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интелигентна градска среда” 
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ПОЧТИ  
НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА 
СГРАДА В БЪЛГАРИЯ 

Концепцията “Пасивна къща” – най-пряк 
път към почти нулевоенергийната сграда 

Д-р арх. Здравко Генчев 
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Сграда с оптимални хигиенни качества 

Сграда с лесно управление и поддръжка 

Сграда без самостоятелна отоплителна 
система 

Сграда с незначителни разходи на 
енергия 

На почти нулевоенергийната сграда 
(ПНЕС) 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА 
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1. Оптимални слънчеви печалби 

Архитектурен 

проект 

Качествени 

прозорци 
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Архитектурен 

и конструктивен 

проект 

Ефективни 

изолации 
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3. Висококачествени прозорци 

Архитектурен 

и конструктивен 

проект 

Прозорци 

и засенчващи 

устройства 
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4. Висока въздушна плътност 

 
 

Архитектурен 

и конструктивен 

проект 

Тестове 

за въздушна 

плътност 
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5. Минимални топлинни мостове 

 
 

Архитектурен 

и конструктивен 

проект 



Проект: Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и 
интелигентна градска среда” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкуретноспосолността на българската икономика” 2007-2013 г. 

6. Вентилация с рекуперация 

Външен въздух 

Пресен въздух Отработен въздух 

Използван 
въздух 

 
 

Интегриран  

ОВК и архитектурен 

проект 

 

Компактни 

вентилационни 

съоръжения 
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СТЕНА ≤ 0.35 

 

ПРОЗОРЕЦ ≤ 1.7 

СТЕНА ≤ 0.15 

 

ПРОЗОРЕЦ  ≤ 0.8 

СГРАДА 

 
по действащ 

норматив 

в България 

СГРАДА 

 
по норматив 

“Пасивна 

къща” 

Типични U-стойности в W/(m²K) 

ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ 

n50  0.6 1/h 

 

ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ 

n50  3  1/h 

ИНВЕСТИЦИЯ  
726,09 лв./m2  

ИНВЕСТИЦИЯ  
778,31 лв./m2  

ОСКЪПЯВАНЕ 
7,2 % 

ВЪЗВРЪЩАНЕ: 
7.5 години 

РЕАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ: 
720 лв./m2 

ПОКРИВ ≤ 0.28                                                ПОКРИВ  ≤ 0.15 

7. Икономическа ефективност 

Първата сертифицирана 
пасивна детска градина 

в Габрово, България 
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8. Висок дял на ВЕИ 

Жилищен комплекс с положителен енергиен баланс във Франкфурт (Германия) 

 
 

Интегрирано  

проектиране 
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9. Минимални емисии на СО2 

Слънчеви сгради (80-те години)  

3-литрови сгради (90-те години)  

Сгради без въглерод (Обединено 
кралство) 

"Зелени" сгради - с минимален 
екологичен отпечатък върху 
окръжаващата среда 

 
 

Интегрирано  

проектиране 
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СТЪПКИ КЪМ ПОЧТИ 
НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА 
СГРАДА В БЪЛГАРИЯ 
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Архитектура: 

Студио Архе 

ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ 

Studio APXE, 41 Sitniakovo blvd., bl.3B, fl.2, Sofia, Bulgaria; www.apxe.eu 
 

член на: 

Първите у нас 

Еднофамилна къща Благоевград 

• Архитектура: Студио АРХЕ 

• Инвеститор: Частно лице 

 

PHPP данни: 

• Специфична нужда от енергия за отопление 

(PHPP): 13 kWh/(m2a) 

• Специфична нужда от първична енергия 

(PHPP): 51kWh/(m2a) 

• Резултат от BD тест (съгл. Сертиф.): 0,1 [1/h] 

Studio APXE, 41 Sitniakovo blvd., bl.3B, fl.2, Sofia, Bulgaria; www.apxe.eu 
 

член на: 

Първите у нас 

Еднофамилна къща Варна 

• Архитектура: арх. Пламен Петров 

• Инвеститор: Мегамат 

 

PHPP данни: 

• Специфична нужда от енергия за отопление 

(PHPP): 13 kWh/(m2a) 

• Специфична нужда от първична енергия 

(PHPP): 57 kWh/(m2a) 

• Резултат от BD тест (съгл. Сертиф.): 0,5 [1/h] 

Благоевград 

Варна 
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Къща “Китка” 

Архитектура: 
ЕТ “Вариант Златка 

Христова” 

Studio APXE, 41 Sitniakovo blvd., bl.3B, fl.2, Sofia, Bulgaria; www.apxe.eu 
 

член на: 

Първите у нас 

Еднофамилна къща “Китка” 

• Архитектура: ЕТ” Вариант Златка 
Христова” 

• Инвеститор: Частно лице 

 

PHPP данни: 

• Специфична нужда от енергия за отопление 

(PHPP): 8,7 kWh/(m2a) 

• Специфична нужда от първична енергия 

(PHPP): 105 kWh/(m2a) 

• Резултат от BD тест (съгл. Сертиф.): 0,6 [1/h] 

ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ 

Studio APXE, 41 Sitniakovo blvd., bl.3B, fl.2, Sofia, Bulgaria; www.apxe.eu 
 

член на: 

Първите у нас 

Плюс-енергийна къща, с.Кладница 

• Архитектура: Студио АРХЕ 

• Инвеститор: Частно лице 

 

PHPP данни: 

• Специфична нужда от енергия за отопление 

(PHPP): 15 kWh/(m2a) 

• Специфична нужда от първична енергия 

(PHPP): 39 kWh/(m2a) 

• Резултат от BD тест (съгл. Сертиф.): 0,13 [1/h] 

Архитектура: 
Студио Архе 

Кладница 
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Архитектура: 
Студио СолЕр 

ДЕТСКА ГРАДИНА 

Габрово 

Първата сертифицирана 
пасивна детска градина 
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ОБНОВЯВАНЕ 
Обновяване “стъпка по стъпка” 

Изолация Прозорци, 
въздухоплътност 

& вентилация 

ВЕИ & 
отоплителна 
система  

Съществуващ 
сграден фонд 

I II III IV 
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ОБНОВЯВАНЕ 
Обновяване “стъпка по стъпка” 

I II III IV 

Изолация 
по СФ 

(северната 
фасада) 

Изолация ЮФ, 
прозорци, 

въздухоплътност 
и вентилация 

Останалите мерки, 
ВЕИ и 

отоплителна 
система  

Съществуващ 
сграден фонд 
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Жилищен комплекс в 

Хановер 

Кварталът Банхоф в Хайделберг 
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PassREg 

-Пилотни общини на ПК с ВЕИ 

-Пилотни проекти (Габрово) 

EuroPHit 

-Обновяване “стъпка по стъпка” 

-Пилотни проекти (Габрово, София) 

Build Up Skills 

-Обучение на строителни работници 

-Център за знания за ПК с ВЕИ 

ХОРИЗОНТ 2020 ИЕЕ 
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КЪДЕ СМЕ НИЕ 
И НАКЪДЕ ОТИВАМЕ ? 
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БЛАГОДАРЯ 
ЗА ВНИМАНИЕТО 


