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Abstract: 

The scientific paper describes the different types of non-engineering structures (such as stone, 

wood and brick), their structural elements, fasteners, and others. General guidelines are also 

given for the appropriate and established methods for reengineering of buildings using new and 

the same materials. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

          Неинженерно проектираните сгради, представляват не малка част от сградния фонд 

на страната. Тяхното разпространение е в почти цялата страна. Най-голямо разнообразие на 

сгради от неинженерен тип са градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, 

Смолян, Мелник, Копривщица, Трън и много други. 

          Главна задача на специалистите е да запазят и съхранят сградите от този тип 

конструкции, а общо известно е, че много често попадат и под защита на закон за опазване 

на недвижимото културно наследство. 

 

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СГРАДИТЕ ОТ НЕИНЖЕНЕРЕН ТИП 

          В статията неинженерно проектираните и изпълнени сгради ще бъдат класифицирани 

по: вид материал, брой етажи, кратки насоки за реинженеринг и други. 

          Видовете неинженерни конструкции са: каменни, дървени и тухлени (т.е. природен 

ресурс), а това ги прави максимално екологични.  Обикновено неинженерно проектираните 

сгради се изпълняват от един до два етажа с възможност от подземие, като разбира се има 

и изключения. 

          Каменните конструкции се изпълняват от камък с свързващ разтвор, напречни и 

надлъжни пояси за укрепване на зида. Тези така наречени пояси са познати под 

наименованията „сантрачи“ и „кушаци“ и се изпълняват от дървен греди, бетон и тухла, 
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като могат да бъдат видими и скрити в зида. От първостепенно значение е и изпълнението 

на превръзките и обработване на фугите, също е важно да се упомене и видовете каменна 

зидария, които са: зидария от речен камък, многоъгълна зидария, зидария от необработени 

ломени камъни, комбинирана и смесена. 

 

 

Фигура 1. Каменна сграда. 

          Основните конструктивни елементи (КЕ) на неинженерно изпълнени сгради от камък 

са: 

- Фундиране: суха каменна зидария и каменна зидария със свързващ разтвор, която е 

необходимо да бъде качествено  уплътнена и други. 

- Ограждащи елементи: носещи стени от камък с пояси и без, като ширината може да 

достигне до 1 [m]. 

- Подови елементи: при наличие на подземие и/или на втори етаж се изпълнява дървен 

гредоред, а има възможност от вложение на естествен материал, като глината. 

          Елементи за покриви: изпълнява се от дървени греди тип ферми с наковани дъски, 

изолация и настилка от тикли, керемиди и слама. 

 

                                           

А) с видими пояси        Б) със скрити пояси                В) без пояси 

Фигура 2. Каменна стена. 

          

 Скрепителни средства в миналото са били гвоздеите, а днешни времена се ползуват и 

винтове, планки и болтове. 
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                      А) Гвоздеи               Б) Винтове                        В) Болтове  

  

                                                                 Г) Планки 

Фигура. 3. Скрепителни средства 

 

          Типовите статически схеми при каменните сгради наподобяват (Фиг. 4.), като в 

практиката са установени най-различни варианти на връзки между отделните 

конструктивни елементи, като това отразява развитието на строително-инженерната 

практика. 

 

 

  

 

Фигура 4. Типова каменна сграда, статическа схема и конструктивни елементи. 

          Дървените конструкции се изпълняват основно от широколистна и иглолистна 

дървесина, която e природен ресурс, посредством установените системи, които са: гредова, 

масивна и смесена. В днешни времена за ново строителство се ползува и панелната система. 
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Фигура 5. Дървена сграда. 

          Подбора на система за строителство от дървен материал зависи от вида на 

дървесината, необходимо/разполагаемо количество дървесина, местоположението на 

дървесината от гледна точка на доставките и до обекта, необходима/разполагаема 

механизация, местоположението на обекта, компетентността на строителите, 

разполагаемите пари и други. 

          Гредовата система или още позната, като рамкова е най-класическата система, която 

се ползува за строителство на сгради и се характеризира с икономия на материал, не добро 

реагиране на ветрово въздействие и други. 

          Дървен материал за стени се ползува осово, през 30, 40 и 60 [cm] в размери 5х10 и 

5х15 [cm]. 

          Дървен материал за подове се ползува осово, през 30, 40 и 60 [cm] в размери 5х20, 

5х25 и 5х30 [cm]. 

          Масивната система е най-старата, която се ползува за строителство на сгради и се 

характеризира с голям разход на дървесина, елементи с големи сечения наречени трупи, 

допълнителна обработка на място или в фабрики с цел геометрична хомогенност и направа 

на вдлъбнатини за закотвянето им едни към други, висока стойност на норма време за 

изработка и в функция от периода на експлоатация при редуциране на влажността се 

наблюдават дефекти от отваряне на пукнатини, а при увеличаване на влажността се 

наблюдава затварянето им. Това са така наречените процеси на набъбване и съсъхване. При 

тази система е възможно височината на сградите да достигне до 40[m]. 

 

        

                     А) Гредова                        Б) Масивна                       В) Панелна 

 Фигура 6. Системи при дървени сгради 

 

          Смесена система е комбинация от две или повече системи от вече изброените, като 

избора за комбиниране не трябва да надвишава повече от две. 

          Конструктивни елементи (КЕ) при сгради изпълнени от дървени конструкции са: 

- Фундиране: суха каменна зидария, каменна зидария със свързващ разтвор, която е 

необходимо да бъде качествено  уплътнена и набиване на дървени пилоти и други 

под стените. 

- Ограждащи елементи: дървени гредови елементи без и с обработка. 
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- Подови елементи: при наличие на подземие и/или на втори етаж се изпълнява дървен 

гредоред, а има възможност от вложение на естествен материал, като глината. 

- Елементи за покриви: изпълнява се от дървени греди тип ферми с наковани дъски, 

изолация и настилка от тикли, керемиди и слама. 

          Типовите статически схеми при дървените сгради наподобяват (Фиг. 7.), като в 

практиката са налични много на брой варианти. 

 

 

 

 
Фигура 7. Типова дървена сграда, статическа схема и конструктивни елементи. 

 

          Тухлените конструкции се изпълняват от основно от тухла  с свързващ разтвор, като 

те могат да бъдат изпълнени от най-различните видове зидарии, обвързани с вида на 

тухлата. 

 
Фигура 8. Тухлена сграда. 

 

          Тухлите се изработват от глината, а тя е 100 [%] природен ресурс, посредством 

установените технологични процеси. 

          Установени са няколко вида тухлени конструкции, а те са:  

- Носеща тухлена зидария от външни и вътрешни стени с под от дървен гредоред. 

- Носеща тухлена зидария от външни и вътрешни стени със стоманобетонова плоча. 
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- Стени от тухлена зидария и дървени греди тип ферма с под от дървен гредоред (т.е. 

комбинирана). 

          Конструктивните елементи (КЕ) при сгради изпълнени от дървени конструкции са: 

- Фундиране: суха каменна зидария, каменна зидария със свързващ разтвор, която е 

необходимо да бъде качествено уплътнена и набиване на дървени пилоти и други 

под стените. 

- Ограждащи елементи: носеща тухлена зидария за външни, вътрешни стени и  с 

възможност от допълнително укрепване от дървени гредови елементи. 

- Подови елементи: при наличие на подземие и/или на втори етаж се изпълнява дървен 

гредоред, а има възможност от вложение на естествен материал, като глината. 

- Елементи за покриви: изпълнява се от дървени греди тип ферми с наковани дъски, 

изолация и настилка от тикли, керемиди и слама. 

          Типовите статически схеми при тухлените сгради наподобяват (Фиг. 9.), като в 

практиката са налични много на брой варианти. 

 

 

 
Фигура 9. Типова тухлена сграда, статическа схема и конструктивни елементи 

 

3. РЕИНЖЕНЕРИНГ НА СГРАДИТЕ ОТ НЕИНЖЕНЕРЕН ТИП 

          Реинженеринг на сгради от неинженерен тип се прави, посредством установените и 

утвърдени практики по света и у нас. 

          Те включват направа на оглед на място, преглед на наличната документация, 

съставяне на нова и възстановяване на стара документация, направа на обследване и 

изпитване, изготвяне на технически проект и изпълнението му. 

          Процеса по реинженеринг се изпълнява от възложители, инвеститори, архитекти, 

инженери, реставратори и други заинтересовани лица. 
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          Имаме възможност да извършим само възстановяване, тоест да върнем предишния 

облик на строежа, посредством вложение на същите и/или наподобяващи материали, чрез 

изпълнение на стари и нови техники на работа. 

          Освен възстановяване, обикновено с цел да въведем строежа в най-съвременната 

нормативна уредба е удачно да се изпълни и усилване на конструкцията. Това може да бъде 

извършено от инженерно-технически кадър имащ компетентността в упоменатата сфера, 

като процеса да бъде съгласуван с вече упоменатите по-горе специалисти и неспециалисти. 

          Усилването и/или възстановяването може да има локален или общ характер, а от 

гледна точка на материалите в днешни времена в строително-инженерната практика се 

ползуват стоманобетон, стомана, дърво, полимери и има възможност от комбинация на 

няколко и/или по-вече материала.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          В публикацията са описани различните видове неинженерни конструкции (, като 

каменни, дървени и тухлени), техните конструктивни елементи, скрепителни средства и 

други. Дадени са и общи насоки за подходящите и установени методи за реинженеринг на 

сградите с ползуване същите и/или на нови материали, като това отразява развитието на 

науката и на практиката. Това е важно да се знае, за да можем да дадем качествени насоки 

на специалистите за направа на техническия проект и да запазим сградния фонд на страната 

за бъдещите поколения. 
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