 

 В ъглите на каменните стени се 
полагат по-големите камъни, като при 
липса на такива е добре те да се 
запълнят с тухли. 

 Използваният камък следва да се 
характеризира със здравина, устойчивост 
на атмосферни въздействия и разбира се 
ниска водопопиваемост. 

 Издигнатата стена следва да бъде 
измазана на зони без много дълги 

зидарията нейното измазване е 
нежелателно. Дългосрочният ефект на 
мазилката намалява в пъти при 
нанасянето й върху повърхност с висока 
степен на влажност. 
Χ Не трябва да се нанася повече 
мазилка от количеството, което 
строителят е в състояние да заглади и 
оформи за времето на нейното 
засъхване.  
Χ При нанасяне на мазилка не би 
трябвало да се пропуска моментът на 
оформяне върху стената на водещи 
ивици (майки), между които да се движи 
мастарът при заглаждането на 
повърхността. 
Χ Не се препоръчва подсилването с 
торкретбетон на напукани тухлени стени, 
изградени от тухли с хоризонтални 
празнини, които се разполагат успоредно 
или напречно на стената. 
Χ В случай на ремонтиране на 
носещи стени по метода на 
презиждането не трябва да се 
пренебрегва важната стъпка по 
пренасяне на тежестта от намиращата се 
над тях конструктивни елементи върху 
временни опорни точки.  

                                                 
44 Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции ( http://theplan.net23.net/14L3.pdf, 21.01.2014) 

http://theplan.net23.net/14L3.pdf
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прекъсвания, като е важно да се следва 
принципът на нанасяне мокро върху 
мокро.   

 Разтвори, съдържащи хидравлично 
свързващи вещества е препоръчително 
да се използват преди да са се 
втвърдили. С цел запазването на тяхната 
пластичност по време на нанасянето им е 
желателно периодично да бъдат 
разбърквани. 
 

4.3. Подове и тавани 

Подовете / Таваните могат да бъдат определени като хоризонтални или 
наклонени елементи, разделящи сградата на отделни етажи или с други думи те 
разделят помещенията отгоре и отдолу. Тази част, която ограничава помещенията 
отдолу представлява подът, а обратната на него част – таванът.  

Подовете се състоят от следните основни части: 1) подова конструкция; 2) 
подова настилка; 3) окачен таван. Тези отделни части се разглеждат като един 
конструктивен елемент, най-вече що се отнася до техните хидро-, звуко- и 
топлоизолационни функции. Важно уточнение е, че единствено подовата конструкция 
изпълнява носеща функция. Тя е тази, която носи тежестта на подовата настилка и 
окачения таван. В преобладаващата си част сградите с архитектурно и културно 
значение са без окачен таван. В подобни случаи повърхността на тавана 
представлява долната видима част на подовата конструкция.  

Основното предназначение на подовете и съответно на таваните е следното: 
• Разделят постройката на отделни етажи, като в допълнение оформят горната 

и съответно долната страна на помещенията; 
• Поемат вертикално действащите сили, породени в резултат на 

експлоатацията на сградата, като ги предават на останалите носещи елементи, а 
оттам се отвеждат в основите; 
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• Придават необходимата устойчивост на сградата в случай на земетръс или 
силен вятър, посредством хоризонтално оформени отвори, в които силите действат с 
посока успоредна на самия под/таван; 

• Предпазват отделните сградни помещения от проникването на шум, топлина, 
студ и вода; 

• Възпрепятстват разпространението на пламъци в случай на пожар в сградата; 
Подовете се характеризират с още две разновидности – стълби и балкон. Като 

конструктивен елемент стълбите имат функцията да свързват отделните етажи на 
постройката. Балконът е част от подовата конструкция, която излиза като конзолна 
част извън очертанията на сградата.  

Класификация на подовете 
В зависимост от използвания материал подовете биват: 
• Дървени подови конструкции. Подобни конструкции спадат към гредовия тип, 

поради което много често се наричат дървени гредореди. Много често в 
строителната практика под дървен гредоред се разбира не само подова конструкция, 
но и пода, подовата настилка и тавана. 

• Метални подови конструкции – за тяхното изграждане могат да бъдат 
използвани и други материали – бетон, дърво и т.н. Този тип подова конструкция се 
прилага преди всичко при изпълнението на промишлени сгради. Тя се изработва от 
стоманени греди, профили и ламарина. 

• Масивни подови конструкции – за тяхното изпълнение се използват тухли или 
други керамични тела и бетон. Масивните подови конструкции могат да бъдат 
разделени на монолитни, сглобяемо-монолитни и сглобяеми. Подовите конструкции с 
бетон и тухли в повечето случаи са сводови и поемат натискови напрежения. 

Подовата настилка представлява най-горният слой от подовата конструкция, 
който е подложен на директни външни въздействия, като натоварване, изтриване, 
износване и т.н. Важно изискване по отношение на подовите настилки е те да бъдат 
устойчиви на химикали, удари и пожар, да са топли, да предотвратяват получаването 
на ударен шум, да не пропускат вода и да не са хлъзгави. 

В зависимост от структурата подовите настилки биват обикновени, 
звукопоглъщащи (еластични) и плаващи. При обикновените подови настилки 
отделните структурни слоеве са изпълнени в следната последователност: подова 
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конструкция, подложка, същинска настилка. При звукопоглъщащата настилка 
еластичният слой е разположен над твърдата подложка. Изолацията срещу ударен 
шум е частично осигурена.  

В зависимост от използваните материали настилките биват масивни (с плочи от 
естествен камък, изкуствени плочи, павета, мозайка), дървени (дюшеме), синтетични 
подови настилки (каучукови, пластмасови, текстилни). 

Препоръчително Непрепоръчително 
 В случай на дървена подова 

конструкция е желателно образувалото 
се празно пространство между пода и 
първия гредоред да се вентилира с цел 
предотвратяване на евентуално 
загниване, в резултат на изпаренията от 
гредите. 

 За сгради, чиито под е от гредоред е 
препоръчителна и направата на 
междинен под с изолационен пълнеж, 
наречен още каратаван. Неговата цел е 
изцяло топлоизолационна.  

 Изработването на подова 
конструкция от дърво трябва да започне 
с определяне на позицията на гредите, 
след което да се положи пароизолация и 
да се изрежат в съответните размери 
всички елементи на конструкцията. 

 Неизменна част от изпълнението на 
дъсчената обшивка на пода е 
подготвянето на терена посредством 
дялане или запълване на ребрата с цел 
оформянето на равна повърхност, 
определяне дължината на дъските и 
тяхното заковаване върху ребрата. 

Χ Не бива да се пропуска фактът, че 
при монтирането на дървена обшивка 
задължително трябва да се положат 
топлоизолационни материали между 
отделните гредите и самата плоча. При 
плоски повърхности и такива с наклон до 
30°С топлоизолацията следва да се 
монтира без залепване. Това не важи за 
вертикалните повърхности. 
Χ Полагането на всеки последващ слой 
мазилка над подовата конструкция не 
бива да се осъществява непосредствено 
след полагането на предишния слой. 
Точно обратното, едва след неговото 
свързване и втвърдяване, може да се 
премине към нанасянето на последващ 
пласт мазилка. 
Χ Мазилката в никакъв случай не 
трябва да се нанася върху замръзнала 
или мокра основа. Преди нейното 
полагане теренът задължително трябва 
да бъде щателно проверен и при наличие 
на замърсявания, цепнатини и 
неравности следва те да бъдат 
незабавно отстранени. 
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 Задължително изискване е подът да 
бъде нивелиран, като до касите на 
вратите по стените се полага 
маркировка, определяща точното ниво на 
замазката. Допустими са разминавания 
от зададената маркировка не повече от ± 
3 мм. 

 При измазване на тавани, мазилката 
трябва да бъде разбъркана така, че да 
прилепне добре към основата, да не се 
свлича, а да остава на мястото, на което 
е поставена. 

 При реновирането на тавани, 
нуждаещи се единствено от 
пребоядисване е желателно 
предварително да се проверят носещите 
способности на старото покритие боя. За 
целта малък участък от боядисания 
таван се надрасква и покрива с лента 
тиксо, която след това бива отлепена. В 
случай че старото покритие не се отдели 
заедно с тиксото от повърхността, може 
спокойно да се приеме, че свръзката с 
основата е достатъчно добра. 

 Препоръчително е боядисването на 
тавани да се осъществява при падаща 
дневна светлина с цел равномерно 
нанасяне на боята без получаването на 
преходни ивици. Тези ивици се 
получават в резултат на нанасянето на 
слой боя върху вече засъхнал такъв.  

 Винаги трябва да се боядисват цели 

Χ В случаите, в които мазилката 
трябва да бъде изкуствено изсушена, 
въздухът не бива да се нагрява повече от 
27°С, като задължително трябва да се 
осигури постоянно проветряване на 
помещението. 
Χ Не е желателно дебелината на 
традиционните замазки да бъде по-малка 
от 0,30 см. Най-често тя достига около 
0,50 см, като разбира се по-високи 
стойности от тези също са допустими. 
Замазките с по-малка дебелина лесно се 
отлепят от пода, в резултат на което се 
стига до подмяна на замазката с нова. 
Χ Не е желателно при измазване на 
тавани мазилката да се полага 
двуслойно. 
Χ Прясно нанесената мазилка не бива 
да се подлага на преки слънчеви лъчи, 
прекалено бързо изсъхване, намокрене 
или замръзване в продължение на едно 
денонощие. 
Χ Преди боядисването на тавана не 
бива да се пропуска предварителната 
подготовка на повърхността – почистване 
на замърсявания и прах, премахване на 
грапавини, запълване на пукнатини и 
участъци с отлепена мазилка. При 
необходимост основата, която предстои 
да бъде боядисана може да изшлайфа, 
след което да се грундира, с цел по-
добро сцепление с новото покритие. 
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повърхности, като боята се нанася 
следвайки правилото мокро върху мокро. 

 Желателно е боядисването на 
таванските повърхности да се 
осъществява откъм прозорците, като 
таванът мисловно се разделя на няколко 
квадрата, чието боядисване става 
последователно. 

 Посоката на движение при 
боядисване се определя в зависимост от 
положението на основния светлинен 
източник в помещението или с други 
думи боята трябва да се нанесе от 
прозореца към вътрешността на тавана. 

 Ъглите между стените и тавана, 
както и всички декоративни елементи 
трябва да се боядисат предварително. 

Χ Непрепоръчително е нанасянето на 
боя да се осъществява при температурни 
стойности по-ниски от 7°С. 
 
 

 
4.4. Врати и прозорци 

Други важни елементи от цялостната конструкция на една сграда са вратите и 
прозорците. Вратата като архитектурно-конструктивен елемент играе ролята на 
функционална връзка между отделните вътрешни пространства на сградата от една 
страна и между вътрешните пространства и околната среда от друга. В допълнение, 
те гарантират необходимата звуко и топлоизолация.  Звукоизолацията се 
осъществява посредством многопластовата структурата на самите крила на вратата. 
Топлоизолацията е наложителна преди всичко при входните врати, ето защо те се 
уплътняват добре най-вече в областта на фалцовете. 

Всяка една врата е изградена от неподвижна част – каса с первази, каса и майка 
с первази, само майка с первази – и подвижна част – включва едно или повече крила. 
Еднокрилите врати най-често са с размери на крилото 0,70 – 1,20 м, двукрилите – 
0,70 – 0,80 м, а многокрилите – 0,60 – 0,70 м. Условията за безопасна и бърза 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

116

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

евакуация налагат отварянето на вратите да се осъществява в посока навън. Касите 
на вратите се закрепят за клепета – дървено трупче, поставено в зидарията. 

Всички врати са оборудване с панти, осов механизъм, дръжки, брави, 
залостващи ригели, лостове и др.  

Класификация на вратите  
В зависимост от посоката на отваряне вратите се разделят на леви и десни. 

Има възможност те да се отварят и в двете посоки.  
В зависимост от начина, по който се отварят вратите биват: 
• Въртящи се врати, които се отварят на крайна вертикална, средна 

хоризонтална или горна ос. 
• Въртящи се врати, които се отварят на вътрешна вертикална ос. 
• Врати, крилата на които са изградени от съставно свързани части, които се 

навиват нагоре, като оформят ролка над самата врата. 
• Плъзгащи врати, закачени за водач. Тези врати могат да бъдат както с 

едно, така и с две крила.  
• Врати, крилата на които се събират в каса. 
• Врати, сгъващи се на хармоника. 

В зависимост от използвания за тяхната направа материал вратите се делят 
на дървени, метални, пластмасови, стъклени или пък такива направени от друг 
материал. Дървените врати от своя страна биват ковани – изработени от летви или 
дъски; таблени – изпълнени от масивно дърво; и пресовани – изработват се от скара 
от летви или от скара с твърди картонени плочи. 

Прозорците представляват светлопрозрачни конструкции, които се разполагат в 
плоскостта на стените или покрива на сградата. Прозрачността на прозорците се 
постига посредством използването на плоско стъкло, стъклопакети и многопластово 
стъкло.  

Част от всеки прозорец са следните елементи: каса майка, лайстни, первази, 
рамка-крило, хоризонтален или вертикален делител, вана за събиране на конденза, 
корниз и подпрозоречна дъска. Уплътняването на празните пространства, 
образуващи се между прозореца и стената се постига посредством употребата на 
въжета, мазилка или масивен зъб в стената. Междините между крилата на прозореца 
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се преодоляват чрез фалцове. Околоовръстната рамка, към която се отнасят касата 
и майката, се захваща към прозоречния отвор в стената чрез винтове и клепета.  

Класификация на прозорците 
В зависимост от начина на отваряне прозорците се делят на: 
• Прозорци, чиито крила се въртят на крайна вертикална ос и горни крила на 

долна хоризонтална ос; 
• Прозорци, чиито крила се въртят на долна хоризонтална ос; 
• Прозорци, чиито крила се въртят на долна хоризонтална ос и по-малко 

крило на вертикална крайна ос; 
• Прозорци, чиито крила се въртят на вертикална или хоризонтална средна 

ос чрез превключване заедно с горни крила на долна или горна 
хоризонтална ос; 

• Прозорци, състоящи се от по-голямо и по-малко крило на вертикална или 
на горна хоризонтална ос; 

• Прозорци, чиито крила с шпроси (разделят прозорците на по-малки части) 
се въртят на крайна вертикална ос и горно крило на долна хоризонтална ос; 

• Прозорци, чиито крила се плъзгат хоризонтално; 
• Прозорци с едно крило на крайна вертикална или долна хоризонтална ос; 
• Прозорци, чиито крила се плъзгат хоризонтално – с едно подвижно и едно 

неподвижно крило или с две подвижни крила; 
• Прозорци с тройно превключване на крилото – на крайна вертикална и на 

средни вертикална и хоризонтална оси; 
• Прозорци, при които отварянето на крилото става посредством изтласкване 

в посока перпендикулярна на обособения за прозореца отвор; 
В зависимост от използвания материал прозорците биват дървени, метални, 

пластмасови, бетонни и  комбинирани.   
Преобладаващата част от вратите и прозорците на сградния фонд с национално, 

регионално и местно значение, нуждаещи се от реставрация, са изработени от 
дърво. Не са малко и сградите, притежаващи прозорци и врати, направени от дърво и 
метал. 
 

Препоръчително Непрепоръчително 
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 При избор на импрегниращи 
продукти за дървения материал, от който 
са изработени вратите и дограмата, е 
необходимо предварително да се 
определи дали те са за външна или 
вътрешна употреба и на какви 
въздействие биха били подложени в 
бъдеще.   

 Най-лесният начин за обработката на 
дървен материал с течни импрегниращи 
препарати е чрез потопяване. Този метод 
се препоръчва само в случаите, в които 
дървото е здраво и преди това не е било 
обработвано. Разбира се размерите на 
съответната дървена част от дограмата 
или вратата трябва да позволява това. 

 Преди нанасянето на политура или 
лак върху дървените дограми и врати е 
необходимо повърхността да бъде добре 
почистена с помощта на четка със 
специален косъм. 

 За заздравяване на дървени дограми 
или врати, увредени от насекоми е 
препоръчително третирането на 
засегнатите места със специални 
препарати, които се инжектират под 
налягане. 

 Оцветените в тъмно прозорци и 
външни врати се нагряват на 
повърхността до 80°С- 90°С, което е 
предпоставка за отделянето на смоли и 
формирането на цепнатини при 

Χ При изработката на прозорци и 
врати да се избягва употребата на 
дървесина, чиято влажност е по-висока 
от 25%. 
Χ При боядисване на дървени врати 
и прозорци не бива да се пренебрегват 
хоризонталните части, по които се 
задържа вода. Такива части са например 
долните рамки на дограмите. Подобни 
повърхности следва да имат минимален 
наклон от 15-20% с цел оттичане на 
водата. 
Χ При изработката на прозоречни 
рамки непрепоръчителна е употребата на 
дърво с чепове или смолисти отвори. 
Като непрепоръчителна може да бъде 
определена и сърцевината дървото. 
Χ При заздравяване на дървени 
повърхности нежелателна е употребата 
на спрейове, съдържащи силикон за прах 
и лъскавина. Подобни продукти променят 
повърхността на дървесината и в 
нередки случи я правят невъзможна за 
повторно боядисване. 
Χ Не се допуска боядисване или 
полиране на дървени повърхности, 
покрити с восък или прах, ето защо 
обработваната дограма или врата следва 
да бъде добре почистена и подсушена 
преди боядисване или полиране.  
Χ Използваните импрегниращи 
препарати не трябва да се създават 
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смолистите видове дървета. 
 Разстоянието между отделните 

годишни кръгове е желателно да бъде 
минимум 3 мм и това важи в особено 
голяма степен за долните прозоречни 
елементи. 

 Препоръчителна относителна 
влажност за иглолистните видове 
дървесина е до 15%, за широколистните 
– до 12%. 

 Препоръчително е влагата в 
дървесината да се отстрани преди 
използването й за направа на врати и 
прозорци. За целта тя трябва да се 
изсушава в специални сушилни, да се 
съхранява на сухи и проветриви места и 
разбира се да се подготвя и монтира при 
подходящи, сухи условия. 

 Лепилата, които се използват за 
съединяването на отделните дървени 
елементи следва да са активни при 
температурни стойности от -25°С до 
+75°С и при относителна влажност на 
въздуха под 95°С.  

 С цел подобряване на звуко- и топло-
изолацията на дървените прозорци е 
препоръчително уплътняването на 
фалцовете да се осъществи посредством 
шнурове.  

 За входни врати се препоръчват най-
вече двойно кованите врати, при които 
върху масивни плоскости се наковават 

условия за корозиране на скрепителните 
елементи.  
Χ Използваните импрегниращи 
препарати не бива да оказват влияние 
върху механичните характеристики и 
влагосъдържанието на дървото. 
Χ При премахване на стар слой боя 
или лак не се допуска директната 
употреба на шкурки, шпатули или други 
подобни инструменти. 
Χ При наличие на надлъжни 
пукнатини по дограмите и прозорците е 
нежелателно тяхното по-нататъшно 
разпространение. 
Χ Употребата херметизиращи 
препарати по повърхностния слой на 
дървесината е неприемливо, поради 
факта, че по този начин се намалява 
сцеплението между боя и основа.  
Χ Не бива да се пренебрегва кухият 
звук, който издава дървото при удар с 
твърд предмет. Това е признак, че 
дървото е проядено от червеи или са 
налице други   увреждания. Следва да се 
предприеме оздравителна процедура, 
свързана с инжектирането на специални 
препарати. 
Χ Недопустимо е наличието на 
напречни пукнатини по вратите и 
прозорците.  
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гладки или профилирани дъски и летви. 
 Препоръчително е полагането на 

допълнителни мерки за предпазването от 
корозия на врати и прозорци, изработени 
от метал и дърво. 

 
 

3. Изграждане на културни райони на териториите 

1. Същност на концепцията за културен район  
Архитектурното наследство на територията, подобно на нейната история, може 

да бъде изключително разнообразно. Идеята на управлението на територията с 
фокус опазването и съхраняването на архитектурното и наследство има за цел:  

• да изработи програми за идентифициране, консервация и съхранение на 
местното наследство; 

• да  планира дейности, включващи обекти на местното наследство, които да са 
съответстват на целите на общината; 

• да включи дейности по отношение на местното наследство в други общински 
планове и програми. 

Моделът на изграждане на културни райони на територии, на които са налице 
обекти на културното архитектурно наследство е един добър модел за опазване и 
съхраняване на културното наследство и едновременно с това подобраване на 
икономическото положение на региона. Политиките за икономическо развитие и 
ревитализиране на общностите въз основа на регионални ресурси посредством 
изкуство и култура придобива все по-голяма популярност. Културните райони 
предлагат механизъм за постигане на тези цели чрез унифициране на множество 
бизнес структури, организации и самите общности в зони със значителни културни 
ресурси.  

Културата е от значение не само защото представя антропологическия образ на 
материалния, духовен и социален живот на хората, но и защото представлява базов 
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ресурс за устойчив икономически ръст. Дефинирана в най-широкия й смисъл, идеята 
за културата обхваща широк кръг от идиосинкратични значения: исторически, 
политически, правни, технологични и артистични. Културата е капиталов актив 
акумулиран от общността, чиито членове се отнасят към нея, за да оформят своята 
идентичност.45 

Както става видно от наскорошен опит в Италия и други страни, индустриалните 
региони се превръщат в добър пример за устойчиво и ендогенно развитие. В тази 
перспектива, наличието на дребни фирми е от особено голямо значение за региона, 
но само по себе си не оформя такъв. Една от най-смислените характеристики на 
региона е взаимообвързаността между фирмите в него: в този тип „индустриална 
атмосфера” честите контакти благоприятстват обмена на специализирани ресурси; 
повтаряемите и продължителни във времето транзакции подпомагат циркулацията 
на информация. В рамките на региона е по-лесно да се намерят изпълнители, да се 
провери качеството на стоките и услугите и да се сключат стандартизирани договори. 
Социалният хабитат в индустриалните региони е съставен от големи фамилии и от 
фирми, в които е заето цялото домакинство, включително майките и децата. Тихото 
познание, взаимното доверие и трупането на социален капитал са сред широко 
разпространените черти на местната общност и култура.  

Освен това, когато повечето от икономическите и човешки ресурси са местни, 
икономическият процес става ендогенен. Естествено такава еволюция изисква 
продължителна адаптация, но сериозните предимства на предоставянето на 
технологични иновации, споделяне на информация, диференциране на продукти, 
регулиране на пазара и насърчаване на идиосинкратични културни връзки са 
надеждни гаранти за устойчиво развитие (Piore и Sabel, 1984г.).  

Културните райони са удобно място, където се произвеждат продукти, 
основаващи се на съществуваща култура и интелектуални местни традиции, 
подпомагащи икономики в преход или развиващи се такива да се справят с новите 
форми на международна конкуренция, които се базират по-скоро на подбора на по-
добри идеи/качества отколкото на по-ниски разходи за труд.  

Превръщането на обекти на архитектурното наследство в ориентирани към 
печалбата паркове за забавления, без обръщане на подходящо внимание на 

 
45 „Културни региони и икономическо развитие” Уолтър Сантагата, Универитет в Торино, Италия 2004г.  
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дългосрочните ефекти – например социална стабилност, въздействие върху 
динамиката в търсенето и предлагането на недвижима собственост, социално 
ползване на пространството и прочие – обаче може да бъде много опасно (виж Sacco 
и Tavano Blessi, 2005а)  

Развитието на системен регион може да се реализира със старт отдолу нагоре 
или обратно, в зависимост от специфичния контекст, макар че дори в случаите с 
подход отдолу нагоре, рано или късно някоя агенция или координираща фигура 
поема лидерството в процеса без изцяло да неутрализира самоорганизираното 
развитие. Този случай е типичен за ситуации, при които участниците пионери са 
частни (фирми, организации с идеална цел, университети и обучаващи центрове, 
културни институции и прочие), а публичните такива се включват на по-късен етап: 
това е по-типично за северно-европейските случаи, макар че подобни се намират и в 
останалите части на Европа. Вторият посочен вариант изцяло представя ситуации, 
при които инициаторът е публична фигура, която постепенно въвлича частни 
организации в една споделена визия за местно развитие – този вариант е по-
типичен, макар и не единствено, за европейския контекст.  

Започвайки от мета-преглед на съществуваща литература и практически случаи, 
Сако и съавтори (2007б) идентифицират дванадесет стратегически измерения, които 
може да се считат за значителна генерализация на специфичните рамки на 
теоретичните подходи на Флорида, Портър и Сен и които заедно обхващат сложен 
набор от условия, позволяващи жизнеспособно и устойчиво развитие на динамиката 
на един системен културен район; ясно е, че комбинацията от такива условия ще 
бъде изключително идиосинкратична за всеки конкретен контекст: 

1. Качество на културното предлагане (ККП) 
Наличието на културна среда от организации и институции, които представляват 

и организират местната креативна база, докато в същото време предоставят 
предизвикателни културни стандарти, превръщащи културното предлагане в 
достъпно за по-широка, но и по-специфична глобална публика; 

2. Качество на местното управление (КМУ) 
Една или повече местни администрации се ангажират с укрепването на 

координацията и сътрудничеството между местни участници във връзка със 
споделена, социално значима визия за развитие, основаващо се на знанието; 

3. Качество на създаването на знания (КСЗ) 
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Съществуването на стабилна база от организации, предлагащи обучение, 
проучвания и трансфер на знания в поне няколко различни сфери на дейност; 

4. Развитие на местно предприемачество (РМП)  
Наличието на (според заслугите) възможности и база за развитие на нови 

предприемачески проекти от страна на местни жители в научни сектори; 
5. Развитие на местни таланти (РМТ) 
Съществуването на стимулираща и мотивираща социална и културна среда, 

която насърчава и възнаграждава изграждането на надарени и креативно талантливи 
младежи, предлага възможности за демонстриране на резултатите от тяхната работа 
и тяхното представяне пред квалифицирани оценители; 

6. Привличане на външни фирми и инвестиции (ПВФИ) 
Изграждане на правни, финансови, логистични, социо-културни условия за 

външни фирми, в областта на научните дейности, да се установят в района, а 
външни капитали да бъдат инвестирани на местна почва; 

7. Привличане на външни таланти (ПВТ) 
Създаване на логистични, социо-културни условия за оформящи се и вече 

признати таланти да се установят или поне да се включат в местната среда за 
целите на развитието на тяхната професионална кариера и взаимоотношения; 

8. Управление на социални критики (УСК) 
Разглежда културни и научни дейности като базови, широко-експериментални 

средства за медиация и рехабилитация на социално-критични ситуации; 
9. Изграждане на умения и обучаване на местната общност (ИУО) 
Формиране и изпълнение на общностни инициативи, насочени към системно и 

широкообхватно акумулиране на нематериални активни, специално по отношение на 
достъпа до научен опит; 

10. Въвличане на местната общност (ВМО) 
Промотиране на екстензивно и всеобщо участие и включване на всички местни 

общности в научните инициативи и практики; 
11. Международни мрежи (ММ) 
Предоставяне на стабилна мрежа от местни участници с допълващи се 

стратегически интереси и насърчаваща тясно и редовно сътрудничество и 
координация на техните дейности; 

12. Външна мрежа (ВМ) 
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Установяване на гъста и стабилна мрежа от отношения с голям брой различни 
регионални контексти, характеризиращи се със сходни склонности към научни, 
културни, социални и икономически ориентации. 

Вероятно ще бъде полезно да разгледаме няколко такива случая, за да разберем 
конкретната механика, която се задейства в определен контекст.  

2. Валенсия (Испания) 
Град Валенсия, някога съвсен обикновен и провинциален испански град, наскоро 

премина през един от най-амбициозните и широкообхватни процеси на градско 
възраждане в Европа, ако не и в цял свят, който трансформира града и до известна 
степен целия заобикалящ регион в оживен глобален културен център, със 
забележителен ръст както от гледна точка на туристи, така и на население, социално 
и икономическо развитие, конкуриращо се с това на съседна Барселона. Двата 
големи проекта в урбанистичен мащаб, които дадоха насока на целия процес, бяха 
‘План за интегрална рехабилитаця на Валенсия – план RIVA – и ‘Град на изкуство и 
наука’ в рамките на новия градски парк. План Riva е съсредоточен върху процесите 
на възраждане на историческия градски център, един от най-значимите исторически 
европейски старинни градове като обхват (147 хектара) и културно наследство, който 
към 2000г. обхваща 3.67% от цялостната урбанизирана зона. В началото на XX век 
зоната представлява 32,21% от целия град (към 1910г.), на-населената и динамична 
част от градската зона. След 1910г., в отговор на увеличението на населението и на 
нивото на икономическа дейност, Валенсия започва да разширява градската част, 
достигайки реални размери от повече от 14.000 хектара (към 2000г.). Историческият 
център се характеризира със сложна плетеница от спонтанно възникнали и 
планирани елементи, смесващи доста различни културни влияния, причинени от 
различни владичества, като Арабските стени от XI век или Християнските стени от 
XIV век, които също така се превръщат в границата, разделяща центъра на града от 
съседните територии до XIX век. През 1957г., катастрофален разлив на река Турия в 
градския център причинява структурни нарушения на градската инфраструктура с 
огромни въздействия върху социалната и икономическа тъкан на стария град. Важно 
е да се отбележи, че до 60те градският център приютява оживен и разнообразен микс 
от дребни икономически дейности, но в последната четвърт на XX век, вследствие от 
разлива на Турия, населението намалява от 56.391 жители (към 1970г.) на 24.027 
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(към 1996г.): тогава градският център страда от масивен отлив на население, 
закриване на икономически дейности и нарастване на социалните конфликти сред 
местното население (в рамките на анклава в Християнските стени) и в останалата 
част от града. През 1992г. съвместен проект на Регионалната администрация на 
Валенсия и Община Валенсия, в рамките на по-общата рамка на стратегическия 
градски план (виж по-долу) лансира специална агенция – Офис за градска 
рехабилитация – целяща да дефинира нова стратегия за възраждането на градския 
център – план RIVA. Този план представя иноватични характеристики, фокусира 
вниманието не само върху физическата инфраструктура (т.е. възстановяването на 
сградите, създаването на нова база и прочие), но също така върху изучаването на 
иноватични дейности и подходи за икономическите, културни и социални сфери 
(например обръщане на внимание на въпросите свързани със социалното 
включване). Целите на плана включват: 

• Поддръжка на останалото население и привличане на ново население с цел 
постигането на социално и културно диверсифицирана градска среда; 

• Инфраструктурно облагородяване на зоната посредством създаването на 
социални, културни и образователни обекти и ревитализиране на местната 
търговия на дребно; 

• Насърчаване на директното участие в процеса на възраждане, посредством 
следване на въвличащ подход фокусиращ се върху тясно консултиране с 
местните заинтересовани лица и групи; 

• Насърчаване на публично-частни партньорства за устойчивост на дейностите 
по градско възраждане и инфраструктурните инвестиции. 

Проектът насочва своето внимание към три ‘района’ в рамките на историческия 
център, Velleuters, Carmen и Mercat: три зони, изправени пред значителни социални 
проблеми (поради заселването на бедни и слабообразовани имигранти и екстензивни 
феномени на градски упадък), с предвидимите икономически и социални последици. 
Красноречиво описание на социо-икономическото състояние на зоната в този момент 
е годишния доход на местните семейства, който през 1992г., в 90% от случаите е 
близо 6.000 € годишно: изключително ниска стойност за западно-европейските 
стандарти.  
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Планът е финансиран от администрациите на регионалната управа и общината, 
като получава подпомагане и от европейските URBAN 1 и FEDER фондове. Главните 
политически догми са били:  

1. Насърчаване на индиректните политически действия, т.е. финансиране и 
подпомагане на частни инициативи при всяка възможност, избягване на 
монополизирането на обществените интервенции; 

2. Създаване на контекст на нова социална логика за използване на 
пространството, посредством рехабилитация и реновация на инфраструктурата и 
откриване на нови социални и общности зони, образователни и културни обекти и 
зони за отдих. 
Резултатите от проекта в рамките на периода 1992-2003 са впечатляващи: 

- 1.825 нови частни проекти/инициативи за рехабилитация; 
- 7.300 апартамента рехабилитирани с публични средства; 
- 68 нови зони, предназначени за частни дейности (търговски, образователни и 

други); 
- 7 нови културни и образователни обекта (ново музикално училище, нов музей за 

съвременно изкуство, нови университетски сгради и прочие); 
- 125 млн. € от частни инвестиции, към които са прибавени 50 млн. € 

институционална финансова помощ; 
- 30.000 граждани включени в проектите; 
- 118.000 квадратни метра ре-урбанизирано обществено пространство; 
- 335 нови обществени сгради; 
- позитивен, макар и отначало скромен (в последствие все по-значителен, с 

нарастващ брой чужденци), баланс на населението (след 30 години от мрачни 
отрицателни стойности). 
Днес старият град е интегрално рехабилитиран и е една от най-оживените и 

завладяващи части от зоната на метрополиса.  
 
Вторият голям проект е резултат от наводнението през 1957г. от река Турия, във 

връзка с което община Валенсия взема решение да модифицира речното корито, 
създавайки нов път на реката към морето, избягващ преминаване през градския 
център. По този начин Град на изкуство и наука е резултат от проект за градска 
трансформация, чиито корени датират от 70те. През 1986г., 120те хектара от старото, 
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вече пресъхнало речно корито, са планирани от Каталанския архитект Рикардо 
Бофил в изключително иновативен линеен парк, градините на Турия, зелен пояс, 
обслужващ целия град, който напомня за концепцията на Мавританските градини, 
правейки по този начин референция към важен период от историята на града. 
Зеленият пояс е разделен на дванадесет части, по-ранните от които са били 
предназначени за спортни дейности на открито, докато по-новите включват важни 
културни обекти. 

Изхождайки от това ранно постижение, през 1988г., регионалната управа на 
Валенсия и общината лансират мащабен стратегически план, Общият план за 
градска организация (GUOP), целящ да преоформи цялостно облика на града, 
обявяващ международен конкурс за изграждането на нова градска комуникационна 
кула, който да бъде разположена някъде в зеления пояс. Конкурсът е спечелен през 
1991г. от коренякът валенсианец, но световно признат инженер-архитект Сантяго 
Калатрава, на който е възложен дизайна и на нов, изключително амбициозен 
комплекс за културни и развлекателни дейности, разположен в непосредствена 
близост до последния дял на Градините на Турия, в зона, която запада от 
десетилетия поради наличието на силно замърсяващи индустриални дейности и 
която в началото на проекта е била градска дива зона. Впечатляващ брой културни 
обекти – ‘L’Emisfèric’ (планетариум с IMAX Кино, лазериум и университетска 
конферентна зала, предназначена за курсовете по астрофизика); научен музей 
‘Принц Фелипе’ (сграда покриваща 40.000 квадратни метра, изградена според 
музейните стандарти от XXI век по отношение на нивото на интерактивност и 
включване на публиката); ‘Umbracle’ (прекрасна градина със скулптури); 
‘Oceanografic’ (окенаски парк с огромно подземно развитие на площ от над 80.000 
квадратни метра); ‘Замъкът на изкуствата’ (мултиаудиториум комплекс на площ 
43.000 квадратни метра, който приема както концертни, така и образователни 
дейности) – са открити един след друг, по един на всеки няколко години, започвайки 
от 1998г., с обща оценка на инвестицията възлизаща на 3 милиарда евро. Центърът 
се ръководи от специална компания, създадена от регионалните власти, ‘Ciutad de 
las artes y las ciencias’ S.A., управляваща както комплекса, така и дейностите в него, и 
посещавана от повече от 4 милиона хора всяка година.  

Паралелно с развитието на комплекса, в заобикалящия район са построени 
около 5.000 нови жилища, трансформиращи една от най-критичните и 
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маргинализирани зони в целия метрополис в едно от предпочитаните за живеене 
места; освен това зоната е добре свързана с градския център посредством метро. 

Визията в основата на GUOP е Валенсия да бъде превърната в зелен 
европейски град, развиващ се в посока към морето и целящ високо ниво на 
социалната интеграция и културна жизненост, играещ амбициозна лидерска роля в 
западно-средиземноморския квадрант. Трите стратегически стълба са културно 
развитие,  научно-технологично развитие и устойчива околна среда. Съвсем 
очевидно е, че става дума за модел ориентиран отгоре надолу. При все това, и тук се 
крие силата му, това е също така модел, който в изключителна степен разчита на 
освобождаване на частни ресурси и енергии, както и на широко-включваща 
концепция по отношение на ролята на местните общности. Реакцията на местната 
система е поразителна: качеството на живот в града е изключително повишено, а 
Валенсия се превръща в предпочитано място за заселване на континентално ниво, 
както и в развиваща се културна и научна столица, докато в същото време се 
квалифицира като туристическа дестинация, в която се провеждат такива големи 
събития като финалите за купата на Америка и, от 2008г., второто от градските 
състезания във Формула 1 след Монтекарло.  

Оценката на въздействието чрез използване на стратегически измерения. Ролята 
на културата като основна нишка в преоткриването на градската идентичност на 
Валенсия е толкова видна, колкото и водещата роля, в началната фаза на процеса, 
на мотива за „конкуретното реструктутиране”. В същото време, това действие отгоре 
надолу е намерило отклик в поведението на местните общности, които са приканвани 
още от самото начало да вземат активно участие в процеса, създава добри 
перпсективи за дългосрочна устойчивост. Водещите елементи на GUOP са – като 
изключим КМУ, което е задължителна предпоставка за един стабилен проект с модел 
отгоре надолу, и ММ (тясното институционално сътрудничество между регионалната 
управа и градската управа е незаменима част от цялостната картинка, впоследствие 
репликирано с масивното участие на местни частни партньори в плана за 
рехабилитация) – ККП, КСЗ и ВМО: залагането на култура и наука като активите, 
които биха изградили новия конкурентен модел, със значително отношение на 
активно включване. Масирано популярно участие между другото е дълбоко 
ритуализирано и вкоренено в културната памет на града благодарение на Las Fallas, 
международно известен ритуал, който е дълбоко преживяван от валенсианците и 
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който привлича нарастващ брой туристи всяка година без да губи от оригиналния си 
дух. Впечатляващият проект на града на изкуствата и науката допринася съществено 
към капитала на градската идентичност и за ПВИ и ПВТ чрез подаване посредством 
красноречиво послание, ангажимента на града с един амбициозен път за културно 
развитие, и ИУО, създаващ един от най-големите европейски градски културни 
комплекси и активно промотиращ местното участие и социализация в новата градска 
агора. ИУО е преследвано и чрез впечатляващо увеличаване на културните и 
образователни зони в целия град – сравнението на реалната културна 
инфраструктура с тази преди 90те е съкрушително. План RIVA от една страна е 
организирано около измерението МСК, превръщайки водената от култура реновация 
в радикален обрат на предполагания за необратим упадък на стария град, като 
същата философия е репликирана и при избора на локация на Град на изкуства и 
наука, макар и в радикално различен контекст от гледна точка на съществуваща 
социална инфраструктура. План RIVA има значителен принос и по отношение на 
измерение РМП чрез промотиране на преоткриването на продукти на традиционни 
изкуства и занаяти посредством центъра на стария град и тяхното креативно 
комбиниране с по-модерни дейности в областта на дизайна, модния дизайн и 
клубните забавления.  

В по-общ план през последните години Валенсия развива една интересна и 
жизнена младежка креативна сцена, която демонстрира значението на измерение 
РМТ. В крайна сметка ВМ измерение, някога твърде слабо и недоразвито, добива 
силно ускорение особено чрез развитието на мрежите от такива главни градски 
културни институции като IVAM – център за съвременно изкуство – Двореца на 
изкуствата, местните университети и прочие. Целият спектър от стратегически 
измерения по този начин е намерил отражение в пътя за развитие на града, под 
формата на цялостен системен културен район. Динамиката започва като реновация 
с посока отгоре надолу, развивайки в резултат цялостно както атракциите, така и 
изграждането на капацитет и освобождавайки значително богат и сложен 
самоорганизиран отговор отдолу нагоре, оформяйки по този начин сложен, 
специфичен и зрял модел за местно развитие, чийто потенциалн най-вероятно все 
още не се е проявил изцяло.  
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3. Нюкасъл на Тайн – Гейтсхед (Англия - Великобритания) 
Нюкасъл и Гейтсхед формират агломерация с население от около три четвърти 

милион жители на река Тайн в североизточна Англия. Изобилието от природни 
ресурси е това, което изначално стимулира ръста на индустрията в района по 
поречието на Тайн. В зоната се добиват въглища от 14ти век, което е стимулирало 
развитието на първата железопътна линия в североизтока през 18ти век. Наличието 
на местно желязо също е значимо за региона на Тайн. Този факт, заедно с наличието 
на въглища, поставя основите на гигантски корабостроителни, локомотиво-
инженерни, инженерни и военни индустрии през 19ти и началото на 20ти век.  

През 1970те и 1980те градът и регионът стават свидетели на масирана 
деиндустриализация, която довежда до драматичен ръст на безработицата и 
значителна емиграция към по-богати територии в южна Англия.  

През цялата си история град Гейтсхед е съществувал в сянката на комерсиално 
мощният и исторически по-богат Нюкасъл, въпреки силната конкуренция обаче 
Гейтсхед е съумял да запази своята идентичност и отказва да бъде просто краен 
квартал на столицата на Geordie. Регенерацията на Гейтсхед започва през 1990те и е 
символизирана в Англия и Европа чрез множество икони: Балтийските мелници за 
брашно, Мостът Милениум, Операта, Ангелът на севера (скулптура от Антони 
Гормли). Балтийският център за съвременно изкуство, разположен в житен склад в 
Гейтсхед е открит със средства от фонда на Националната лотария през 2002г. и от 
тогава излага само временни експозиции. Той струва £33.4 милиона, с допълнителна 
инжекция от £7.5 милиона за подпомагане на изложения за първите пет години. 
Проектът привлича допълнителни средства: от ONE NE Regional Development Agency 
за £4.4 милиона; от Европейски фонд за регионално развитие за £3.5 милиона; от 
Single Regeneration Budget на стойност £750,000; от Northern Arts на стойност 
£600,000, плюс £500,000 от частния сектор и от Гейтсхед метрополитан районен 
съвет - £3 милиона грант в непарично изражение под формата на земя и работно 
време, необходимо за реализация на проекта.  

Балтийският център е отделен от кейовете на Нюкасъл чрез Мост Милениум, 
първият накланящ се мост в света, открит през 2001г. и достъпен само за пешеходци 
и колоездачи. С променящите си се цветове и необичайна форма, мостът веднага се 
превръща в символ на целия регион и достига своя първи милион посетители след 
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само една година съществуване. Операта Sage, построена със средства от Sage 
Software Group, е на стойност £70 милиона и представлява образователен център с 
впечатляваща архитектура, разположен на дял на река Тайн, обърната към 
Балтийско море. Открита е в края на 2004г. И е дом на Северната симфония. Най-
накрая, Ангелът на севера е монументална скулптура, струваща £ 1 милион, 
финансирана най-вече със средства от Националната лотария. Висока е 20 метра и 
има латерално развитие върху 54 метра, което сега е отбелязано от общността като 
символ не само на региона, но и за цяла североизточна Англия – избрана за една от 
най-значимите иконони на страната в проекта ICONS, заявен от секция Онлайн 
Култура на националния департамент за Медии, Култура и Спорт (DMCS). 

Благодарение на тези проекти, зони от Гейтсхед са превърнати в истински аер, 
културни и развлекателни пространства за местното население и за туристи, 
превръщайки се по този начин в една от най-екстензивните инициативи за градска 
реновация от културно естество в Европа. Повече от £250 милиона са влети в 
регенерацията на тази част на града. В рамките на едно десетилетие, Нюкасъл-
Гейтсхед се преобрази: от мрачно, мръсно място на социален и икономически 
упадък, в забавна градска зона, която се подрежда в списъците на най-
привлекателните купонджиски градове в света. Не бива обаче да възприемаме 
случаят Гейтсхед за обичайното съвременно търсене на ‘готиното’, водещо 
изключително и най-вече до облагородяване: новият облик на града е следствие от 
здраво стъпил на дейното участие на местната общност проект, целящ да 
редефинира най-вече отношенията и възприятията на местните хора. Гейтсхед 
залага своето бъдеще на тези големи символи, които се превръщат в характеристики 
на целия регион. При все това те представляват само първите стъпки от една по-
широка инициатива, насочена към социална и икономическа ревитализация на 
агломерацията посредством ориентирана към местната общност стратегия за 
артистично и културно развитие, която се развива най-вече от публични организации 
и агенции. Ключовите участници са: 

- Съветът на Гейтсхед, който решава да ревитализира града чрез културни и 
артистични проекти. Съветът успява да убеди много участници да се присъединят 
към инициативата и да наберат необходимите средства. Сред тези участници са 
Регионалният съвет по изкуствата, публични и частни партньори и инвеститори, 
културни организации и университети, които изиграватважна роля. 
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- One NorthEast, агенция за регионално развитие, институционализирана през 
месец април 1999г. със задача да подпомага хората от Североизтока да получат 
постоянна работа, просперитет и по-високо качество на живот. Агенцията, заедно с 
всички останали агенции за регионално развитие в Англия, изповядва общата мисия: 
‘да трансформира регионите на Англия чрез устойчиво икономическо развитие’. Тя 
също така се ангажира да инвестира в културни инициативи и особено в програма от 
фестивали и събития Култура 10 (виж и по-долу), която се реализира в периода 2009-
2010, във връзка с изпълнението на която издава стратегически доклад и изгражда 
стратегията си за работа в новия период. 

- Culture North East е един от осемте регионални културни консорциуми в Англия, 
установени със средства от DCMS, подпомагащ регионални културни и креативни 
сили. Неговото предназначение е да бъде генератор на идеи, да формира мрежи и 
застъпнически организации, които развиват стратегията за културно развитие на 
региона. През януари 2005г. той изготвя Културен манифест, който ясно очертава 
фокуса на интереса по отношение на промотирането на културната уникалност на 
региона, участието на общността в разгръщащи културното съзнание възможности и 
укрепващи връзките на региона с международни културни сцени целящи двупосочен 
глобален обмен. 

- NewcastleGateshead инициатива е агенция за маркетинг на дестинацията, 
създадена от съветите на двата града и финансирана както с частни, така и с 
публични средства. Тя е компания с ограничена отговорност, чийто съвет се допитва 
до идеите и мненията както на публични фигури, така и на водещи бизнесмени в 
региона. С лансирането на тази агенция, Нюкасъл и Гейтсхед за първи път за 
промотиране на региона като цяло. Агенцията цели да изгради силна марка за 
територията като я позиционира като „водещо място за иновативни културни 
регенерации и за живот, обучение, работа и посещения”. Културата играе наистина 
ключова роля в това отношение, защото тя е разглеждана и маркетирана като водещ 
източник на идентификатори и привлекателност на региона. Ако Остин може да се 
разглежда като случай на системен културен район, изхождащ от парадигмата за 
привлекателността на Флорида, която постепенно включва един по-комплексен и 
артикулиран модел, то Нюкасъл-Гейтсхед по-скоро представлява един 
противоположен подход, изцяло базиран на изграждането на капацитета на местната 
общност и разглеждащ привлекателността като последствие от постигането на ново 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

133

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

културно ориентирано социално отношение. Когато зоната Нюкасъл-Гейтсхед 
кандидатства за публични (най-вече лотарийни) средства за финансирането на 
огромната стратегия за регионално развитие, тя трябва да се справи със 
скептицизма на водещи национални фигури: социалната и икономическа 
изостаналост на региона изглежда твърде задълбочна, за да позволи разумно 
очакван успех. Например зоната губи националната покана за участие в конкурса 
Европейска културна столица за 2008г., която е спечелена от Ливърпул въпреки 
очевидните доказателства за ефектите от вече задействаното усилие за реновация. 
Този провал обаче не снижава ентусиазма и енергията, свързана с проекта и 
привлича националното внимание към новата културна вълна в североизтока. 
Обяснена накратко стратегията прървоначално се фокусира върху културна 
реконструкция на идентичността и гордостта на общността, която е унижавана от 
години чрез ограничаване и преместване на (традиционно) продуктивни дейности. 
Стратегията залага на интуитивната възможност, че системното повишаване на 
компетенциите и способностите на хората да участват в културни събития и проекти 
ще проправи път към ново ориентирано към знанието общество, което ще е способно 
да се възползва от новите възможности в рамките на постиндустриалното развитие 
на страната. Ориентацията на водещите културни институции в общността е 
стабилна и ясно декларирана и особено разпознаваема в случая Sage Гейтсхед, 
който превръща музикалното обучение в мощен лост за социално сближаване и 
включващо участие. Макар че стратегията е печеливша, все пак е изненада на 
национално ниво – въпреки годините целенасочени и системни усилия по отношение 
на културно участие и развитие на креативни професии и пазари – когато проучване 
от 2006г. изпълнено от частна консултантска фирма, приела възложение от ТВ канал 
Artsworld разкрива, че по отношение на наличност и посещения на културни 
предложения и обекти, както и по отношение на нива на финансиране, Нюкасъл 
Гейтсхед заема първото място, а Лондон и Ливърпул остават много назад – на 
девето и десето място от общо 14 града (Тейлът, 2006). Друго признание се получава 
още през 2002 от Newsweek International, който включва Нюкасъл-Гейтсхед сред 
осемте най-креативни града в света (Пиоре, 2002); инцидентно Остин също е част от 
този списък. От гледна точка на жителите, делът, който признава културните 
дейности в региона като такива със значителна екзистенциална стойност, е 81% 
(Майлс, 2005). 
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Оценка на въздействието чрез използване на стратегически измерения 
Случаят Нюкасъл-Гейтсхед представлява един от най-впечатляващите примери 

за проект за движена от културата социална и икономическа реновация, в която 
публичният сектор е изиграл водеща роля в дизайна и изпълнението на сложна 
стратегия за системни и внимателно таргетирани културни инвестиции. Описаната 
система от агенции за развитие говори достатъчно за отличните резултати в 
направление КМУ. Направление ККД е развито не чрез създаване на символи, 
целящи да превърнат агломерацията в туристическа дестинация (макар че някои от 
проектите и обкетите са се превърнали в символи), а чрез адресиране на слабостите 
и противоречията по отношение на културната идентичност на местната общност, 
като по този начин направлението качество на културните доставки се допълва 
съвсем естествено с направления ВМО, УПК и ИКО – връзката култура-общество 
изниква отново и отново докато правим преглед на всички аспекти на културната 
стратегия на територията. Връзката е много успешна, защото успява да постигне 
широко разпространение, мотивирано участие в културни възможности, в контекст с 
много малко предходни традиции и с местна идентичност характеризираща се с 
популярни спортове (най-вече футбол) на символично ниво. От особен интерес е 
вече споменатата програма Култура 10, чиято цел е да укрепи и консолидира на 
международно ниво културната позиция на региона посредством поредица от тясно 
координирани инициативи, които имат проследимо въздействие върху буквално 
всички дванадесет измерения, но определено има най-голям принос към ККД на 
първо място и към „социалните” измерения на непосредствените последици. 
Интересен е и факта, че всеки проект в Култура 10 трябва да има ясно и отличително 
въздействие върху формирането на културен капацитет в местната общност (ИКО). 
От гледна точка на качеството на създаването на знания, планът за действие Skills 
Action Plan промотиран от One NorthEast насърчава по-ефективна и цялостна 
интеграция между (сравнително добрата) местна мрежа от образователни и 
изследователски институции и бизнес средата. Измерението развитие на местното 
предприемачество се покрива от регионалния икономически стратегически план за 
действие 2006-2011 “Показване на пътя”, който поставя ударението върху подкрепата 
за стартиращи фирми и върху паралелното привличане на умения отвън (ПВФ, ПВТ). 
Измерението развитие на местни таланти е също отчетено: например Колеж 
Нюкасъл открива през 2004г. образователен център на стойност £ 19 милиона, 
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изцяло ориентиран към обучение и подготовка на професионалисти в сферата на 
културата и изкуствата – най-големият обучителен център от този род в цялата 
страна. Отново измеренията свързани с развитие на местни и външни таланти са 
централни за програма Култура 10 и същото може да се каже за вътрешните и 
външните мрежи. Що се отнася до вътрешните мрежи самият факт, че двата града 
все по-силно обвързват своите политики за развитие в единна стратегия е 
достатъчно красноречив. Нюкасъл-Гейтсхед стратегията стартира с ясно очертана 
обособеност отгоре надолу, която доминира през по-голямата част от времето, но 
като се има предвид придобиването на увереност и умения от страна на местната 
общност, както и нарастващо признание отвън, измерението движение отдолу нагоре 
също е ясно видимо и определено може да се каже, че моделът е получил отличен 
тласък от страна на общността; местната културна и артистична сцена се разраства и 
поддържа тенденция за включване, така че всички водещи културни институции да 
участват в постоянен диалог с местни културни оператори. Дори Балтийският център, 
който от гледна точка на изложбена програма отначало не е най-добрия отговор на 
местната арт сцена и най-вече се концентрира върху международно признати творци, 
сега става все по-съпричастен в това отношение, също благодарение на факта, че 
благодарение на базиращото се на културата развитие местната сцена става все по-
възприемчива на международните стандарти по отношение на качеството и 
постиженията.  
 

4.  Линц (Австрия) 
Линц е третият по големина град в страната – с около 180,000 жители – на река 

Дунав, Горна Австрия. Днес Линц все още е индустриален град: Voest Alpine, голяма 
стоманолеярна и бившата ‘Chemie Linz’, химическа група, която сега е раздробена на 
няколко отделни компании, правят Линц един от най-важните икономически центрове 
в Австрия. Линц служи също така като важен транспортен възел както в Горна 
Австрия, така и, в по-малка степен, Южна Бохемия. Градът е дом на една оживена 
музикална и арт сцена, която е добре подпомогната във финансово отношение от 
градската управа и от регион Горна Австрия. Освен установените събития и 
институции, от 1990те започват да се появяват нови експериментални и иновативни 
културни събития, променящи облика и стратегията за развитие на града. Заедно с 
литовската столица Вилнюс, Линц е европейска столица на културата за 2009г.  
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Градският подход към базираната на културния сектор реновация намира свое 
най-добро изражение в Ars Electronica, който е едновременно музей, лаборатория, 
награда и фестивал. Музеят на бъдещето на северния бряг на Дунава, срещу 
главния площад, който води към историческата част на града (Altstadt), е шестетажна 
сграда, в която посетители могат да се запознаят с технология практически, 
занимавайки се с дигитални интерактивни дейности. Ars Electronica Center (AEC) е 
дома на една от малкото обществени 3D пещери в Европа – първата 3D пещера в 
света, която става публично достъпна – и привлича голям брой технологично 
ориентирани творци всяка година в рамките на фестивал Ars Electronica. За 2009г. в 
рамките на програмата за културната столица, е изградено ново крило – 
лабораторията на бъдещето, която представлява комплекс от студия и работни 
места, където изследователите изпълняват иновативни проекти върху дигитални 
площи, виртуални среди и интерактивни пространства; тази лаборатория значително 
разширява конфигурацията на AEC. Наградата ‘Prix Ars Electronica’ е 
мултидисциплинарно състезание за кибер творци, което включва всички възможни 
дигитални медии, съврзани с изкуство, наука и общество.  

Креативното взаимодействие между местните културни традиции и 
възможностите на модерните технологии в медийната индустрия подсилва 
културното производство в целия град, дори по отношение на традиционните арт 
форми. Разположена на бреговете на река Дунав, новата галерия за модерно 
изкуство Lentos е завършена през 2003г. със задачата да приюти международно 
признатата колекция на Linz Neue Galerie. Видът на сградата, с нейните 8000 кв. м. 
Полезна площ, е впечатляващ заради обвивката си от прозрачно стъкло, атрактивно 
осветено в синьо, розово, червено и лилаво през нощта. Почти 3000 кв. м. изложбена 
площ съдържат произведения на изящните изкуства от 19ти век до днешни дни 
очаква посетители, заедно с избрани специални изложби. ‘OK Centrum für 
Gegenwartskunst’ (Център за съвременно изкуство), който е подкрепен чрез публично 
финансиране, е експериментална лаборатория за проучване на експериментални 
подходи във визуалните изкуства. Предназначението му е за изложбена и 
производствена база за съвременно изкуство, която придружаваща цялостния 
артистичен процес от зараждането на идеята до излагането й в завършен вид. По 
този начин публичната платформа и лабораторната ситуация се предлагат 
едновременно към творци, обикновено от по-млада генерация, ангажирани в 
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международен контекст. Brucknerhaus най-важната концертна зала в Линц, кръстена 
на Антон Брукнер, е разположена само на 200 метра от Лентос. Тя е дом на Брукнер 
оркестър и е често използвана за концерти, както и балет и други събития. Между 
Лентос и Брукнерхаус, Donaulände, което е познато вече като „културната миля”, е 
разположен парк, посещаван най-вече от млади хора за почивка, а през лятото и за 
целите на фестивала Ars Electronica и фестивала Линц. Заедно с културните 
инфраструктури, „евфимерното” измерение е подкрепено от международен 
фестивален културен обмен. След откриването на Брукнерхаус в 1974г., следващата 
стъпка е основаването на специален музикален фестивал. Концепцията за този 
фестивал следва естествено такива модели като Wiener Festwochen и Salzburger 
Festspiele. Първоначално международният фестивал Брукнер е бил само музикален 
фестивал, базиращ се на работите на Anton Bruckner. Тази традиционна ориентация 
на събитието обаче не може да даде на Линц негов собствен имидж. През 1979г. 
градът добавя към фестивала Ars Electronica и ‘Облак от звук’. Първият включва 
изложения, семинари и представления, които всяка година включват връзка между 
ИКТ и артистичните прояви. Вторият представлява опит за създаване на популярна 
връзка между музиката на Брукнер и Ars Electronica. През 1979г. запис с много 
произведения е пуснат в Дунавския парк: 100,000 слушатели са удивени от този 
първоначален експеримент в Облака от звук на Линц. Озвучителната система към 
днешна дата е повече от 200,000 watts. Връзката между традицията и бъдещето дава 
на фестивала Брукнер, а от там и на самия град Линц, уникален имидж , който е 
разпознаваем по цял свят. Следващото развитие на фестивала е в посока ‘Linz.art’. 

Фестивалите Ars Electronica и Bruckner, заедно с Linzer Landestheater, музей 
Lentos и другите културни институции в Линц предлагат месец креативност всяка 
година. Освен това, всяко лято Линц посреща света на международното улично 
изкуство във всичките му цветни изображения (Linzer Pflasterspektakel). Над 500 
творци от повече от 40 различни страни правят музика, жонглират, танцуват, 
представят своите уникални представления и омагьосват около 200,000 посетители 
за трите дни на техните спонтанни и майсторски изпълнения.  

Оценка на въздействието чрез използване на стратегическите измерения. За да 
въведе ред в тази впечатляваща мрежа от дейности градската управа на Линц 
въвежда през 2000г. детайлен документ за културно планиране. Планът е иновативен 
от гледна точка на съдържание и модели на финансиране, както и от гледна точка на 
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стратегия, която се обръща към възможностите за бъдещо развитие на метрополиса, 
приемащ културата за главен двигател на допълнителното развитие на града. 
Високото качество на културното предлагане не е нещо ново за този град с дълга и 
впечатляваща културна традиция, но това, което прави качеството на културното 
предлагане в Линц толкова интересно е стремежът за световно позициониране в 
сферата на новите медии, технологии и новаторски експерименти. Още от ранните 
експерименти проведени в края на 70те и промотирани от малка група частни 
пионери, се наблюдава прогресивна легитимизация и участие от страна на всички 
водещи местни заинтересовани страни в новото културно начинание. Градската 
управа съумява да реализира потенциала на AEC като център на международно 
ориентирана креативна икономика и извърпва всички необходими инвестиции с цел 
да гарантира нейното развитие, достигайки до изработването на културния план, 
който има огромен принос за качеството на работата на местната власт по AEC 
модела като парадигма за зараждането на нови продуктивни специализации в цялата 
урбанизирана зона. Това разбира се не означава, че стратегията за Линц подготвя 
града за бъдеще, в което единствения торф е културата; идеята е по-скоро да се 
демонстрира по какъв начин културата може да допринесе за формирането на 
условия в средата за успешни иновации във високо-технологичната сфера. 
Културните и научните направления на социалните системи не са разделени и 
независими; например, Лабораторията на бъдещето е тясно интегрирана в градската 
система за технологични изследвания и проучвания и съставлява един от ключовите 
фактори за формиране на конкурентни предимства. Тази оригинална научно-културна 
конфигурация на системата за иновации изглежда многообещаваща в направления 
КПЗ, РМП и ПВИ. Университет Johannes Kepler изгражда мехатронен научен парк на 
стойност 24 милиона евро и нов кампус, който ще се превърне в другия център на 
системата, напълно синхронизиран и допълващ позиционирането на местната 
система в културната сфера. Не случайно университетът също така съвместява нов 
институт за медийни изкуства и медийни професии. Подкрепата на тази масивна 
програма от дейности идва не само от публични средства, но и от инвестиционен 
капитал, предназначен не само за технологичната сфера, но и за културната такава, 
с разбиране за икономическия потенциал, който се съдържа в развитието на местна 
система от културни и креативни индустрии.  
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Развитието и привличането на таланти е също сред приоритетите на културния 
план 2000. AEC е лидер и в тази сфера като създава международно призната 
програма за „настаняване на творец” /„artist in residence”/. Подобни програми 
оперират и сега и консолидират международните мрежи, създадени от AEC от най-
ранните години на нейната дейност. Измерението международни мрежи е 
насърчавано чрез териториална концентрация на няколко културни институции в 
рамките на културната миля по поречието на Дунав, а освен това е изрично включено 
в културния план, който предоставя различни стимули за насърчаване на проекти, 
които се реализират посредством съвместните усилия на различни институции. 
Социалните измерения – УМК, ИКО и ВМО – отново намират пионерско развитие в 
дейностите на AEC, чиято колекция от мултимедийни инсталации е отворена не само 
за посетители от училища от Централна Европа, но също и за местни социални 
събития, като празненства за рождени дни на децата на местни семейства. AEC 
участва и в високо иновативни образователни програми, отворени за различни 
видове публика. Освен това, когато центърът е затворен вечерно време, горният 
етаж на AEC е отворен и предлага културни дейности от различно естество, които 
привличат значителна и вярна публика. Участието и обучаването на общността също 
е включено в културния план 2000, който поставя сериозно ударение на потребността 
да се създават социално ангажиращи и ориентирани към общността арт проекти, 
които стимулират обществения дебат във връзка с противоречиви проблеми. 
Традицията в Линц за организиране на големи културни събития на открито също 
допринася до голяма степен за промяната на градската идентичност в културна 
посока и за обръщане към все по-разнородна и мотивирана местна публика. Случаят 
Линц може да бъде възприеман като пример по учебник на движено от културни 
дейности редефиниране на конкурентен модел на местна система в преход от 
индустриално към постиндустриално общество. В този случай, оригиналният импулс 
е отдолу нагоре и открива значимо лидерство в лицето на такава иновативна 
организация от световна класа като Art Electronica, която прогресивно ремоделира 
местното отношение към културата посредством процес на постоянно включване и 
участие на местните заинтересовани лица на всички нива. Интересно е обаче да се 
отбележи, че първоначалният импулс е задействан своевременно от градската 
управа, която не само осигурява повече средства и разширява местната структура от 
културни обекти и институции, но и рационализира модела на AEC в една системна 
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визия за развитие посредством своя културен план 2000, който представлява 
идеален компендиум на дванадесетте стратегически измерения, които 
характеризират системните културни райони. Интересно е да отбележим също така 
как това иновативно отношение на местната администрация стимулира не само 
културното включване от страна на местните предприемачи, но също така и то 
съвсем отчетливо, привличането на инвестиционен капитал към културната сфера: 
нова практика, която би могла да разкрие нови възможности и в други контексти на 
движеното от културата развитие.46 

 
Ясно е съответно, че успешните културни райони не могат да бъдат иьзграждани 

едностранно от общински кметове или търговски камари като двигатели на 
икономическо развитие. Успешният културен район по-скоро зависи от активната 
мрежа от културни оператори и асоциирани институции, благоприятни географски и 
инфраструктурни условия, обществен интерес и подкрепа. Дори ако или когато тези 
фактори бъдат постигнати, измерим икономически ръст не може да бъде гарантиран, 
а непредвидени или неочаквани усложнения биха могли да се породят. Планирането 
на един културен район би могло да доведе до отрицателни ефекти и загуба на 
автентичност и може допълнително да ограничи достъпа на по-бедните социо-
икономически групи до предоставяните услуги.  

Отвъд икономическата полза, подобни райони се замислят с цел предоставяне 
на града на културна „идентичност”. Предполагаемо идиосинкратичната природа на 
културното производство в района е замислено да послужи като „културно 
брандиране” на територията (Сантагата 2002). Жителите на града или общността 
съответно биха могли да почувстват усещане за гордост по отнопение на културните 
активи и институции: “това са нашите общностен център по изкуства, ъгъл на 
художниците, историческо общество” и прочие.  

Въпреки обещанието на културните райони, Сантагата (2002, 17) отбелязва, че 
оформянето на културен район най-вече като политически инструмент за местните 
икономики или за градска ревитализация може да доведе до катастрофални 
последици. Всеки опит да се генерират икономически ползи изисква поставянето на 

 
46 Pier Luigi Sacco, Giorgio Tavano Blessi, Massimiliano Nuccio, “Културата като двигател на процесите на местно 
развитие: системен културен район”, април 2008г., Universita Iuav di Venezia 
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няколко важни въпроса: кои индивиди, общности и институции ще извлекат най-много 
полза в икономическо и социално отношение от това развитие? Възможно ли е един 
културен район да бъде изграден по възможно най-добрия начин посредством 
политика и планиране или може да се развие „естествено”, т.е. от самосебе си, при 
положение, че съществуват подходящите условия? И на последно място, каква би 
трябвало да бъде главната цел на културния район – да активира икономическо 
развитие, да създаде широк набор от възможности за заетост, които са от полза 
както за ниско квалифицирани работници, така и професионалисти в културната 
сфера, да повиши приходите от туризъм за местната общност или да подпомогне 
обучението и насаждането на чувство за идентичност в общността?  

За да разграничи за кого и какво е създаден културният район, Сантагата 
определя четири главни вида културни райони: индустриалните културни райони 
събират професионалисти в сферата на технологиите и предприемачеството, за 
целите на създаването на център за културно производство; институционалните 
културни райони се въртят около една конкретна организация, която монополизира 
зоната на културно производство; музейните културни райони обхващат кампус от 
музеи за общността; градските културни райони са дефинираната най-често срещана 
форма (17). Такива райони се изграждат или за производители [1] или за 
потребители на култура. Културните райони за производители изискват повече време 
и по-дългосрочни ангажименти. Културните райони за потребители [2] често се 
изграждат с идеята, че ще започнат да генерират приходи от самото начало.  

Разбирането на различията между тези категории е критично за целите на 
определянето на най-добрия модел на културен район с цел постигане на 
определени цели за градските райони. При голяма част от плановете за развитие 
съществуват рискове. Флорида се аргументира, че „качествените пространства” 
привличат креативната класа, но също така предупреждава, че притокът от 
„креативи” в определени региони от градските зони може да генерира инфлационен 
пазарен натиск, който да окаже отрицателно въздействие върху местните общности и 
да повиши социо-икономическите различия (Пек 2005, 746). Планирането на градски 
културни райони следва да постигне баланс между успешното набиране на 
професионалисти в креативната сфера и подобряване на достъпа и възможностите, 
които културният район предлага на общността като цяло, който баланс сам по себе 
си е труден за постигане.  
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4. Работна сила в областта на консервацията на архитектурно 
историческо наследство  

Работната сила в областта на консервацията на архитектурно наследство в 
България се състои от хора, получили квалификация в системата на формалното и 
неформално образование, основно в областите архитектура и строителство. 
Квалифицираният персонал намира работни места в строителни фирми, които в 
зависимост от своите ресурси се вписват в Камарата на строителите за 
осъществяване на определени групи строителни дейности. Доколкото проект 
Аркиландия  се фокусира върху стари сгради, някои от които може да са обявени за 
паметници на културата, дейностите по реставрация и консервация следва да се 
осъществяват от фирми, получили съответните разрешения за работа върху тези 
обекти. Дори и да не е обявена за паметник на културата обаче, една стара сграда 
следва да се реновира от хора, които разполагат с необходимите знания умения, 
като например знанията и уменията за традиционни строителни техники, използвани 
в различните исторически периоди; за традиционните строителни материали; за 
специфичните проблеми, които могат да възникнат при консервацията на стара 
сграда. В България строителните фирми, които са регистрирани в Камарата на 
строителите и могат да осъществяват ремонтни дейности по сгради-паметници на 
културата са достатъчно много – 163 на брой.  

Стои въпросът обаче доколко персоналът, работещ в тези фирми наистина 
разполага с нужната квалификация за възстановяване и консервация на стари 
сгради. Такава специализирана квалификация у нас се предлага сравнително от 
скоро:  

• Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото 
културно наследство, организиран от Националния институт за недвижимо културно 
наследство и института “Екол де Шайо” в Париж, Франция. Курсът се провежда от 
2000 г. насам и е с продължителност две години. Досега той е провеждан общо 
четири пъти, а броят на обучените архитекти е 57; 

• Магистърска програма по „Опазване на недвижимо архитектурно наследство”, 
водена във ВСУ „Любен Каравелов”, София. Програмата е в рамките на 4 семестъра 
и до момента са осъществени два приема; 
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• В Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, се провежда 
специализиран курс „Реставрация на архитектурните паметници”. 

Налице са и редица специализирани курсове в областта на професионалното 
обучение, които засягат частично проблемите на реставрация на стари сгради. 
Определено можем да кажем, че пазарът разбира необходимостта от добре 
подготвени и квалифицирани хора, които да могат качествено да работят в областта 
на реставрацията и консервацията на стари сгради и недвижими паметници на 
културата. Още повече, че през 2013 г. списъкът на професиите за професионално 
образование и обучение (СППОО) бе допълнен с две нови професии в сферата на 
строителството по предложение на обучаващи институции в партньорство с бизнеса. 
Това са "Реставратор-изпълнител" и "Техник-реставратор" на обекти  от културното 
наследство - недвижими културни ценности.  

Реставратор-изпълнителят реставрира конструктивни елементи на сгради, 
съоръжения и обекти от културното наследство - недвижими културни ценности, като 
изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи, дърводелските 
работи, полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и 
изпълнява тапетни и декоративни работи. Част от уменията, които трябва да бъдат 
усвоени при обучение по професия "Реставратор-изпълнител”, посочени в 
държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по 
тази професия са: "реставрира конструктивни, пластично-художествено декоративни, 
елементи на сгради от културното наследство - недвижими културни ценности"; 
"изпълнява покриви с каменни плочи или с турски керемиди", "сглобява дървени 
покривни конструкции, гредоред и дървени стълби, изпълнява дюшеме и черен под". 
Всички знания и умения на Реставратор-изпълнителя са описани в държавното 
образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по тази професия, 
разработено в Националната агенция за професионално образование и обучение 
(НАПОО) от екип, включващ работодатели, реставратори и обучаващи. Държавните 
образователни изисквания по професиите "Реставратор изпълнител” и "Техник-
реставратор” бяха приети на 18 декември 2013 г. от Управителния съвет на НАПОО. 

Каква е  нуждата от такива специалисти? Имат ли шансове завършилите 
обучение по реставрация да си намерят работа. По данни на ЮНЕСКО страната ни е 
на трето място  след Италия и Гърция по своето културно-историческо наследство в 
Европа. Къщи, мостове, крепости и други съоръжения съществуват на неизброимо 
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много места в България – част от тях реставрирани и добре поддържани вече са част 
от програмите на български и чужди туристи. Голяма част от тези съоръжения обаче 
не се стопанисват добре и се рушат – и една от причините за това е липсата на 
добре подготвени специалисти, които могат да ги възстановят и поддържат. 

Съгласно държавното образователно изискване за професия "Реставратор-
изпълнител”, завършилите обучение по тази професия могат да бъдат назначавани 
като помощник-реставратори,  работници по обработване и художествено оформяне 
на каменни изделия, тенекеджии на орнаменти, работници на подови облицовки и 
настилки, гипсаджии на орнаменти, бояджии, декоратори на стенни пана, работници 
по изработване на релефни изображения.  

Завършилите обучение по професия "Техник реставратор” могат да работят  като 
технически ръководители, строители или чертожници не само на културни 
паметници, а и на други съоръжения. 

Продължителността на обучение по професия "Техник реставратор”  е минимум 
960 часа. Продължителността на обучението по професия "Реставратор-изпълнител” 
е минимум 660 учебни часа. Поне половината от тези часове са предназначени за 
усвояване на практически умения – в работилница или на конкретни работни места. В 
курсове за обучение на техник-реставратори могат да бъдат включени лица, които 
имат най-малко диплома за средно образование. 

Предложението за включване на новите професии в Списъка с учебни професии 
е подкрепено от предприятия - "Енемона" АД, "Главболгарстрой" АД, "Стройексперт-
СЕК" и др.; обучаващи институции - Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия "П. Пенев" (Русе), Професионална гимназия по строителство 
и архитектура (Пазарджик), Софийска гимназия по строителство, архитектура и 
геодезия "Христо Ботев" (София), Строителен квалификационен център (София), 
ЦПО "Виктория-ПМ" (Варна), Център за професионално обучение "Виана" (София); и 
професионални синдикални организации – Федерация "Строителство, индустрия и 
водоснабдяване" към КТ „Подкрепа” и др. 

Професиите, свързани с реставрация на сгради, са нови и все още не 
съществуват лицензирани центрове, които да предлагат обучение за тях. Една от 
причините вероятно е, че в ДОИ са посочени твърде високи изисквания към 
обучаващите институции относно материалната база – например учебната 
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работилница е необходимо да разполага със специализирани инструменти за 
реставрация на конструкции и на декоративни елементи.  

От друга страна, България е държава, в която историческите сгради, имащи 
нужда от опазване и реставрация са достатъчно много (говорим за около 40 000 
различни по вид обекта47). Това по отношение на търсенето на специалисти с 
подобна квалификация следва да означава, че пазарът предлага достатъчно 
възможности за работа, стига интересите на собственици, държава и строителен 
бранш да намерят пресечна точка.    

Една от целите, които си поставя проект „Аркиландия – подкрепа за бъдещето 
чрез възстановяване на миналото” е именно да популяризира необходимостта от 
обучението на такива кадри. Включените в проекта семинари с целевите групи имат 
за задача да покажат добри практики в тази област и основните умения, които са 
необходими на хората, които искат да намерят заетост чрез дейности по реставрация 
и консервация на архитектурно наследство. Но проект „Аркиландия – подкрепа за 
бъдещето чрез възстановяване на миналото” си поставя и една по-голяма цел – не 
само да популяризира практики по реставрация на архитектурно наследство, но и да 
покаже, че реставрацията и консервацията на сгради не трябва да са самоцелни, а 
да прилагат принципите за устойчиво развитие на територията. Това може да бъде 
постигнато посредством изграждането на културни райони, които не само  да 
създават заетост за хората в строителния бранш, но и за хора, заети в много други 
различни сфери – туризъм, изкуство, обучение и др.   

 

5. Добри практики в областта на възстановяването на 
архитектурно наследство, развитието на човешките ресурси и 
управлението на територията  

 
Практиките, изложени по-долу представят конкретни инициативи в областта на 

професионалното образование и обучение, опазването на архитектурно наследство и 
управлението на територията, подчинено на концепцията за изграждане на културни 

 
47 Arch. Staneva, Hr. “Conservation of cultural heritage in Bulgaria and buffer zone issues”, The World heritage 
Convention and the Buffer Zone, ICOMOS Symposium 28-29 November 2006; 
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райони. Избрани за представяне са практики, които са доказали своята ефективност 
и развитието им във времето е довело до реални резултати както за местните 
власти, така и за територията като цяло и най-вече за хората, живеещи там. 
Проучването на практиките бе осъществено чрез контент анализ и контакт с хората, 
отговорни за реализацията на тези проекти. Изборът на практики бе направен 
съгласно следните критерии:  

• Приложен на практика теоритичен модел (педагогически, икономически, 
социален); 

• Създадени брой работни места и/или нови предприятия в резултат на 
реализацията на проекта; 

• Постигнат икономически ефект за територията; 
 

1. Проект Аркиландия  
В анализа по дейност 1 „Интегрирана консервация на архитектурно културно 

наследство, насочена към устойчиво развитие  на територията”  на проект 
„Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото” подробно 
бяха описани причините за създаването на проект „Аркиландия” от МИГ Мармила в 
Сардиния, икономическата и социална среда, в която е работено, основните цели и 
резултати, които са постигнати. Тук по-подробно ще се спрем на конкретните 
дейности по този проект и как са изпълнени те на място.  

Проучването 
Цялостното проучване, осъществено с помощта на местните власти и 

техническия персонал на общините, обхванати от МИГ Мармила, включва 
идентификация и картографиране на градските центрове, традиционни сгради – част 
от културното наследство, строителни фирми, местни майстори и професионалисти, 
както и нематериалните активи. Какво вече стана ясно, преброяването се осъществи 
с активната подкрепа на местните власти посредством излъчените от тях длъжностни 
лица и административно-технически персонал, които предоставят важна за проекта 
информация относно местните традиции, занаяти и идентичност и най-вече спомагат 
за идентифицирането на сгради с историческа стойност, които са подходящи за 
превръщане в културни центрове. 
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Що се отнася до материалните активи на територията, преброяването се 
позовава на опита, придобит при изготвянето на Наръчника за възстановяване на 
историческите центрове на Мармила, Сарчидано, Арки, Григине от страна на 
партньора по проекта Департамента по архитектура към университета в Каляри. 

Тази фаза се осъществява основно чрез поддържането на контакти и работа на 
терен и преминава през следните етапи:  

• Набиране на статистическа информация; 
• Събиране на карти и скици, свързани с жилищната зона в градовете и селата; 
• Събиране на фотографски материал, направен на място. 
След приключване на преброяването, докладът за извършената по време на 

него работа е предоставен за обществено ползване както на хартиен носител, така и 
в електронен вариант. Обобщение на неговото съдържание е направено по-долу. 

Преброяването на традиционното архитектурно наследство и инициативите за 
реконструкция и смяна на предназначението на сгради за културни цели, които се 
осъществяват на територията на МИГ Мармила, довеждат до събирането на 44 
таблици с данни, по една за всеки един от 44-те градски центрове на участващите 
общини, както и 53 таблици с данни за архитектурните центрове, определени и 
картографирани от месните власти. Всяка една от тези таблици съдържа ясна и 
детайлна информация за всяка една сграда/обект: 
• План на етажа; 
• Снимки; 
• Триизмерни данни; 
• Гео-референтни данни; 
• Референции за зониране; 
• Средства за изпълнение; 
• Срок на изпълнение; 
• Съответствие на имота с Наръчник за възстановяване на историческите 

центрове на Мармила, Сарчидано, Арки, Григине; 
• Срок на изпълнение на реконструкцията; 
• Настоящо предназначение на сградата; 
• Промяна на предназначението, ако има такава, въз основа на конкретни 

планове и програми; 
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• Осъществени културни дейности в сградата, ако има такива; 
• Строителни материали и технически характеристики; 
• Проверка за присъствието на сградата в Регистър на активи свързани с 

ландшафт и идентичност /Тhe register of the landscape and identity assets/, 
открит официално през 20.05.2008 г. (Официален вестник на Сардиния 
BURAS). 

Освен това, в съответствие с принципите на културния район, са събрани и 81 
таблици, свързани с нематериалните активи на територията: Архитектура, Сценични 
изкуства, Занаяти, Проектиране, Издателска дейност, Събития, Филми и видео, 
Творческа индустрия, Мода, Музика (създаване, репетиционни стаи и т.н.), 
Мултимедийно програмиране, Реклама, Религия и религиозни събития, 
Образователни и обучителни услуги в областта на културата, Развлекателен 
софтуер, Телевизия и радио, Традиционни празници и фестивали. 

Проучването на нематериалните активи дава информация за културните 
дейности на територията, които биха могли да се осъществяват в някоя от сградите 
или в някой от историческите центрове, картографирани като материални активи. По 
този начин може да се избегне и ненужно дублиране.  Тези дейности се реализират 
или в сградите, включени в преброяването или в други сгради, които не са 
преброени, тъй като те реално са неизползваеми в краткосрочен и средносрочен 
план. 

Преброяването на строителните фирми и занаятчийските работници, участващи 
в процеса на възстановяване на архитектурното наследство и използващи 
традиционни материали дава като резултат 37 таблици, които обхващат 
предприятията от този сектор, действащи на територията на общините, включени в 
преброяването. От тези таблици може да се почерпи информация за 
местоположението и конкретната сфера на дейност на фирмите и занаятчиите, 
включени в тях – професионалисти на свободна практика, технически персонал на 
общините, специалисти и т.н. Идентифицирани са общо 219 строителни и 
занаятчийски работници. 

 
Дейности за повишаване на осведомеността 
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Дейностите за повишаване на осведомеността играят много важна роля: целта е 
проектните дейности и резултати да бъдат споделени с местните заинтересовани 
страни, които по един или друг начин са облагодетелствани от изпълнението на 
проекта. За популяризиране на проекта и за подобряване на информираността 
относно значението на традиционната архитектура, а оттам и на различните 
иновативни подходи за реновиране на исторически сгради (и с оглед на възможните 
нови приложения), са проведени срещи с представители на местните власти. Тези 
срещи имат за цел също така да осигурят необходимата подкрепа за осъществяване 
на преброяването на материалните и нематериални активи в предварително 
установените срокове. Таблиците със синтезирана информация относно дейностите, 
планирани по проекта са предоставяни на участниците в срещите, а впоследствие и 
на всички заинтересовани лица. 

С цел да се повиши осведомеността сред представителите на строителния и 
занаятчийския бранш, с тях бяха проведени няколко информационни срещи, 
представящи проекта и насочващи вниманието върху значението на местния сграден 
фонд за дейността и развитието на тези два бранша. 

Що се отнася до разпространението на информация относно системите за 
стимулиране, в рамките на проекта бяха организирани публични конференции, 
имащи за цел да предоставят информация на местните жители за съществуващите 
стимули за обновяване на стари и традиционни сгради. Част от информационната 
кампания по проекта е и свързването с различни фирми и частни лица по пощата или 
по телефона. 

 
Семинар за създаване на видеоклипове 
Семинарът за създаване на видеоклипове е предшестван от антропологическо 

изследване, имащо за цел да определи елементите от местната фолклорна култура, 
като се фокусира главно върху съществуващите връзки между легендите, приказките, 
народните вярвания и архитектурните елементи, маркиращи техния контекст. 

Този семинар позволява на участниците да овладеят техниката на разказването 
посредством движещи се изображения и основните тънкости в процеса на 
заснемане. В резултат на проведените историко-антропологични изследвания, 
участниците в семинара разработват серия от сценарии, които впоследствие биват 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

150

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

използвани за заснемането на кратки клипове, достъпни за широката общественост 
онлайн в YouTube. 

Семинарът включва изнасянето на лекции за основните оптични и осветителни  
концепции, както и практически упражнения, в които участниците се учат да 
използват предоставената им техника (дигитални видеокамери). Той се провежда в 
Община Лунаматрона с цялостната подкрепа на местните социални служби. Участие 
взимат общо 20 представители на целевата група, на които е предоставено цялото 
необходимо им за осъществяване на дейността оборудване и техника: полу-
професионални цифрови фотоапарати, стативи за далечни и статични кадри, както и 
графичен софтуер. Като резултат от този семинар са направени четири видеоклипа, 
които са качени в популярния портал за видеосподеляне YouTube  и разбира се и на 
уебсайта на проекта. 

 

2. Проект „Стари занаяти” (Аntichi Мestieri project) 
Цели на проекта: 
• Да осигури достъпност и трудова заетост в сектора на традиционните занаяти, 

предоставяйки необходимите теоритически знания и практически умения, 
необходими за разработване и управление на малки занаятчийски 
предприятия; 

• Съхранение и валоризация на традиционните занаяти; 
• Разработване на "възможности за активност", отнасящи се до една ниша на 

пазара, свързана със  знанията "как да се направи"; 
• Обмен на компетенциите в областта на старите занаяти и уменията за 

създаване на връзки между потенциалните допълващи сектори; 
• Насърчаване на промяната на поколенията в занаятчийския сектор чрез 

използването и обмена на компетенциите. 
Очаквани резултати: 
• Подготовка на 15 млади занаятчии чрез обучение в клас и в реална работна 

среда; 
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• Подобряване на местната работна дейност, свързана със старите занаяти, 
възстановяване на традиционните техники и модернизиране ролята на 
майстора; 

• Насърчаване и улесняване създаването на нови предприятия, стимулиране на 
възможностите за местните предприемачи; 

• Улесняване на процеса по промяна на поколенията в областта на старите 
занаяти чрез предаване на уменията за изработка и търговия със 
занаятчийски продукти. 

Проектът се фокусира върху образованието на хора на възраст между 18-60 
години, които искат да развиват своите умения и майсторство и да започнат свой 
собствен бизнес. Проектът предвижда разработване на професионален път за 
създаване на три различни фигури: 

• Майстор в обработката на метали и изработката на продукти от метал (мед, 
месинг, бронз и желязо); 

• Майстор в обработката и реализацията на продукция от камък, свързвайки 
традициите от миналото с новата местна архитектура; 

• Майстор в обработката на дърво със специфични умения в производството на 
продукти от захарна тръстика за строителната индустрия и производството на 
дървени продукти за вътрешно и външно обзавеждане и интериор (дърво, 
корк и тръстика). 

Методология на проекта: 
• да се работи за професионално израстване на групата и на индивида;  
• насърчаване на релационни, оперативни умения, както и на умения за 

вземане на решения и разрешаване на проблеми. Индуктивно разсъждение. 
Учене чрез действие и обучение въз основа на оперативното измерване на 
въможностите на участниците; 

• да се работи за самоувереността на участниците, те трябва да могат да 
осъзнаят, че са  главните герои в собствения си напредък и развитие;  

• обучение в клас: ролеви игри, практически упражнения, симулации, аналогии 
и оценка на реакциите на участниците. Методологията е "учене чрез правене". 

 
Работата по проекта е организирана в няколко фази: 
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Фаза 1: Избор на участници 
Сътрудничество с партньорите по проекта, местните институции, предприятия и 

агенциите за местно развитие и за работа. Изборът се провежда чрез 
разпространение на информация и формуляри за кандидатстване в пресата, 
институционални уеб сайтове, радио реклами, сайтове на местни агенции и 
младежки социални мрежи. След това формулярите за кандидатстване и 
автобиографиите се събират. Провежда се тест за наличните компетенции и  
мотивацията за участие в обученията. Когато това е направено, се провежда 
окончателно мотивационно интервю, което оформя решението кой ще бъде участник 
в обученията. 

 
Фаза 2: Провеждане на учебни курсове 
Учебните курсове се състоят в обучения в класна стая и практическо обучение в 

работилница. Обученията в класната стая са общи за всичките 3  професионални 
направления и са разделени на 7 модула:  

1. “Анализ на културния и исторически произход на територията”; 
2. “Основаване на собствено предприятие”; 
3. “Административно и финансово управление на предприятието” 
4. “Техники и методи за реализация на продукцията” 
5. “Информационни и комуникационни технологии” 
6. “Безопасност на работа: пожар и първа помощ”  
7. “Комуникация и работа в екип” 
 
Общите модули са разделени на 100 часа обучение в класната стая, 2 месеца, 5 

часа на ден, 5 дни в седмицата. Детайлното описание на темите, съдържащи се във 
всеки модул е дадено по-долу:  

N° 
модула/ 
Часове в 
класната 
стая 

Теми, включени в модула 

1/25 - Познаване на социалния и икономически контекст;  
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- Възможности за анализ на контекста; 
- Основни познания за основните традиции и културни шедьоври;  
- Идентификация и създаване на социални и икономически възможности в 
контекста на културни дейности;  
- Разбиране на собствената култура и изразяване на идентичност чрез 
професията. 

2/15 

- Проекти за планиране и управление на постигнатите на резултати;  
- Идентифициране на професионални и икономически възможности;  
- Елементи на териториален маркетинг;  
- Етика в управлението на предприятията, 
- Ууправление на предприятия в социален контекст;  
- Познаване на основните нормативни източници и законодателството;  
- Ориентация в основните нормативни задължения, които управляват живота 
на дадено предприятие.  

3/10 
- Познаване на административните основи на едно предприятие;  
- Как обучаемите да използват основните инструменти и техники на 
управление на предприятието;  

4/15 

- Разбиране на основните принципи на естествения свят; 
- Познаване на основните научни методи, технологии, технологични продукти 
и процеси; 
- Използване на основни технологични инструменти и оборудване; 
- Познаване на техники и методи за създаването на продукти;  

5/15 
- Използване на компютър и основни програми; 
- Общуване с информационни средства; 
- Научни изследвания, свързани с дейността на предприятието. 

6/12 

-Използване на системата за безопасност на работното място; 
- Прилагане на основните принципи на превенция и поведение при  авария; 
- Осигуряване на условия за безопасност на работното място;  
- Предотвратяване на пожар; 
- Защита от пожар;  
- Стъпки, които трябва да бъдат предприети в случай на пожар;  
- Използване на системата за пожарна безопасност;  
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- Справяне с огън;  
- Травмата на работното място;  
- Специфични разстройства на работното място;  
- Техники за практическа намеса;  
- Сигнал на системата за спасяване; 
- Спешна помощ; 
- Оказване на първа помощ.  

7/8 

- Оценка на ситуации и разрешаване на проблеми от различно естество: 
технически и оперативни, релационни, организационни; 
- Общуване в организационен контекст и  произвеждане на колективни 
резултати; 
- Работа в екип с цел справяне с проблемите, дизайнерски решения.  
- Водене на преговори за разрешаването на проблеми, междуличностна и 
групова ситуация.  
- Повече възможности за самообучение или подобряване на стратегиите за 
учене и действие, както и изпълнението на работата.  
- Управление на организационни различия.  

 
Преди началото на занятията в клас учениците са тествани по отношение на 

мотивацията и очакванията им от курса на обучение.  
Практическата работа в работилницата се организира в продължение на 400 

часа в режим на учене чрез правене, 4 месеца, 8 часа на ден, 5 дни в седмицата. В 
този етап на проекта студентите получават необходимите компетенции и 
професионални умения; дава се тласък на тяхното разбиране за характеристиката на 
процесите на работа и пазара на труда. Този практичен етап улеснява обучението по 
дисциплината и повишава ангажираността и мотивацията в професионален аспект. 
Организацията на дейностите по време на практическия етап се управлява от 
отделен проект, подписан от участника и неговия личен наставник. Оценка на 
работата се извършва в средата и в края на проекта. 
 

Фаза 3: Консултантска дейност и индивидуална подкрепа за създаването на 
предприятие 
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По време на тази фаза на всеки участник са посветени 10 часа за индивидуални 
консултации (избрани в съответствие с областта на действие), разработени в най-
малко пет срещи с консултантите. Всички дейности по време на тази фаза са 
записани или обявени в дневниците на участниците и могат да бъдат използвани за 
оценка и анализ на резултатите от проекта. 

 
Фаза 4: Мониторинг и оценка на проектите и придобитите компетенции  
Мониторингът и оценката се изготвя през всички етапи на проекта. Тя има за цел 

да контролира и оценява дейностите и резултатите на участниците. Подходът на 
многостепенното управление е приет, за да се идентифицират възможни грешки или 
грешки в процесите на време и да се поправят. Този подход има за цел да се 
снабдява управлението на проекта с точна информация за развиващите се процеси и 
да се следи съгласуваността на показателите за постигнатите резултати от страна на 
участника. 

Фаза 5: Разпространение на резултатите 
Провежда се финална среща с всички участници и заинтересовани страни в 

областта, заедно с всички заинтересовани институции.  
 

3. Проект „Култура”  
Подобряване на културния район  
Преминаването от "култура на туристите" към „култура на гражданите" е 

основната цел на проект „Култура”, за да се гарантира устойчиво и цялостно 
развитие на историческите центрове на ЮНЕСКО. Целта на партньорството е да се 
предостави нова форма на култура и да се интегрира със съществуващото културно 
наследство, като същевременно е източник на териториална конкурентоспособност. 

Концепцията за културния район е създадена и използвана от британските учени, 
за определянето на група от художествени и културни дейности в една и съща 
територия. Тази концепция също така има за цел да определи система от 
взаимоотношения, които не са строго свързани само с валоризация на местните 
човешки и културни ресурси (материални и нематериални), но и с дейности, свързани 
с инфраструктури, услуги, фирми и всичко друго, случващо се на територията. 
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Културен район съществува само когато културното наследство е в основата на 
развитието на историческия център и когато стратегическите политики, залегнали в 
управлението на обекта са строго обвързани с неговата идентичност. Развитието на 
културния район може да бъде и в по-дългосрочен план, като се фокусира върху 
повече активи в система от взаимоотношения между частни и публични органи, която 
има за цел да се постигне цялостен модел, описващ всички необходими дейности, за 
да расте и за да се развива областта. 

Партньорите в проект „Култура”, биха искали да се придвижат по-напред в 
разбирането за културен район чрез: 

• Повишаване на стойността на културния обект; 
• Подобряване на условията на живот и труд на жителите и подпомагане на 

творчеството и таланта, за да се създаде нова художествена стойност (теория 
на R. Florida); 

• Подкрепа за иновации и споделяне на иновативни идеи; 
• Придобиване на умения за самоорганизация сред икономическите актьори на 

района с цел повишаване на осведомеността и засилване на мотивацията.  
 Как? 

• чрез оценка на наличието на система от връзки и ресурси, които 
характеризират напреднал културен район; 

• чрез картографиране на актьори, взаимоотношения и дейности, в резултат на 
което да се постигне "интеграция на маршрути" в  модерната културна област; 

• чрез планиране на стратегия за придвижване от "локална културна система" 
("хардуерът" на територията) към "напреднал културен район" ("софтуер", 
правещ възможно функционирането на системата). 

Основните цели на проект „Култура” са: 
• Разработване на модел за управление на сложни системи, като например 

тези, които стоят в основата на исторически градски центрове, подкрепен от 
план за действие за интегриране на стратегическите политики; 

• Насърчаване на взаимодействието между институциите и гражданите чрез 
процеси на участие, насочени към запазване на идентичността и повишаване 
на информираността за културното наследство; 
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• Подкрепа за обновяване на градската среда на историческите центрове в 
съответствие с културните ценности и устойчивостта на околната среда чрез 
подходящи мерки за финансиране, с цел осигуряването на нови или 
подобрени финансови инструменти за частни и публични партньорства; 

• Идентифициране на стратегиите и дейностите, които могат да се интегрират в 
процеса на възстановяване и развитие на градските процеси, за да се 
гарантира, че дейностите по култура и цялата културна система ще се 
превърнат в източник на конкурентно предимство за местно планиране; 

• Подчертаване на идентичността на историческите градове чрез съвместна и 
комуникационна стратегия, като по този начин се постига разпространението 
на „положителна” идентичност и превръщането на тази културна душа в 
икономически блага чрез мърчандайзинг. 

Всички тези цели изискват интегриран подход между политиките на различни 
териториални нива, различни публични и частни субекти, различни знания, култури, 
подходи, финансови инструменти и региони на ЕС, които да споделят едни и същи 
проблеми, нужди и цели. 

 
Дейности в проект „Култура” 
Интегрираният подход на проекта доведе до определянето на следните 

дейности: 
• Да говорим за историческите центрове чрез: 

o Изследване на културната среда и идентичността на историческите 
градове, за да представи по-добре историческата стойност на 
включените територии в рамките на всяка комуникационна дейност; 

o Изготвяне и моделиране на качествени сувенири, свързани с 
културната идентичност на ЮНЕСКО и с високата стойност на 
историческите градски центрове, за да се интегрира културата в 
ключови икономически дейности; 

• Планиране на историческите центрове чрез: 
o Идентифициране на най-значимите управленски практики, прилагани 

от участващите исторически градски центрове, с цел събирането им в 
"каталог на добри практики"; 
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o Създаване на общ инструмент за градско планиране, съвместен модел 
на план за действие, с които да се осигури единството на политиките, 
които често са разпокъсани между няколко различни програми; 

• Управление на историческите центрове чрез: 
o Преодоляване на недостига на инвестиции за обновяване и 

поддържане на историческите градски центрове чрез публично-частно 
сътрудничество; 

o Подобряване на устойчивостта на историческите градски центрове по 
отношение на околната среда чрез събиране на най-добрите налични 
архитектурни технологии; 

o Разработване на интегрирана стратегия за подобряване на процесите 
на участие; 

o Тестване на процеса на участие чрез покана за представяне на идеи и 
проекти от гражданите и в частност младите хора. 

• Развитие на модерна културна област чрез: 
o Анализиране и оценка на най-добрите практики в предоставянето на 

културни услуги за разбиране на оценката на потенциала на 
културното производство според една мрежа или според един 
единствен подход; 

o Засилване на взаимодействието между културните институции, 
насърчаващи развитието на специализирани курсове за обучение, за 
да се прилага интегрирана стратегия за управление на културни 
услуги. 

Партньори по проекта : 
• Област Кампания, отдел за проучвания и проекти на ЕС; 
• Провинция Феррара; 
• Община Пиза; 
• Област Мурсия; 
• Община Тарагона; 
• Провинция Кордоба; 
• Община Корфу; 
• Община Родос; 
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• Община Дубровник. 
Общ план за действие за ЮНЕСКО исторически центрове 
Подходът, възприет в рамките на проект „Култура”, който се занимава с 

градското планиране предполага, че интервенциите и действията на плана за 
действие не трябва да бъдат индивидуално разработени, а трябва да са част от една 
цялостна координирана стратегия. Моделът на план за действие за ЮНЕСКО 
исторически градове-центрове с висока стойност, се стреми към създаване на 
единство в прилаганите политики на европейско и национално ниво, които често са 
разпокъсани в няколко различни програми, според секторните подходи, което води до 
намаляване на възможностите за по-нататъшни синергии. 

Политиките, определени като стратегически за историческите градове са: 
• Създаване на мрежи от заинтересовани страни, включващи и обществото, 

за да се гарантира активно участие в процесите на програмирането; 
• Опазване и подобряване на културното наследство, чрез физически 

публични и частни интервенции за опазване на културното наследство; 
• По-добро качество на живот за жителите чрез стратегия за повишаване на 

привлекателността на историческите градове; 
• Устойчивост на градската среда чрез иновативни стратегии за интервенция, 

за да се максимизират ползите за околната среда в историческите 
центрове; 

• Културно съживяване на района чрез интегриране на различни сектори; 
• Икономическо развитие чрез производството на "икономика на културното 

наследство" и валоризация; 
• Устойчив туризъм, за да се предотврати историческите градове да бъдат 

ориентирани само към "арт-туристи"; 
„Интегрирано управление" излиза извън целите на опазване и съхранение към 

сложна структура, в която прилагането на отделните фази включва различни 
участници и компетенции. Участващите органи не са само общинските власти; 
Идеята е да се формира здраво партньорство, което може да дефинира 
предизвикателствата, да изгради стратегия, приоритети, да разпределя ресурсите, 
както и да прилага, контролира и оценява изпълнението на плана за действие. 
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Мрежата, създадена от самия план за действие, трябва да бъде в състояние да 
действа като колективен актьор, водещ нейното изпълнение чрез включване на 
стратегически заинтересовани страни. Провинциите и регионите ще улеснят и 
институционално въвеждане на допълнителни ключови участници, като по този начин 
легитимират целия процес. 
 

4. Добра практика Обучителни материали за устойчиви сгради (TTSB - 
Training Tools for Sustainable Buildings)   

Протоколът от Киото, подписан на 11 декември 1997г., влиза в сила на 16 
февруари 2005г. и е ратифициран от 183 страни през 2010г. От 1997 до 2010г. се 
зараждат множество национални инициативи. Експертите реагират по много 
различни начини на новата ситуация в професионалното им обучение. Търсенето в 
сферата на устойчивото строителство е засилено.  

Натрупаните от 1997г. насам знания са екстензивни, но фрагментирани и 
разпръснати, поради което често остават неизползвани. Излиза, че съществуват две 
големи празнини, които следва да бъдат запълнени: 

• Продължаващата хармонизация и осъвременяване на съществуващата 
информация от страна на водещи научни експерти и  

• Развитието на двустранен трансфер на информация между академичните 
изследвания и образованието. 

Във връзка с посочения проект са ангажирани осем партньора от пет страни: 
• Два университета: Виенският университет по технологии и Университетът 

Тре в Рим, които са водещи в сферата на проучванията, свързани с 
устойчиво строителство; 

• Австрийска община – Цвишенвасер, федерален регион Форарлберг, като 
демонстратор на общинска стратегия за устойчиво развитие; 

• Австрийска консултантска и инженерингова компания специализирала в 
пасивни къщи: Lang Consulting 

• Френски обучителен център за архитекти, който вече прилага техники за е-
обучение в подкрепа на традиционното обучение тип класна стая: ARVHA 

• Три по-малки агенции за градско планиране: австро-френската Architect 
Renée Floret-Scheide, гръцката OMADA 80 и румънската BBM Group. 
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Всички партньори са ангажирани с обучения по темата устойчиво строителство 
или участват в планирането и изграждането на устойчиви сгради. Проектът е свързан 
с два вида трансфер на информация: 

• Многоезична платформа с материали за създаване на съдържание и курсове 
и управление на обучаеми. 

• Най-добрите резултати в научните изследвания, извършени от двата 
участващи университета. 

Резултатът е трансфер на знания чрез взаимодействие на академични 
изследвания и професионално обучение. Предоставен е нов обучителен инструмент, 
чрез който обучаемият става активна страна в обучението и влиза в нови отношения 
с обучителите посредством платформата. Обучението е ориентирано най-вече към 
архитекти, но с разширение, което включва местни и национални власти, инженери и 
други експерти. 
 
1. Устойчиво развитие  

Концепцията за устойчиво развитие е дефинирана за първи път през 1987 г. от 
Световната комисия по околна среда и развитие по следния начин "развитие, което 
отговаря на настоящите потребности без да вреди на възможностите на бъдещите 
поколения да отговорят на същите потребности". В икономическото си приложение, 
устойчивото развитие съчетава три елемента: икономически (ефикасност, 
рентабилност), социални (социална отговорност) и такива свързани с околната среда 
(въздействие върху околната среда). 

Устойчивото строителство означава ограничено въздействие върху околната 
среда, гарантиране на високо естетическо качество, устойчивост и дълготрайност. 
Устойчивото строителство включва целия жизнен цикъл на една сграда – от подбора 
на материали до унищожаването и рециклирането. Устойчивото строителство 
означава:  

• Да се използват материали, които могат да бъдат рециклирани; 
• Да се ограничават термалните загуби; 
• Да се включи енергия от възобновяеми източници; 
• Да се ограничат отпадъците от всички фази на живота на сградата; 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

162

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

• Да е положена грижа за удобството на ползвателите на сградата: санитарно 
качество, осветеност, функционалност, акустика, дълготрайност. 

 
Устойчивост  
Буквално, устойчивостта означава способност за понасяне, издържане. 

Терминът е споменат за първи път в началото на 18 век, когато се развива горското 
стопанство поради засилващото се обезлесяване. Концепцията е била горите да се 
използват по начин, който да им позволява да запазят своята продуктивност. 
Еволюирайки от подхода с горското стопанство, устойчивостта описва употребата на 
регенеративна система по начин, който гарантира стабилността на същата тази 
система.  
 

Устойчиво развитие 
Идеята за устойчивото развитие в наши дни, представляваща един вид 

„глобално равновесие” е заложена за първи път в т.нар. "Доклад на Брунтланд" на 
Световната комисия по околна среда и развитие през 1987 г., озаглавен "Нашето 
общо бъдеще". Норвежкият министър-председател Гро Харлем Брунтланд по това 
време председателства Комисията, поради което докладът носи нейната фамилия. 
 

2. Три измерения на устойчивостта 
На Световния събор през 2005г. е отбелязано, че постигането на устойчивост 

изисква обединението и съгласуването на трите равноправни части, отнасящи се до 
околна среда, икономика и социален компонент. От тогава започва да се говори за 
трите стълба на устойчивостта. Трите стълба на устойчивостта се дефинират по 
следния начин: 
• Устойчивост по отношение на околната среда: природните ресурси се 

използват по начин, който им позволява да се регенерират. 
• Икономическа устойчивост: икономическите системи може да се считат за 

устойчиви ако функционират без прекъсване. 
• Социална устойчивост: социалните системи следва да са организирани по 

начин, който ограничава социалното напрежение и предотвратява 
ескалацията.  
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С цел да се подчертае припокриването на тези три измерения, често тяхното 
взаимодействие се описва чрез три застъпващи се окръжности. Отчетливо 
разграничаване между трите измерения не е възможно. В допълнение може да 
отбележим, че трите аспекта са взаимосвързани.  
 

  
Следвайки тази логика, защитата на природните условия на живот може да се 

счете за базовото изискване за икономическа и социална стабилност, поради което 
някои критици на три-стълбовия модел дават изричен приоритет на устойчивостта на 
околната среда. Поради това, друг често използван модел на устойчивостта се 
състои от три концентрични окръжности, вписани една в друга, демонстриращи по 
този начин взаимовръзките и взаимозависимостите между тях.  
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Сградите и устойчивостта  
• Средно европейците прекарват около 90% от своето време вътре.  
• Общата етажна площ в Европа (ЕС27, Норвегия и Швейцария) към 

момента се изчислява на около 25 млрд. кв. м., 75% от които са 
разположени в жилищни сгради.48 

• Строителната индустрия е един от най-големите енергийни консуматори в 
Европа, а потребената в сградите енергия постоянно нараства през 
последните 20 години. Понастоящем сградите потребяват 40% от общата 
използвана енергия в ЕС.  

• През 2007г. строителните дейности в ЕС27 са дали работа на около 14.8 
милиона хора, генерирайки 562 милиарда евро добавена стойност, които 
представляват 9.3% от общата добавена стойност, генерирана от 
нефинансовия бизнес сектор.49 

Тези стойности говорят ясно за две неща: 
⇒   Сградите играят съществена роля в екологичните, икономически и социални 
въпроси на нашето общество. 
⇒  Сградите следва да бъдат проектирани така, че да подкрепят и гарантират 
устойчивото развитие в трите му стълба. 
 

Проблеми на устойчивостта на сградите  
Опитите и подходите за дефиниране и измерване на устойчивостта на сградите, 

използвани в методите за оценка или етикетиране/сертифициране на устойчивостта 
на сградите, обикновено са доста сложни. Съществува голям брой разнообразни 
аспекти, свързани с устойчивостта на сградите. Последните включват теми като 
околна среда и ресурси, качество на строителството, строителна техника, 
обслужващи помещения и здравни аспекти, както и социо-културни и икономически 
аспекти. Освен самата сграда, често за релевантно за оценка се счита и качеството 
на заобикалящата среда.  

 
48 Economidou Marina et al.: Europe's Buildings under the Microscope. A country-by-country review of the energy 
performance of buildings. Buildings Performance Institute Europe 2011. 
49 Eurostat 
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Следното изброяване на компоненти, свързани с устойчивостта, цели да даде 
преглед по темата. Списъкът не е изчерпателен и представлява само един от 
многото възможни начини да бъде структурирана информацията по темата.  

Използване на 
ресурси 

Защита на 
човека и 

околната среда 

Удобство и 
здраве на 
ползвателя 

Социални и 
културни 
аспекти 

Икономически 
аспекти 

Енергия; 
Земя; 
Вода; 
Материали; 
Дълготрайност; 

Атмосферни 
емисии; 
Отпадъци; 
Канализация; 
Вредни за 
околната среда 
и човека 
материали; 
Транспорт; 
Микроклимат; 

Качество на 
въздуха в 
помещенията; 
Електромагнитно 
качество; 
Термален 
комфорт; 
Осветеност; 
Акустичен 
комфорт; 
Сигурност и 
безопасност; 
Оборудване и 
обслужващи 
помещения в 
сградата; 
Качество на 
питейната вода; 

Свързани с 
обитателите; 
Свързани с 
квартала; 
Социални 
въпроси; 
Културни 
въпроси; 

Разходи; 
Приходи; 
Добавена 
стойност; 

 
Използване на ресурси 

Енергийни Сива енергия – основното енергийно съдържание на сградите 
(строителни материали и конструкция); 
Основна енергийна консумация в сградите – отопление, охлаждане, 
електричество; 
Основна енергийна консумация в транспорта, като например 
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енергия, свързана с трафик от/към работа; 
Използване на възобновяема енергия – фотоволтаици, соларно 
затопляне, биомаса. 

Земя Използване на земя – гъстота на застрояване 
Екологична стойност на застроената зона – съществуващ сграден 
фонд, повторна употреба на земя, сгъстяване и т.н. 
Въздействие върху съществуващата екология в района на обекта 
(защита, подобряване, натиск …); 
Запечатване на почва. 

Вода Използване на прясна вода за строителните материали и 
конструкцията; 
Използване на прясна вода в сградите; 
Използване и третиране на наземни, подземни и дъждовни води. 

Материали 
 

Използване на рециклирани материали; 
Използване на възобновяеми ресурси; 
Рециклируемост на използваните материали; 
Разглобяемост на конструкцията. 

Дълготрайност Адаптивност на сградната автоматика; 
Гъвкавост на конструкцията; 
Оптимизация на функционирането на сградата; 
Оптимизация на поддръжката и ремонтните дейности. 

 
Защита на човека и околната среда  
Атмосферни 

емисии 
Емисии на парникови газове по време на строежа и използването на 
сградата; 
Унищожаване на стратосферен озон; 
Формиране на озон на наземно ниво; 
Еутрофикация; 
Повишаване на киселинността. 

Отпадъци Генериране на отпадъци по време на строежа; 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

167

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

Управление на отпадъци по време на фазата на използване; 
Управление на отпадъци и рециклиране при разглобяване и 
взривяване. 

Канализация Изхвърляне и третиране на отпадъчните води; 
Инфилтрация на дъждовна вода (вградени и запечатани зони). 

Вредни за 
околната среда 

и човека 
материали 

PVC; 
HCFCs, HFCs и SF6 в изолацията и компонентите; 
Полиуретанова пяна; 
Химикали за защита на дървен материал; 
Разредители (за бои, за мазилки и лепила). 

Транспорт Транспортна концепция; 
Велосипедни паркинги; 
Наличност на сигурни и подходящи ленти и съоръжения за 
велосипедисти ; 
Достъпност на обществения транспорт; 
Наличност на сигурни и подходящи пешеходни маршрути; 
Автомобилен паркинг. 

Микроклимат Ефект на топлинния остров (ефект на материалите, ландшафт, 
запечатване...); 
Срез на вятъра. 

 
 
 
Удобство и здраве на ползвателя  

Качество на 
въздуха в 

помещенията 

Вентилационна система; 
Естествена вентилация; 
Изложеност на VOC и формадехид от инсталационни продукти, 
настилки, бои и т.н.; 
Плесен; 
Сравнителна влажност. 
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Термален 
комфорт 

Комфорт през лятото – температурен максимум, циркулация на 
въздуха и т.н. 
Комфорт през зимата – температурни разлики и асиметрия, 
скорост на въздуха и т.н. 

Осветеност Дневна светлина; 
Качество на светлината; 
Изложеност на слънце през зимата. 

Акустичен 
комфорт 

Донесен по въздуха шум в сградата; 
Фонов шум (на обекта и вътре в сградата); 
Акустика в стаите; 
Шумово замърсяване и контрамерки. 

Електромагнитно 
качество 

Електробиологично оборудване; 
Магнитни полета; 
Електрически полета; 
Високочестотни електромагнитни полета. 

Сигурност и 
безопасност 

Сигурност на сградата; 
Противопожарна защита и риск от пожари; 
Сигурност в използването и достъпността; 
Климатологични и геофизични заплахи на средата (наводняване, 
лавини, свлачища и земетресения). 

Оборудване и 
обслужващи 
помещения в 
сградата 

Местни удобства; 
Оборудване на отделните звена (частни екстериорни 
пространства, санитарни помещения, настилки и т.н.); 
Удобства в сградата или сградния комплекс (общи помещения и 
помещения с множество възможности за използване, игрища, 
спортни зали и т.н.); 
Отворени пространства (частни и обществени, наличност, размери, 
качество и т.н.); 
Качество на отворените пространства, свързано със сградата 
(дизайн на покрива). 
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Качество на 
питейната вода 

Качество на питейната вода (система за гореща вода, система за 
доставка на вода). 

 
Социални и културни аспекти 
Свързани с 
обитателите 

Достъпност на цената; 
Степен на удовлетворение на обитателите; 
Контрол от страна на обитателите по отношение на 
функционирането на сградата (вентилация, температура, 
осветление и др.). 

Свързани с 
квартала 

Въздействие върху съседни територии (сянка, шум...); 
Консултиране на въздействието върху местната общност;  
Обществен достъп до сградните и външни удобства. 

Социални 
въпроси 

Загрижени конструктори; 
Социално отговорно и етично доставяне на услуги и стоки; 
Местни възможности за заетост (използване на местни услуги и 
местни продукти). 

Културни 
въпроси 

Архитектурно качество, качество на дизайна и ансамблов ефект; 
Въздействие върху имиджа и статута на обекта и квартала; 
Изкуство в архитектурата. 

 
Възобновяема енергия 
В допълнение към повишаващата се енергийна ефективност, използването на 

ВЕИ е най-важната стъпка към политиката за устойчива енергия. Енергийните 
източници, които не могат да бъдат изтощени в рамките на съществуването на 
човечеството или които могат да се възобновяват сравнително бързо в сравнение с 
фосилните горива, често се наричат възобновяеми, регенеративни или алтернативни 
енергийни източници.  

Слънцето към момента е най-изобилният възобновяем енергиен източник. 
Директната употреба на слънчева енергия често се постига чрез използване на 
слънчева топлина (соларна термална енергия), или конвертирането на слънчева 
радиация в електричество чрез използването на фотоволтаици. Освен директното 
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използване на соларна енергия, енергията на слънцето може да се използва и под 
формата на биомаса (дървесина, биогаз, растителни мазнини и др.), хидроенергия 
(ВЕЦ, станции за енергия от течаща речна вода, енергия от морските вълни и т.н.), 
вятърна енергия (вятърни централи, енергия, генерирана от платна и други подобни). 

Топлината от земното ядро (геотермика) и приливната енергия, генерирана от 
движението на Планетата също се считат за ВЕИ, освен онези, доставяни директно 
или индиректно чрез Слънцето.  

ВЕИ са изключително подходящи за децентрализирано производство на 
топлинна енергия или електричество поради по-ниската им гъстота и пространствено 
разпределение. Децентрализираните енергийни системи биха могли да служат за 
реализиране на висока ефикасност на генерираната комбинация от топлинна и друга 
енергия, защото загубите, свързани с преноса реално се елиминират. Поради това 
децентрализацията на производството на енергия е едно от водещите изисквания за 
повишаване на възобновяемата енергия и ефикасността на техниките за 
производство на енергия. В бъдеще енергията трябва да се произвежда там, където 
се потребява.  
 

Неизчерпаемо наследство 
Неизчерпаемо? Вероятно, за някои източници! 
Да се следят и поддържат онези източници, чието възобновяване не е 

гарантирано. Идеята е да се мултиплицира използването на възобновяема енергия 
(ВЕ) в населени места и чрез системи, които позволяват развиването на нейната 
употреба. Използването на ВЕ би могло да ограничи извличането на енергия от 
изкопаеми горива и по този начин да намали вредните емисии.  
 

Качество на въздуха  
Качество на въздуха в помещенията 
Свежият въздух е най-важният ни ресурс, който е от съществено значение за 

нашето здраве и добруване. Без въздух можем да издържим само около три минути. 
Така както никога не бихме пили заразена вода или поглъщали развалена храна, така 
и би следвало да не искаме да вдишваме вече издишан въздух. Все пак на ден 
правим около 17000 издишвания, 0.5 литра всяко. Здравословният въздух в 
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помещенията е от съществено значение като се има предвид, че прекарваме средно 
около 90% от живота си в сгради.  

 
Комфортна вентилация 
Тази вентилация отстранява замърсения въздух и същевременно с това 

поддържа ефикасно възстановяването на топлината, въз основа на особено удобен и 
енергоспестяващ дизайн.  
 

Какво означава здравословен стаен въздух?  
Това е незамърсен въздух с нормална температура (20°C до 22°C) и подходяща 

влажност. През зимата относителна влажност от 30% – 45 % е идеална. Колко 
здравословен е въздухът зависи от качеството на вкарвания отвън въздух и вредните 
съставки и замърсители вътре в сградата. Вредни субстанции в стаите много често 
идват от мебелировката (подови настилки, мебели, килими и т.н.) и самите хора. 
Хората излъчват органични субстанции и миризми. Поради това въздухът следва да 
се подменя регулярно. За гарантиране добър въздух в стаите, около 36 m³ въздух 
следва да бъдат обменени на човек на час.  

 
В резюме 
Здравословният стаен въздух е резултат от строителни материали и 

мебелировка, които съдържат ниско ниво на вредни съставки и редовен филтриран 
обмен на въздух отвън. 

Влажност на въздуха  
Стайният въздух винаги съдържа влага под формата на изпарена вода. За 

комфортен стаен климат по време на отоплителния сезон е добре нивото  на 
относителна влажност да е в границите от 30% до 45 %. В случаите, в които 
структурата на сградата не е в добро състояние, нива на относителна влажност от 
над 45 % водят до образуване на мухъл. Нива под 20% следва да се избягват по 
здравословни причини.  

Колкото  по-топъл е въздухът толкова повече влага се абсорбира. Абсолютната 
влажност показва колко грама изпарена вода се разтварят в един кубичен метър 
въздух. Относителната влажност показва съотношението между стайния въздух и 
разтворената в него влажност. Относителна влажност 100% означава, че въздухът не 



         
  Европейски съюз                                                                                                             Европейски социален фонд 
 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика.” 

 

172

Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001‐7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
№ на договора BG051PO001‐7.0.07‐0013‐С0001 

може да поеме повече изпарена вода и ако към него продължи да се добавя влага, тя 
ще се кондензира под формата на малки капки. В природата този феномен води до 
формирането на мъгла, а в стаите до конденз върху хладните повърхности. Това 
може да предизвика образуване на мухъл.  

 
Материалите  
Тук ще се спрем на въпроси, отнасящи се до устойчивите материали и 

критериите, по които можем да ги разпознаем, преглед на нормативите и 
сертификатите, анализа на жизнения цикъл, въглероден отпечатък, зелена енергия.  

Категориите материали и суровини ще бъдат анализирани според тяхната роля в 
дизайна и конструкцията на устойчивите сгради: 

• Структурни материали (бетон, тухли, стомана и др.); 
• Стенни системи (изолация, стенна структура, фасадни материали и други); 
• Подови и стенни покрития (дървен под, линолеум, плочки, фаянс и др.); 
• Екстериорни и интериорни връзки; 
• Мебелировка; 
• Довършителни материали (бои, тапети и др.); 

За всяка категория на анализ ще бъдат подложени: 
• Базовия материал; 
• Целите, свързани с материала (зелена енергия и токсичност); 
• Рециклируемост; 
• Екологични алтернативи; 
• На последно място ще извлечем няколко перспективни елемента, свързани с 

т.нар. устойчиви материали на бъдещето.  
 

Общи съображения 
В днешния свят, такива прилагателни като „устойчив”, „зелен” и „екологичен” се 

използват много често от всички, понякога като празни формули, на които им липсва 
каквато и да било теоретична подкрепа. Тези думи засягат множество възприятия, 
например това за енергийната ефективност, опазването на природните ресурси и 
здравето на обитателите.  
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Какво означава „екологичен”? – етимологически думата означава хабитат, 
обект на научно изследване или науката за условията на съществуване. 

Какво означава „траен”? – използването на това прилагателно във връзка 
единствено с даден материал, ще се отнася само до продължителността на неговия 
жизнен цикъл. В контекста на „трайното строителство” е желателно да говори за 
екоматериали и анализ на жизнения цикъл.  

Какво е „екоматериал”? 
• Това е материал, който отговаря на критериите на устойчивото развитие; 
• Той се извлича от възобновяеми суровини; 
• Животът му е достатъчно продължителен; 
• Той не причинява здравословни проблеми по време на неговото 

производство, използване или унищожаване; 
• Неговото непосредствено и дългосрочно финансово въздействие е 

минимално. 
 

Въздействие върху здравето  
Хората прекарват в затворени помещения около 90% от живота си. Там 

замърсяването би могло да бъде 2 до 5, че дори и 10 пъти по-високо отколкото на 
открито. Вследствие от това съществува опасност от така наречения синдром на 
„болно строителство”. Качеството на въздуха е изключително важно. Множество 
материали вредят поради своята токсичност или обратно, са полезни за здравето на 
хората.  

Екологичен ефект 
Строителството оказва огромно влияние върху природната среда. С цел нейното 

опазване е желателно да се използват материали, които: 
• са рециклирани или регенерирани – намаляване на отпадъците; 
• защитават и опазват природните ресурси – бързо възобновяващи се 

материали или трайни извлеци; 
• намаляват въглеродния отпечатък – местни материали, анализ на жизнения 

цикъл на продукта. 
Социално въздействие  
Ключови социални опасения: 
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• Работни практики; 
• Спазване на принципите на честната търговска практика; 
• Прозрачност на компаниите. 
 

Етикети и сертификати  
Какво представлява зелено изпиране? – това е практика на някои компании, които 
маркетират своите продукти като екологични, при положение, че това не е така. 
Анализът на материалите и системите за сертифициране и етикетиране дават 
информация и подпомагат процеса на идентифициране и селекция. Ето някои 
възможности за определяне на устойчивите аспекти: 

• Обръщайте внимание на сертификата/етикета, 
• Обръщайте внимание на жизнения цикъл и зелената енергия, необходима за 

производството на материалите, 
• Заложете минимални изисквания и анализирайте техническите спецификации 

на производителя, 
• Подберете материалите от достоверни бази данни. 

 
Сертифицирането означава, че продуктът е бил оценен и отговаря на 

определени критерии. Нормата е минимална съвкупност от изисквания и критерии, по 
които продуктът може да бъде оценен.  

Сертифицирането може да има няколко нива на достоверност: ниво I, II, III 
съществуват продуктови/материални сертификати (Cradle-to-Cradle, FSC, Energy Star 
и др.) и сертификати на сгради (сертифицирана пасивна къща, HQE, Minergie, LEED, 
BREEAM и др.). Нормите гарантират желаните характеристики на определен продукт 
или услуга. ISO нормите, които са подходящи за устойчивост са: 

вид I - ISO 14024: Eco-label (еко-етикет) 
вид II - ISO 14021: Environmental requirements (екологични изисквания) 
вид III - ISO 14025: Environmental information (екологична информация) 

 
Тенденции за бъдещето и заключения  
Тенденции 
Очаква се засилване на стандартите и сертификатите за всички материали: 
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• продуктите да се рециклират; 
• продуктите да може да се използват повторно в цялост или частично; 
• получаването на суровини и производственият процес да бъдат управлявани 

отговорно; 
• продуктът да се добива, обработва и използва на местна почва; 
• продуктът да е направен от бързо възобновяващи се материали, които са 

добити по устойчив начин; 
• продуктът не е токсичен; 
• продуктът има минимум вредни емисии; 
• продуктът се отстранява или рециклира в края на неговия живот. 
Заключения 
След опознаването на производствения процес и произхода на суровината, вече 

е възможно да се определи дали продуктът наистина има характеристики на 
устойчивост. Тъй като оценката и избора на материали не е лесна работа, подборът 
следва да се базира на икономическа ефикасност, дизайн, безопасност, след което 
трябва да се вземат предвид: 

• ограничаване, посредством ефикасен дизайн, на количеството вложени 
материали, с цел избягване на претоварване; 

• отчитане на устойчивостта и модулността на процеса на дизайн; 
• дизайн на разглобяване, унищожаване; материалите следва да се 

възстановяват и рециклират лесно; 
• избраните материали, когато е възможно, да съдържат минимален 

въглероден отпечатък. 
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