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Тема 13 
НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ 

Част 1: Нискоенергийни къщи и технологии 

Нискоенергийните сгради, наричани също и зелени сгради, са такива сгради, които заради 

използваните технологии, специални проектни решения и конструкция потребяват по-малко 

енергия в сравнение с традиционните или обикновените нови сгради.    

Намаляването на потреблението на енергия е благоприятно и от екологична, и от финансова гледна 

точка – както още по време на строителството, така и в последствие – при експлоатацията на сградата. 

При проектирането на нискоенергийни сгради силно препоръчителни са ефективното използване на 

ресурсите и намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда. При изготвянето на 

проект на такава сграда основните стратегии са две: минимизиране на потреблението на енергия, 

особено за отопление и охлаждане, чрез въвеждане на енергийно ефективни мерки и прилагане на 

технологии за възобновяема енергия за покриване на оставащите енергийни нужди.   

Технологиите, прилагани при нискоенергийните сгради, условно се делят на две групи: за 

подобряване на сградната обвивка и за подобряване на системите за отопление, охлаждане, 

вентилация, затопляне на вода. 

За подобряване на сградната обвивка се използват следните технологии: 

• Активно дневно осветление (Active daylighting) 

• Система Barra (Barra system) 

• „Слънцеразбивачи“ (Brise soleil) 

• Хладен покрив и зелен покрив (Cool roof and green roof) 

• Естествено/дневно осветление (Daylighting) 

• Двойна сградна обвивка (Double envelope house) 

• Подземни къщи (Earth sheltering) 

• Флуоресцентно осветление (Fluorescent lighting) 

• ЛЕД осветление (LED lighting) 

• Четворен стъклопакет (Quadruple glazing) 

• Термоакумулиращи стени (Trombe wall) 

• Вятърна кула/бадгир (Windcatcher) 

Технологии за отопление, охлаждане, вентилация: 

• Система за отопление/охлаждане с комбинирано използване на слънчева и геотермална 

енергия (Annualized geothermal solar) 

• Система за охлаждане с подземни тръби (Earth cooling tubes) 
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• Геотермална отопляваща помпа (Geothermal heat pump) 

• Вентилационна система за възвръщане на топлината/рекуператор (Heat recovery ventilation) 

• Рециклиране на топлата вода (Hot water heat recycling) 

• Пасивно охлаждане (Passive cooling) 

• Отопление с използването на възобновяема енергия (Renewable heat) 

• Системи за съхранение на термална енергия (Seasonal thermal energy storage (STES)) 

• Климатизация с използването на слънчева енергия (Solar air conditioning) 

• Загряване на вода с използването на слънчева енергия (Solar hot water) 

Сред най-разпространените видове зелени сгради са пасивните сгради и така наречените „къщи с 

нулева енергия“ (zero-energy buildings) – при които не се потребява енергия от обичайните доставчици 

или се потребява в незначителни количества, които биват компенсирани с производство на собствена 

енергия. 

 


