
ЗНАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВАТА
АРХИТЕКТУРА

Тематичен семинар 26.06.2008 

ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ОБИТАТЕЛИТЕ

Лектор: Проф. Д-р арх. Йордан Радев
Университет по Архитектура, строителство и геодезия

Глобален екологичен фонд/програма на ООН за развитие
Съюз на архитектите в България
Център за енергийна ефективност “ЕнЕфект”



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ, ЗДРАВЕ И
НАСЕЛЕНО МЯСТО

Съхраняване на доброто здравословно състояние
на обитателите е една от основните цели при избор
на водещите градо-образуващи фактори. В най-
древните образци на изграждане и развитие на
населените места виждаме стремежа на
обитателите да открият възможно най-
благоприятните географско-климатични особености
за установяване на дългосрочно пребиваване на
създалата се човешка общност. 



. В стремежа си да съхрани своето добро физиологическо и
психологическо здраве, сигурност, благополучие, както и това
на своите деца и близки, Човекът изразходва значително
количество екстра-соматична енергия, която той придобива от
природата използвайки своята находчивост, умения да се
труди, обучава и развива своята многообразна дейност. С
употребата на огъня човекът започва да консумира два пъти
повече енергия (екстрасоматична енергия) –7 до 8 GJ 
годишно, за да достигне днес до 70 GJ за година. В някои
напреднали страни консумацията на енергия от отделния
индивид достига до 400 GJ годишно. 



Ако днес животът на човека е немислим без ползване на
екстрасоматична енергия, то той е в състояние да спре
негативните процеси от нейното получаване чрез
ограничаване на антропогенната дейност. Особено
опасен е прекомерният разход на органични горива за
добиването й. Архитектурата като изкуство, феномен и
дейност е част от този процес. Засилената и прекомерна
урбанизация води до не по-малки опасности за климата, 
отколкото горенето. Използването на неустановени с
въздействието си строителни материали – също! Едно от
най-ценните човешки качества е възможността да
насочва своите усилия и когато това е в посока да се
намали количеството на вредните емисии в атмосферата, 
почвата и водата без да нарушаваме състоянието на
термален, зрителен и акустичен комфорт, то чрез
архитектурата на средата, сградите и съоръженията, чрез
ефективното използване на енергията за отопление, 
осветление и звуко и видео пренос,  можем да постигнем
необходимия ни комфорт, което вече означава “здраве”. 



Можем да говорим за здравословно и
устойчиво развитие убедено както
възкликва Брундтланд през 90-те години
на миналия век.(фиг.1)

Думата “Здраве” произхожда от
англосаксонската дума “хоул” – цял, 
цялостен. В пълния си смисъл здраве
означава “завършеност, съвършенство на
организацията, т.е. жизнената
надеждност, хармония на функциите, 
енергия и освобождаване от всякакво
напрежение и скованост” (трактовка на
Шелтън). Основните компоненти на
здравословния комфорт са хигиена и
здраве осигуряващи енергия на тялото, но
върху тях комплексно въздействат
останалите условия за комфорт и
дискомфорт :  топлинен, визуален и
акустичен
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Фиг.1 Устойчиво развитие –
Модел на Брундтланд



Причината да се спрем по-подробно на
значението на тази дума е разнообразието в
нейното възприемане. То се дължи на
многообразието на индувидуалности в
човешкото общество. Едни изпитват душевно
или физическо удовлетворение от свободата да
нямат неприятности, собственост, задължения, 
независимо от трудностите – “скитникът”, други
– възможността да задоволят и най-чудатите си
прищевки и желания, въпреки многобройните
компромиси – “снобът”. Лекарят би казал на
пациента: “това е усещането за такива условия, 
при които е възможно установяването и
поддържането в бъдеще на всестранни връзки
на човешкия организъм както с вътрешната, 
така и с външната заобикаляща го среда. 



. Най-вероятно под комфорт трябва да се разбира
способността на Човекът да планира своето
съществуване в близък и далечен “хоризонт”. Да планира
разумно и осъществява с действията си ежедневието и
бъдещето на своето съществуване в името на осъзната
благородна цел за усъвършенстване на средата, която
обитава. Тогава определението за комфорт означава “да
планираш и постигнеш пълнотата на душевно или
физическо удовлетворение”, както Гьоте изразява чрез
думите на Фауст: “…да пресуша блатото застояло е най-
последна, висша цел в живота ми!”. За постигане на тази
цел са необходими условия и среда, които да не
смущават физическото и душевното състояние на тялото
при изпълнението на целта, да не пречат. 
Комфорт означава наличието на нормални условия, 
които не смущават човешкото тяло и душевност при
изпълнение на целите му – да не чувства прекален “студ
или жега, да не е тъмно или прекалено светло, да чува
добре или шумът да не го смущава или пречи” и т.н. 
Тогава той “работи” пълноценно, изпитва увереност в
работата си и удовлетворение от условията при които я
извършва – в завода, в дома си, навън.



Дневната светлина е важен фактор не само да
реализираме добри работни условия, но и да
постигнем висока енергоефективност.  
Прозорците като геометрична форма
изразяват естетическата идея на архитекта за
изгледа на устройствата за осигуряване на
слънчевото греене в сградите и по-конкретно в
помещенията които обитаваме. Правилното
оразмеряване чрез идейно симулиране на
термалното поведение и достъп на дневно, 
естествено осветление в сградата са
необходим инструмент в архитектурното
проектиране – основата на комплексната, 
енергоефективна стратегия в архитектурната
практика.



Фиг.2 Естествена и изкуствена светлина



Дневната светлина е важен фактор не само да
реализираме добри работни условия, но и да постигнем
висока енергоефективност.  Прозорците като
геометрична форма изразяват естетическата идея на
архитекта за изгледа на устройствата за осигуряване на
слънчевото греене в сградите и по-конкретно в
помещенията които обитаваме. Правилното
оразмеряване чрез идейно симулиране на термалното
поведение и достъп на дневно, естествено осветление в
сградата са необходим инструмент в архитектурното
проектиране – основата на комплексната, 
енергоефективна стратегия в архитектурната практика.
Въпросът за количеството и качество на осветлението е
изключително парлив и подвеждащ, поради
многообхватността на факторите, които го определят и
субективността на човешката оценка. Преди всичко, за
да оценим качеството на светлината, трябва да
познаваме нейното естество (фиг.2, фиг.3 и фиг. 4) . 



Фиг.3 Налична Естествена светлина през годината -
час/месец [%]



Фиг.4 Съотношение на количеството светлина
- час на деня/месец [Lx]



Ролята на светлината независимо от нейното естество
(пряка, дифузна, отразена, пречупена през стъкло и др.) 
като здравен фактор е добре известна още от миналия
век, когато Dawnes и Вlint установяват, че късите, особено
ултравиолетовите лъчи са един от най-мощните
бактерицидни фактори. Бактерицидният ефект на
светлината се получава следствие настъпване на
необратима коагулация на белтъците в протоплазмата. 
При облъчване с по-малка мощност светлината действа
задържащо върху развитието на микроорганизмите, 
променя подвижността на подвижните форми, намалява
патогенните им свойства. 

Стимулиращото действие на светлинната енергия върху
растежа е добре известно. Няма функция в човешкия
организъм, която да не се влияе в една или друга степен
от светлинните условия на околната среда



Фиг.5 бивалентност на
естествената светлина - оценка по
количество и качество



Използваната от човека светлина се оценява
според това, как тя изпълнява определено
предназначение (фиг. 5). Това определя нейната
бивалентност - оценка по количествени и
качествени показатели. Балансът между двете
характеристики изразява най-често "доброто
осветление", оценка, която повечето хора дават
подсъзнателно, под въздействието на
психофизеологическото състояние, което тя
предизвиква у наблюдателя вследствие на
удобството (или неудобството), 
удовлетворението (или неудовлетворение) от
извършване на дейност, за която е необходима
(или не) светлина (фиг.6, фиг. 7 и фиг. 8).



Компютърна симулация на ЕО при

условията на западно, зимно осветление

Фиг.6  Прекалената светлина предизвиква дискомфорт



Компютърна симулация на ЕО при

условията на северно, зимно осветление

Фиг.7 Нормираната естествена светлина осигурява комфорт



Фиг.8 Нормираната изкуствена светлина осигурява временен комфорт





Общобиологическото значение на светлината е
проблем, оставен на специалистите, които
познавайки свойствата на светлината, осигуряват
наличното "Рационално осветление". Явно в този
случай е възможна субективна или спекулативна
оценка, която под натиска на определени
обстоятелства да измени вида на осветление и то пак
да бъде характеризирано като "добро", без да
съответства на човешките нужди от светлина. За да
не се стига до подобни ситуации са създадени
съответните норми и стандарти, които, макар и
несъвършени, позволяват на специалистите да
координират своите действия така, че в крайна
сметка да се получи онова осветление, за което стана
дума в началото. 





Ключовата дума е “Фактор на формата” –
балансът между естетика, 

предназначение и енергоефективност!



ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ,
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