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Abstract: 

Over the past century, cities in the world have multiplied and expanded on a large scale, under 

accelerated urbanization. Mass demolition of the old city fabric, occurring everywhere, is 

leaving industrial debris and fragmented cultural artefacts. All these traces of history get buried 

under new developments. There is a growing movement between architectural firms all over the 

world to look closely at the vernacular architecture with its traditional building methods and 

materials and not only implement their ideas, but to actually use the recycled materials from 

demolition sites and creatively to integrate them in their new buildings. These precedents are 

closely examined by the Author in two case studies from buildings in China and one in Germany. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съвременните строителни системи и конструирането на комплексни, силно 

технологични сгради изискват прилагането на считани до скоро „екзотични“ материали 

като титаниеви листи за облицовка на фасади, композитни материали с въглеродни нишки 

или базирани на полимерна основа и много други. Проектирането на технологично 

наситени високи сгради е символ на просперитет и атестат за технологично 

превъзходство. Китай е пример за подобна държава, като сградите построени там често са 

уникални технически постижения, подчертаващи амбицията за световно лидерство. 

Едновременно с гореописаните явления се забелязват нови тенденции на 

строителство и проектиране, които вървят в противоположна, анти „хай-тек“ посока. Все 

по-голям брой архитектурни фирми, подкрепяни от политици на регионално ниво 

обръщат сериозно внимание на традиционните строителни техники и материали, като ги 

използват по иновативен начин в своите проекти. От друга страна наследството от XХ в. 

представлява значителна по обхват застроена територия. Намирането на методи и начини 

за тяхното оживяване е предизвикателство за архитектурната гилдия, в дадена страна. 

(Христова, Д. 2013) [1] 
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2. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ 

2.1 Исторически музей, Нингбо, Жейжянг, Китай 

Едни от първите такива колективи, забелязани в световната архитектурна общност  

са Уанг Шу и неговата партньорка в професията и живота Лю Уенлиу, от „Аматьор 

студио“. Те основават своята компания с ясната задача да се борят с „бездушната, 

корпоративна архитектура на съвременен Китай“. Основателят на студиото, Уанг Шу , 

разочарован от настоящите архитектурни практики, напуска професионалната 

архитектурна професия и няколко години работи заедно с местните майстори по различни 

строежи, като изучава отблизо техните строителни техники и издирва стари методи и 

принципи на строителство. Бързите темпове на строителство води до непрекъснато 

разрушаване на съществуващи части от градове или цели селища. Уанг и Лю използват 

екстензивно в своите проекти рециклирани строителни материали – основно тухли и 

керемиди. По този начин те протягат ръка към миналото и предлагат една съвременна 

интерпретация на родовата памет за места и хора. (Shu W., 2017).[2] 

 

За отбелязване е, че те не странят от използването на видим бетон и стомана, а често 

облицоват своите сгради с рециклирани тухлени и керемидени външни обшивки. В 

показаните по-долу фотографии на техни проекти тази тенденция на смесване на старо и 

ново в сградите им се вижда отчетливо. Друг любим техен материал са бамбукови стъбла, 

често използвани за строителни скелета. Сградите на „Аматьор студио“ изглеждат като че 

винаги са били там, от дълги години, органично израснали и майсторски вписани в 

околния ландшафт. Показателен пример е музея за естествена история в Нангбо. 

Масивните сгради с наклонени стени създават впечатлението че са буквално изсечени от 

околния терен, подобно на огромни геоложки пластове, които внезапно се разкриват пред 

посетителя. Стените са от видим стоманобетон, богато орнаментирани с ивици от 

различни цветове рециклирани тухли и керемиди, събрани от разрушените сгради, 

намирали се на мястото на бъдещия музей. Архитектите от Аматьор студио  следват 

своите принципи, съгласно които „човечеството е по-важно от архитектурата и простите 

строителни техники са по-важни от технологиите“ (Shu W., 2012)[3]. 
 

Фиг.1 Исторически музей, Нингбо, „Аматьор архитектурно студио“, 2008 

Фото кредит Луизиана [4] 
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Фиг.2 Исторически музей, Нингбо, Обща тераса за посетители „Аматьор архитектурно 

студио“, 2008, Фото кредит Луизиана [4] 

Фиг.3 Исторически музей, Нингбо, Детайл от стена, „Аматьор архитектурно студио“, 2008 

Фото кредит: Клемент Гуиламе [4] 

2.2 Кингшау резидънс, Схейжанг, Китай 

Друг пример в тази насока е хотелът Кингшау резидънс на архитектите от „Шулин 

архитектурен дизайн“, разположен в планинското селище Лианджишан, провинция 

Схейжанг. Сградата е разположена върху останките на съществуващ преди това малък 

хотел, чийто стени от трамбована пръст с времето са напукани и подлежащи на събаряне. 

Архитектите използват само местни материали – керемиди от сива глина, характерни за 

този регион, камък, трамбована пръст и дървен материал от съществуващата сграда. 

Предвид близостта на планинската река новата сграда, следвайки примера на 

заобикалящите я постройки е поставена върху каменен пиедестал/платформа, за да се 

избегне риска от наводняване. Преди започване на новата постройка старите стени от 

трамбована глина са внимателно разрушени и материалът пренесен на близка площадка. 

По думите на архитектите това спестява разходи за транспорт и също представлява жест 

към традициите на мястото и респект към хилядолетни строителни практики. Същият 

материал е постепенно вложен в нови стени от трамбована пръст. В строителството вземат 

участие местни хора, които получават заплащане за труда си в края всеки ден. Те не са 

считали това за основна работа и след приключване всеки участник се е връщал към 

своите терасирани ниви с ориз. В резултат на техните старания и любов към традицията 
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всеки детайл е изпълняван с внимание, с инстинктивното познаване на законите на 

гравитацията и тектоничните принципи на изграждане. 
 

 

Фиг. 4 Хотел Кингшау резидънс, общ изглед „Шулин архитектурен дизайн“ 2019, 

Фото кредит: Илонг Жао [5] 

 

Архитектите демонстрират своето уважение към традиционната китайска 

изобразителна техника на „изкуството на хоризонталния свитък“. Това е метод на 

представяне на заобикалящата ни природа в хоризонтални „отрязъци“. При избора на 

гледките от стаите за гости и вътрешния двор са подрани точно такива хоризонтални 

елементи от заобикалящата природа. На Фиг 5 е показан древен китайски ландшафтен 

пейзаж в духа на тази традиция. 
 

Фиг. 5 Хоризонтален свитък – древна гравюра[5] 

В този дух на дълбоко разбиране архитектите от „Шулин архитектурен дизайн“ 

предлагат красиво рамкирана гледка от вътрешния двор към заобикалящата природа, 

свързвайки вътрешния и външен ландшафт. (Фиг.6) 
 

Фиг. 6 Хотел Кингшау резидънс, изглед вътрешния двор към „рамкиран“ пейзаж 

„Шулин архитектурен дизайн“ 2019, Фото кредит: Илонг Жао [5] 

211



XI International Scientific Conference 

„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria 

 

 

 

 
Фиг. 7 Хотел Кингшау резидънс, изглед от улицата „Шулин архитектурен дизайн“ 

2019, Фото кредит: Илонг Жао[5] 

 

На снимката от Фиг.8 са показани основните използвани материали –близък план на 

стена с пълнеж от рециклирани керемиди, каменния цокъл и метални парапети с панели от 

бамбук, дървена носеща конструкция и покрив покрит с традиционни глинени керемиди, 

бамбук за панелите на парапетите 
 

Фиг. 8 Хотел Кингшау резидънс – близък план на стена и тераса. 

Фото кредит: Илонг Жао [5] 

Архитектите са обърнали особено внимание на естествената вентилация. Те 

внимателно са предвидили свободно движение на въздуха между отделните части на 

комплекса, оставяйки многобройни отвори във външните стени с цел естествена 

вентилация, което е видимо от напречния разрез през терена и сградата (Фиг 9). 
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Фиг. 9 Хотел Кингшау резидънс, Напречен разрез с показана схема на естествена 

вентилация, „Шулин архитектурен дизайн“ 2019, [5] 

 

Направено е и цялостно проучване на различните методи на решаване на ъглите на 

сградите от трамбована пръст в селището. На следващата Фиг.10 са показани примери, 

послужили за вдъхновение при новия проект. 
 

Фиг. 10 Примери на местно строителство, 

Фото кредит:„Шулин архитектурен дизайн“ [5] 

 

Сградата има съвременна скелетна структура от стоманени и дървени колони греди, 

като стените носят само собственото си тегло. На следващи колаж от снимки (Фиг.11), са 

показани моменти от строителството – стоманен носещ скелет, рязане на стари керемиди 

за стенните, и др. 
 

Фиг. 11 Колаж от снимки по време на строителство, 

Фото кредит:„Шулин архитектурен дизайн“ [5] 

 
2.3 „Олнатура“ офис, (Alnatura Campus), Дармщат, Германия 

Съществуват и други подходи относно използването на рециклирани материали в 

строителството. Следващият пример е от Дармщат, Федерална Република Германия. 

Компанията „Олнатура“ (Alnatura Campus) решава да изгради своя основен офис, 
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прилагайки на практика принципите на използване на естествени материали, залегнали в 

основата на нейните продукти. Парцелът за строителство е бивша база на американските 

военни. След тяхното дислоциране, компанията решава да оползотвори бившия военен 

комплекс по иновативен начин. Идеята е на проектантите, архитекти от haascookzemmrich 

Studio 2050, а строител е Erden Lehmbau GmbH. За консултант е нает известният немски 

пионер на строителството с трамбована пръст – Мартин Раух. Основната идея е да се 

използват панели от трамбована пръст, смесена с допълващи агрегатни материали. 
 

Фиг. 12 „Alnatura Campus“ по време на строителство, 

Фото кредит: Henrik Schipper [6] 

 

Архитектите предлагат да се използва строителен материал от разрушените 

армейски сгради, който да бъде рециклиран и внедрен в новите стенни панели. За 

топлоизолация в панелите е използван друг рециклиран материал - „фоум глас“, получен 

след термична преработка на раздробен стъклен амбалаж. Допълнителен източник на 

рециклирани строителни отпадъци идва от изкопните работи за тунел на метрото. 

Панелите се изработват в цех, недалеч от строителната площадка, спестявайки разходи за 

транспорт. 

 

a)  б ) 

Фиг. 13 Производство на панели (a), поглед отгоре с добавен слой топлоизолация от 

„фоам глас“ (б), Фото кредит: Henrik Schipper [6] 

 

Всички тези материали се раздробяват на място и се използват като пълнеж при 

производството на стенните модули от трамбована пръст, добавки от цимент, чакъл, (от 

бетонни отпадъци), показани на (Фиг.14). 
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Фиг. 14. Материали за производство на панели, фото кредит: Erden Lehmbau [7] 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ: 

В показаните примери са демонстрирани разнообразни варианти на използването на 

рециклирани материали в съвременното строителство. 

Единият подход, показан с примерите от Китай, е при който архитектите използват 

рециклирани строителни материали не като „декоративни“ елементи, а като интегрална 

част от структурата на сградите – облицовки, неносещи стени, парапети и др. 

Забележителното в тези примери е че това не са реплики или имитации на традиционни 

постройки, а напълно съвременни, в някои отношения, радикални сгради (Музеят в 

Нингбо). 

Вторият подход е влагането на рециклираните материали като пълнеж към 

строителните елементи и конструкции, спестявайки по този начин енергийни ресурси за 

добиването им от природата. 

Авторът предлага тези примери, в случая от Китай и Германия, като напълно 

възможни варианти за приложение в българската строителна практика. В България темата 

за използването на естествени материали придобива все по-голяма значимост както в 

обществени дискусии, така и в професионалните среди. Специално заслужва да се 

отбележи приносът на архитект Георги Георгиев, който в многобройни публикации през 

годините защитава тези идеи. [8] В последните години се наблюдава определен интерес 

към строителство със естествени материали и многобройните уъркшопове, провеждани в 

различни места на страната потвърждават това. Участниците в тях много често не са 

архитекти, а хора интересуващи се от тези идеи. В моите срещи и разговори с тях съм 

установил, че те често са вече въвлечени в строителство (или проектирането) на техни 

частни домове, изпълнявани с подобни методи на строителство с естествени материали. 

Считам за необходимо архитектите от практиката да бъдат привлечени със специфично 

организирани семинари и уъркшопове демонстриращи реално приложими техники и 

детайли. 

Университетите като цяло и ВСУ „Черноризец Храбър“ по-специално могат и трябва 

да бъдат в центъра на подобно движение в ролята им на инкубатори на иновативни идеи. 
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