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Тема 13 
НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ 

Част 2: Пасивни сгради 

Пасивна сграда (от немски Passivhaus) е стандарт за енергийно ефективни, комфортни, екологични и 

достъпни сгради. Стандартът е разработен в началото на 90-те години на ХХ век в Германия. 

Създателите на стандарта за Пасивна сграда го определят като „концепция за строителство“.  

Пасивната сграда е повече от „обикновена“ нискоенергийна сграда. Пасивната сграда позволява 

спестяването на до 90% от разходите за отопление и охлаждане в сравнение с типична съществуваща 

сграда и над 75% – сравнено с обикновеното ново строителство. Сграда, отговаряща на стандарта 

Пасивна сграда, потребява по-малко от 1,5 литра течни горива или 1,5 m3 газ за отопление на 1 кв. 

метър от жилищната площ на година – значително по-малко отколкото при най-разпространените 

нискоенергийна сграда. 

В Пасивните сгради слънцето, вътрешните източници на топлина и рекуперация на топлината се 

използват по възможно най-ефективния начин, правейки по този начин традиционните отоплителни 

системи напълно излишни, дори и през най-студените месеци. През топлите месеци, Пасивните 

сгради използват технологии за пасивно охлаждане, напр. стратегическо засенчване, за да поддържат 

комфортна прохлада. 

Сградите, построени в съответствие със стандарта Пасивна сграда, много се ценят заради комфорта, 

който предлагат. Температурата на повърхностите вътре почти не се различава от температурата на 

въздуха в помещението, дори и при екстремални външни температури. Правилно подбраните 

прозорци и сградна обвивка (включваща добре изолирани покрив и подова плоча, както и добре 

изолирани външни стени) задържат желаната топлина вътре в сградата, а нежеланата жега – извън 

нея. 

Вентилационната система подава непрекъснат приток от пресен въздух почти неусетно – по този 

начин се осигурява качествен въздух без неприятните течения. Ефективен рекуператор (heat recovery 

unit) позволява топлината, съдържаща се в отработения въздух, да се използва повторно.   

 

Стандарт Пасивна сграда (Passive House Standard) 

За да може една сграда да се нарече „пасивна“, тя следва да отговаря на следните критерии: 

Необходима енергия за отопление: не следва да надхвърля 15kWh годишно или 10W (максимална 

стойност) на квадратен метър полезна жилищна площ. 

Необходима енергия за охлаждане: разходите до голяма степен се припокриват на тези за отопление; 

в зависимост от климатичните условия, могат да са по-високи заради необходимостта от 

обезвлажняване на въздуха.  

Необходима основна енергия: не следва да надвишава 120kWh годишно на квадратен метър полезна 

жилищна площ за всички домашни нужди (отопление, охлаждане, топла вода, електричество). 



 
 

The BEE VET project, 2019-1-BG01-KA202-062584, has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

Херметичност: при налягане от 50 Паскала обмяната на въздуха не следва да надвишава 0,6 от 

обема за един час (измерванията се правят на място както при повишено, така и при понижено 

налягане). 

Топлинен комфорт: топлинният комфорт следва да се поддържа целогодишно във всички жилищни 

помещения, като температури над 25°C са допустими през не повече от 10% от времето в течение на 

една година. 
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