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1 Въведение 

 

 „Ако XVIII век е векът на тухлата,  

XIX век – на стоманата,  

XX век – на бетона,  

то XXI век е векът на дървесината“ 

арх. Алекс де Рийке 

 

В последните деситилетия се наблюдава растеж в строителството с 

дървесина в Европа и света – както като обем, така и като обхват, с което се 

оформя тенденция в развитието на архитектурната технология.  

Според статистиките за жилищно строителство 15,1% от едно- и 

двуфамилните сгради в Германия са с дървена носеща конструкция, 31% - в 

Австрия; Швейцария – 21% от новото строителство, 36% от преустройствата, 

37% от санираните фасади. 

Освен малкоетажни жилищни сгради с дървена носеща конструкция се 

изграждат и средно и високо етажни – Норвегия, Англия, Австрия и Австралия 

си оспорват първенството в построяването на най-високата дървена сграда. 

Към момента това е сградата със смесено предназначение Mjøstårnet в 

Брумундал, Норвегия, която се издига на 18 етажа с обща височина 85,4 m и 

има разгъната застроена площ от 11 300 m2. 

 

Фиг.1 По посока на часовниковата стрелка: сграда със смесено предназначение Mjøstårnet 

(Норвегия), еднофамилна жилищна сграда (Германия), многофамилна жилищна сграда в 

Мерано (Италия), университет в Кухл (Австрия)  
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Строителството с дървесина се прилага все повече и в обществено-

обслужващите сгради: административни сгради, училища, детски градини и 

други както и за стопански и инфраструктурни съоръжения като мостове, кули, 

силози и т.н. 

Факторите, които допринасят за растящата тенденция в приложението на 

строителството с дървесина са от архитектурно-строителен, икономически и 

екологичен характер. 

Строителните елементи от дървесина са изключително пригодни за заводско 

производство. Контролираното и механизирано производство на закрито води 

до по-високо качество, по-кратки срокове за изпълнение и в крайна сметка по-

ниска себестойност на сградите. 

Съвременната технология за обработка на дървесината осигурява високо-

качесвени продукти и конструктивни елементи, които дават възможност за 

нови архитектурни и конструктивни решения. 

Строителството с дървесина е в своята същност екологично. Дървесината е 

единственият естествено възобновяем конструктивен материал, който при 

обмислено добиване и посаждане е практически неизчерпаем. В процеса на 

израстването си един кубичен метър дървесина преработва 1 to въглероден 

двуокис. По тази причина в някои държави строителството с дървесина е 

нормативно подкрепено като мярка  за устойчиво развитие. 

1.1 Актуалност 

Темата за архитектурните и архитектурно-конструктивните решения на 

съвременните дървени сгради е актуална по няколко причини. 

Първо: строителството с дървесина е обект на засилен потребителски интерес 

в много държави в Европа и света. 

Второ: строителството с дървесина дава отговор на много от актуалните 

въпроси на нашата съвременност: то е енерго-ефективно, екологично, 

устойчиво, високо технологично. 

Трето: темата е проучвана основно по отношение на технологията на 

строителството, докато връзката между новите технологични възможности, 

архитектурната конструкция и цялостното архитектурно решение почти не е 

изследвана.  

Четвърто: в България строителството с дървесина не е популярно в момента и 

професионални проучвания на темата почти няма. Но с оглед на наличните 

природни ресурси и съвременния  информационно-технологичен обмен можем 

да очакваме развитие и този труд ще бъде част от теоретичната база за него. 
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1.2 Обект и предмет на изследване 

Обект на това изследване са съвременните дървени конструкции за малко- 

средно- и високоетажни сгради. 

Предмет на изследването са архитектурно-конструктивните елементи от 

дървесина, както и конструктивните и строителни системи, които се прилагат с 

оглед на конкретната архитектурна програма на сградата. 

1.3 Основни цели и задачи на изследването 

Основната цел на настоящия труд е изследване, анализ и систематизация на 

съвременните дървени конструктивни елементи и конструктивни системи за 

етажни сгради. 

Задачите, произтичащи от целта са: 

 Анализ и класификация на архитектурно-конструктивните елементи в 

(сградите с дървена конструкция; 

 Класификация на конструктивните и строително-конструктивни системи 

на сградите с дървена конструкция; 

 Изследване на взаимовръзката между функционалното и обемно-
пространствено решение с конструктивната система; 

 Анализ на принципите на типизация и модулна координация в 

съвременните дървени сгради; 

 Актуализиране и прецизиране на терминологията в областта на 
изследването; 

 Допълване на професионалната литература в областта на сградите с 

дървена конструкция, изследвани с научно-методичния апарат на 

Сградостроителството. 

В настоящето изследване е използвана информация от специализирани книги, 

периодични издания, фирмена литература, стандарти и интернет сайтове. 

Анализирани са построени сгради, публикувани в печатни и електронни медии; 

посетени или проектирани от автора. 

1.4 Методология 

В основата на това изследване е системният анализ на построени сгради с 

дървена конструкция у нас и в чужбина. Структурата на носещите елементи и 

пространствения модел на тяхното действие са възприети като основен 

класификационен признак, в съответствие с който е направена класификация 

на конструктивните системи от дървесина. 
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За всеки от конструктивните типове са направени обобщение, анализ и изводи 

по отношение на функционалното предназначение на сградите, обемно-

пространственото им решение, особеностите на строителните елементи, 

строителната система и архитектурния образ, които очертават приложението и 

тенденцията за развитие на сградите с дървена конструкция. 

1.5 Теза 

В настоящия труд авторът изследва етажните сгради с дървена конструкция в 

констекста на спецификите на конструктивния материал и даденостите в 

съвременното строителство. Този подход дава възможност за формулиране 

на основната теза, а именно: 

Развитието в технологията за обработване на дървесината е 

предпоставка за създаването на нови конструктивни елементи, 

респективно конструктивни системи за етажни сгради с дървена 

конструкция. 

От основната теза произтичат спомагателни тези, които я конкретизират: 

Традиционното строителство с дървесина е ограничено от начина на 

изпълнение и от характеристиките на дървото като естествено растящ 

организъм. Технологичното развитие решава тези проблеми чрез въвеждане 

на метални крепежни елементи и производство на усъвършенствани дървени 

изделия. 

Плочата от масивна дървесина, приложена като вертикален или хоризонтален 

носещ равнинен елемент е в основата на новите конструктивни решения в 

съвременните дървени сгради. 

Архитектурните и архитектурно-конструктивните решения в съвременното 

строителство с дървесина се развиват във взаимовръзка с особеностите на 

заводското производство на строителни елементи. 

2 Проучване на опита 

2.1 Кратък исторически преглед  

Дървесината се използва  за строителство от зората на човешката 

цивилизация. Удивително е, как от един и същ конструктивен материал под 

влияние на различни географски, културно-социални, технически и 

икономически фактори са се формирали толкова различни архитектурни и 

конструктивни решения. От гледна точка на технологията на архитектурата 
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могат да бъдат разграничени 4 основни етапа в развитието на строителството 

с дървесина. 

 

Фиг.2 Етапи в развитието на строителството с дървесина 

2.2 Строителството с дървесина в България 

Строителството с дървесина в България следва общите етапи на развитие: 

традиционни дървени къщи с регионални особености, намаляване на 

строителството с дървесина през ХХ век поради въвеждането на други 

строителни материали, начало на строителството на дървени сгради от 

заводски произведени елементи през 1939 г., което продължава през годините 

до днес с променлив обем на работа. Българският съюз на производителите 

на сглобяеми къщи има към момента 13 пълноправни члена, които 

произвеждат около 100 сгради с дървена конструкция за България годишно. 

България разполага с достатъчна залесена дървопроизводителна площ - 377,4 

хил. km², което прави ок. 34% от цялата и площ, като е установена тенденция 

за стабилно увеличаване на тази площ спрямо предишни години. За 

сравнение Швейцария, която е сред държавите с най-висок процент на 

строителство с дървесина в Европа, има 31% горска площ; Австрия, която е 

водеща по отношение на горския ресурс има 48%. 
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В обобщение можем да кажем, че строителството с дървесина в България има 

голям потенциал за развитие. Той може да бъде подкрепен чрез 

усъвършенстване на нормативната уредба и взаимстване на добри практики. 

2.3 Определения 

Конструктивна система: съвкупността от всички носещи конструктивни 

елементи, заедно с принципа, по който се осигурява необходимата 

устойчивост и дълготрайност на сградата  

Архитектурно-конструктивен елемент (накратко конструктивен елемент): 

елемент от конструктивната система (съответства на определението 

“element”). Елементът може да се състои от компоненти (“components”, 

“members”), които работят заедно напр. ферма или скелетна стена 

Строително-конструктивна система: носещата конструкция на сградата 

обединена с нейното строително-техническо изпълнение – като технология и 

определен строителен материал 1 

Съвременна конструктивно-строителна система: строително-конструктивна 

система, която включва индустриално произведени продукти 

Традиционна конструктивно-строителна система: конструктивно-

строителна система с определена локация и строителни материали, 

отразяваща местните традиции, както и културния, технологичния, социалния 

и историческия контекст, в който съществува 

Плоча от масивна дървесина: обобщено понятие за всички разновидности 
на равнинни хомогенни елементи от дървесина: едно- и многослойни плочи от 
слепени или механично свързани дървени профили или слепени фурнири 

Заводски произведени елементи: строителни елементи, чиито 
функционалните параметри са постигнати предварително в промишлени 
условия 

Дървена скелетна стена: стена с дървена скелетна конструкция 

Дървена безскелетна стена: стена с хомогенна структура, състояща се 

дървени, греди, трупи или плоча от слоеста дървесина 

Панел: заводски произведен строителен елемент с равнинна геометрия. Може 
да бъде скелетен или безскелетен 
  

                                                 
1
 Тилев Ж./ Конструктивни и строително-конструктивни системи при българската възрожденска къща, Архитектура – теория, 

история кн.5, 1989 



10 

2.4 Изследвания в областта на сградите с дървена конструкция 

За целите на настоящото проучване е ползвана информация от публикации на 

електронен или хартиен носител, както и разработки на производители на 

строителни материали и системи. Не беше открита класификация, която да 

представя изчерпателно начините на организация на конструктивния материал 

в носещите елементи на сградата. Няма направен анализ на системата от 

конструктивни елементи и взаимовръзката между геометрията и 

конструктивното поведение, както и с архитектурното решение на сградата. 

3 Строителни материали и технологии за съвременни 

дървени конструкции 

3.1 Дървесината като строителен материал 

Дървото е растителен вид, който се характеризира с твърдо, относително 

високо стъбло и с разклонения, които образуват корона. Дървото, като полезен 

резултат от дейността на природата се обозначава с икономическата 

категория ресурс. След като се отреже и извлече от гората, то се превръща от 

ресурс в суровина – първичен материал, който подлежи на обработка и 

влагане в производство. 

От суровината чрез човешката дейност се получават продукти. 

Продуктите с дървесен произход се наричат най-общо дървесина. 

Дървесината от иглолистни и широколистни дървесни видове има различни 

свойства. Приложение в строителството намира основно иглолистната 

дървесина поради по-лесната си обработка – смърч (Picea abies), ела (Abies 

alba), бор (Pinus sylvestris), лиственица (Larix decidua). За специални детайли 

се използва дървесината от бук (Fagus sylvatica), ясен (Fraxinus excelsior), 

акация (Robinia pseudoacacia). 

 

Фиг.3 Дървото като растителен вид – ресурс и суровина и продукти от дървесина 
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Предимства: 

 Самовъзобновяемост 

 Достъпност 

 Преработка на СО2 

 Малка енергоемкост 

 Нисък коефициент на 

топлопроводимост 

 Високо съотношение              

якост : плътност 

Недостатъци: 

 Анизотропност  

 Дефекти – чепове, кривини, 

посукване 

 Горимост; 

 Изменение на физико-механичните 

свойства под въздействие на влага; 

 Податливост на нападение от 

насекоми; гниене 

 Хигроскопичност и като следствие 

понижаване на якостите 

Обработка на дървесината 

Специфичните свойства на дървесината могат да бъдат модифицирани чрез 

съответните обработки: 

 

3.2 Конструктивни елементи от дървесина 

Линейни елементи – греди с пълностенно или оптимизирано 

сечение 

 

Фиг.4 Дървени греди: от масивна дървесина, слепени, с оптимизирано сечение 
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Равнинни конструктивни продукти от дървесина 

Равнинните продукти от дървесина се състоят от свързани греди, дъски, летви 

или фурнири, свързани чрез лепене или механично, така че да работят 

съвместно като плоча. 

В рамките на това изследване всички разновидности на равнинни елементи от 

дървесина ще бъдат наричани плочи от масивна дървесина. 

 

 

Фиг. 5 Конструктивни плочи от дървесина: еднослойна плоча от механично свързана дървесина; 

еднослойна плоча от слепена дървесина, многослойна плоча от слепена дървесина, плоча с кухини 

3.3 Допълващи материали 

5.3.1 Елементи за връзка 

В съвременните дървени конструкции се използва многообразие от свързващи 

метални елементи за челно, надлъжно и странично свързване, които 

заместват надеждно дърводелските сглобки: гвоздеи, винтове, ноктеви плочи, 

перфорирани планки, винкели и обувки. 

5.3.2 Облицовки 

За облицовка се използват дъски или строителни плоскости на база гипс, 

цимент, дървесина, полимери и др. 

Според функционалното си предназначение облицовките са: 

- Оформящи вътрешната лицева повърхност – гипсокартон, гипсофазер, 

дъсчена обшивка в зависимост от интериорното решение; 

- Оформящи фасадната повърхност – материали, устойчиви на 

атмосферни влияния - циментови и полимерни плоскости, дъсчена 

обшивка, ламарина. Определяща за това приложение е устойчивостта на 

атмосферни влияния; 

- Конструктивни – OSB, гипсофазер, дъсчена обшивка. Тук определящи са 

механичните характеристики. 
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3.4 Строителна технология - предварително производство на 

строителни елементи 

Развитието на съвременното строителство с дървесина е тясно свързано със 

„сглобяемото изпълнение“ поради неговата по-висока икономическа 

ефективност. Това е технология, при която отделните елементи на сградата са 

произведени в промишлени условия и функционалните им параметри 

(дименсионални, якостни и др.) са постигнати предварително. 

При дървените конструктивни елементи отделните компоненти се сглобяват 

терминът „сглобяем“ не носи информация в смисъла на горното определение. 

Поради това в този труд се използва терминът „сграда от заводски 

произведени елементи“. 

 

Фиг.6 Заводско производство на строителни елементи и монтаж на местостроежа 

4  Архитектурно-конструктивни елементи 

4.1 Общи положения 

Конструктивните елементи в сградите често изпълняват и други функции – 

преградни, изолационни, защитни и т.н., които оказват влияние върху техния 

строеж и структура. Изискванията за тези функции са следствие от 

климатичните особености, нормативната уредба, режима на ползване и др. на 

сградите и съответно се различават. Тук ще бъдат споменати основните 

принципни положения. 

Безопасност при пожар 

Прилагат се 3 принципа на проектиране: 

 Оразмеряване на елементите на дървения скелет съгласно Еврокод 

1995-1-2. В него е заложена скоростта на горене на дървесината и 

съобразявайки се с необходимото време за запазване на 

носимоспособността и, оставащото сечение се оразмерява, така че да 

поема конструктивното натоварване. 

 Конструиране на сградата от eлементи с огнеустойчивост изпитана съгл. 

EN 1365-1 и класифицирана съгл. EN 13501-2 по критерии REI. 
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 Прилагане на облицовки с изпитана устойчивост по К-критерий съгл. EN 

14135, които забавят нарастването на температурата и приравняват 

конструкцията към негорима за 30 или 60 минути. 

Звуко- и топлоизолация 

Изискванията за звуко- и топлоизолация се удовлетворяват чрез различни 

материали, слоеве и подсистеми в многослойната структура на строителните 

елементи.  

Инсталации 

Начинът на провеждане на инсталациите в сградата също оказва влияние 

върху структурата на строителните елементи. Няколко принципа са се 

наложили: 

- При провеждане на инсталации във фасадната стена, се изгражда 

инсталационно пространство между пароизолацията и вътрешната облицовка 

- Инсталационни канали в подовото пространство 

- Централна вертикална инсталационна шахта без инсталации във 

външните стени. 

4.2 Носещи вертикални елементи 
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Обобщение:  Вертикалните товари в дървените сгради се предават чрез 

линейни, линейно-равнинни и равнинни елементи. Линейните елементи имат 

дължина превишаваща многократно широчината и височината на сечението. 

Колоните са натоварени предимно с осов настиск, а гредите на огъване. 

Линейно-равнинните елементи се състоят от линейни елементи подредени в 

една равнина и свързани по такъв начин, че да поемат съвместно 

натоварвания. Равнинните елементи имат хомогенна структура и равномерно 

разположен конструктивен материал по цялата им повърхност. 

 

Таблица 1: Вертикални носещи елементи: 1) линейни, 2) линейно-равнинни – традиционни, 

3) линейно-равнинни – съвременни, 4) равнинни – традиционни, 5) равнинни – съвременни 
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Към линейно-равнинните и равнинните конструктивни елементи се прилагат 

допълнителни слоеве и подсистеми в зависимост от тяхното местоположение 

и функция: 

- За защита от атмосферни условия 

- За провеждане на инсталации 

- За оформяне на лицева повърхност 

4.3 Подови конструкции 
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Обобщение:  Хоризонталните елементи според структурата си са линейни, 

линейно-равнинни и равнинни.  

Към тях се прилагат допълнителни слоеве и за: 

- Изолация от ударен шум 

- За провеждане на инсталации 

- За оформяне на таванна повърхност 
 

 

Таблица 2: Хоризонтални носещи елементи: линейни: a) греди от масивна дървесина и 

подова основа; b) съставни греди и подова основа; линейно-равнинни: c) греди от лепена 

дървесина; подова основа и тънко стоманобетонно покритие; d) дървени греди и 

стоманобетонна панела; e) гредоред с конструктивна облицовка отдолу; f) дървена плоча с 

кухини; g) дървена плоча с кухини; h) плоча от еднослойна дървесина; i) плоча от 

еднослойна дървесина; j) плоча от еднослойна дървесина; k) плоча от еднослойна 

дървесина с тънко стоманобетонно покритие; равнинни: l) плоча от многослойна дървесина; 

m) плоча от многослойна дървесина с тънко стоманобетонно покритие  



 19 

4.4 Покриви 

Структурата на покривните конструкции е аналогична на тази на вертикалните 

или хоризонталните конструктивни елементи. Те могат да се състоят от 

линейни елементи – греди или ферми и покривна основа; от линейно-равнинни 

елементи или равнинни елементи. 

Поради това те не променят типологичната характеристика на конструктивната 

система и няма да бъдат разглеждани самостоятелно в следващата 

класификация. 

Връзка между конструктивните елементи 

Съществуват различни конфигурации на връзките между конструктивните 

елементи. Те имат значение за конструктивното, строителното и 

архитектурното решение на сградата, но не променят типа на конструктивната 

и строително-конструктивната система, затова няма да бъдат анализирани 

самостоятелно. 

 

Фиг. 7: Връзка между конструктивните елементи 
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5 Конструктивни системи 

5.1 Съществуващи дефиниции 

Конструктивната система заедно с конструктивната схема отразява най-

общите особености на конструктивната структура. Конструктивната система 

представлява „начинът, по който е организиран носещият материал в 

конструкцията, т.е. структурната концепция“ 2.  

Конструктивната система обединява конструктивните функции и разкрива  най-

общите и съществени конструктивни принципи и свойства на архитектурно-

конструктивните елементи в качеството им на специализирана, конструктивно 

работеща система, трябва да може да ги изрази съдържателно и 

класификационно чрез техния пространствен модел на конструкция. 

Вследствие на това конструктивната система логически се определя като вид 

на архитектурните конструкции и елементи според пространствения модел на 

конструктивното им действие, а видовете конструктивни системи ще бъдат: 

точкова, линейна, повърхнинна, смесена (линейно-повърхнинна) и обемна 

(линейна, повърхнинна или линейно-повърхнинна). 3 

Архитектурната конструкция е в основата на материалната същност на 

архитектурата; представлява начинът, по който архитектурната форма се 

материализира. Геометрията и начинът на действие на архитектурната 

конструкция са основоположно познание за архитекта. Това познание се 

изразява най-точно от конструктивната система. 

„Конструктивната система представлява вида на архитектурните конструкции и 

елементи според пространствения модел на конструктивното им действие.“ 4 

„С тази геометрична характеристика може да се опише както всяка форма, 

така и структурният модел на всяка конструкция -  при това комплексно и 

еднозначно. Използваният класификационен принцип… е отражение на 

пространственото единство на форма и конструкция (действието на формата 

като конструкция)“. 5 

„Строително-конструктивната система“ обединява „решението на носещата 

конструкция с нейното строително-техническо изпълнение – като технология и 

определен строителен материал – при съответната конструктивна структура, 

респ. разглежданата конструктивна система“. 6 

                                                 
2
  Петров П./ Конструктивни системи и схеми/ Год. ВИСИ, 19, №2, 1967. Архитектура цитиран от Тилев Ж./ Конструктивни и 

строително-конструктивни системи при българската възрожденска къща, Архитектура – теория, история кн.5, 1989 
3
 Тилев Ж., Технологична теория на архитектурата, Университет по архитектура, строителство и геодезия 2013 

4
 Пак там 

5
 Пак там 

6
 Тилев Ж., Технологична теория на архитектурата, Университет по архитектура, строителство и геодезия 2013 
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Фиг.8 Конструктивни системи (пространствено-конструктивен вид на архитектурна 

конструкция или елемент)  7 

 Класификация на  Шведския технически институт за развойна 

дейност 

В класификацията на дървените конструкции, направена от Шведския 

технически институт за развойна дейност, системите са дефинирани според 

структурата на вертикалните носещи елементи: (виж Фиг.9):  

 

Фиг.9 – Класификация на дървените конструкции в зависимост от конструктивната система: a) 

Блоков строеж (log construction); b) Класически дървен скелет (half-timbered); c) Инженерен скелет 

(post and beam); d) Скелетни/ рамкови стени (timber frame); e) Масивна дървесина (solid wood 

construction); f) Смесена конструкция (mixed construction) 8 

                                                 
7
 Пак там 

8
 SP Technical Research Institut of Sweden/  Fire safety in timber building/ Stockholm, Sweden, 2010 
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 Класификации на Австрийския институт за проучване на 

дървесината  

Основният класификационен признак в класификацията на Австрийския институт за 

проучване на дървесината (Holzforschung) е структурата на конструктивните елементи. 

Изведени са три основни типа структура (наименованията са в дословен превод от немски):  

- Рамкова (DE: Rahmen) – конструктивните елементи представляват решетка от 

дървени профили, разположени в една равнина и укрепени пространствено от 

конструктивна облицовка. 

- Скелет (DE: Skelett) – конструктивни елементи са линейни. Тук спадат традиционните 

скелетни системи и съвременния инженерен скелет. 

- Масивна дървесина (DE: Massivholz) – конструктивните елементи са равнинни и са 

изградени от масивна дървесина. Масивната дървесина може да бъде под формата на 

отделни дървени елементи, свързани по съответния начин или плоча от масивна 

дървесина. 

Строителните решения за изпълнение на всяка от конструктивните системи са посочени 

като варианти на място и от заводски изготвени панели с малки или големи габарити, 

според спецификите на системата. 

Възможността да се комбинират вертикални и хоризонтални елементи с различна структура 

е посочена като отделно поле „комбинирани системи“, без да бъде конкретизирана. 

 

 

Фиг.10 Строително-конструктивни решения при дървена носеща конструкция 9 

Друга класификация на Австрийския институт за проучване на дървесината 
извежда строителното решение като основен класификационен признак. 
Според тази класификация дървените носещи конструкции са следните 
типове: 

                                                 
9
 Holzforschung Austria 
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- Сглобени на местообекта: блоков строеж, класически дървен скелет, 
рамкови стени 
- Съвременен (инженерен) скелет, който се състои от отделни линейни 
елементи и панели 
- Панелна конструкция 
- Обемни елементи 
Тук структурният вид на конструктивните елементи не е взет под внимание. 
Фактът, че едно и също конструктивно решение може да бъде изпълнено на 
местостроежа, от двуизмерни панели или от триизмерни панели или пък че 
панелите могат да имат хомогенна или скелетна структура не се отчита. 

 

 

Фиг.11 Класификация на дървените носещи конструкции според строителното 10 

 Класификация според „Системи в дървените конструкции“ – Й. Колб 

 

                                                 
10

 Holzforschung Austria 
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Фиг.12: a) Блоков строеж (log construction); b) Дървен скелет (timber-frame construction); c) 

Balloon frame; d) Platform frame; e) Панелна конструкция (panel construction); f) Скелет (frame 

construction); g) Конструкция от масивна дървесина (solid timber construction) 11 

Класификацията на Йозеф Колб е точна по отношение на исторически 

формиралите се типове вертикални носещи елементи като структура и начин 

на изпълнение. 

Няма направен анализ на системата от конструктивни елементи, който да 

включва и хоризонталните такива и да изследва взаимовръзката между 

геометрията и конструктивното поведение. 

Не са изведени принципни модели на начина на работа на конструктивната 

система. 

В обобщение можем да кажем, че разгледаните класификации не представят 

изчерпателно начините на организация на конструктивния материал в 

носещите елементи на сградата, което може да се види от анализираните 

примери. 

Целта на настоящето изследване е да направи прецизна класификация на 

конструктивните и строително-конструктивните системи от дървесина. За тази 

цел елементите от сградата са разгледани и систематизирани самостоятелно. 

Въз основа на тази систематизация ще бъде предложена нова класификация 

на  конструктивните и строително-конструктивните системи. 

 

5.2 Класификация на конструктивните системи за етажни 

сгради от дървесина 

Конструктивните системи могат да бъдат класифицирани като линейни, 

линейно-равнинни и равнинни в зависимост от съставящите ги конструктивни 

елементи. 

Структурата на покривните конструкции е аналогична на тази на вертикалните 

или хоризонталните конструктивни елементи. Поради това те не променят 

типологичната характеристика на конструктивната система и няма да бъдат 

взети предвид като класификационен фактор. 

Изборът на конструктивна система зависи от множество фактори: 

От една страна това са архитектурните съображения като обемно-

пространствена структура, разпределение, взаимодействие между носещите и 

ограждащите елементи, които в някои случаи съвпадат, плътни и прозрачни 

части на фасадата.  

                                                 
11

 Kolb J., Systems in Timber Engineering, Birkhäuser 2008 
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След това идва конструктивната пригодност на системата за архитектурната 

програма и с конкретните експлоатационни натоварвания според функцията и 

характерните за мястото вятър, земетръс и т.н.  

Друг важен фактор е индустрията за обработка на дървесината. Развитата 

дървообработваща промишленост е предпоставка за качествени изделия от 

дървесина на добра цена и необходимите изследвания и научни разработки, 

обезпечаващи приложението им. Австрия и Швейцария са пример за развита 

промишленост и научни звена в сферата на строителството с дървесина и там 

логично дървените конструкции имат голямо приложение и се отличават с 

разнообразни конструктивно-строителни решения. 

 

 

Табл.3 – Класификация на конструктивните системи от дървесина12 

                                                 
12

   Иванова-Узунова Д./ Класификация на конструктивните системи за етажни сгради от дървесина/ Годишник на УАСГ 2016 
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5.3 Сгради с конструктивна система от линейни елементи 

 

Вертикални линейни елементи – колони (1) 

Хоризонтални линейни елементи – 

гредоред (b, c) 

 

Проучените сгради от този тип са с жилищна или обществено-обслужваща 

функция. Имат от 1 до 5 надземни етажа, правоъгълен план и компактен обем. 

Външните стени в голямата си част са решени като остъкляване, отчасти като 

скелетни стени. Остъкляването е в равнината на колоните и запълва цялото 

конструктивно поле или е изнесено пред конструкцията. В някои от сградите са 

предвидени неподвижни или подвижно елементи за слънцезащита. 

Скелетните стени са поставени пред равнината на конструкцията. Външното 

оформяне е с дъсчена обшивка върху вентилируемо въздушно пространство. 

Членението е хоризонтално или вертикално. 

Вътрешните стени са скелестни. Лицевият материал е дъсчена обшивка или 

гипсови плоскости. 

Строителна система: елементите на скелета са сглобени на местостроежа. 

Преградните елементи скелетни стени са заводски произведени двумерни 

елементи или сглобени на местостроежа. 

Архитектурният образ е доминиран от фасадно остъкляване по голяма част от 

сградната обвивка и видими елементите на дървения скелет. 

 

Фиг. 14 – Сгради с конструктивна система от линейни елементи: типова еднофамилна 

жилищна сграда O sole mio; търговски център в Портланд, САЩ; медиатека в Кюснахт, 

Швейцария 
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5.4 Сгради с конструктивна система от линейно-равнинни 

елементи 

 

Вертикални линейни елементи – колони (1) 

Хоризонтални линейно-равнинни елементи – 

греди и подова плоча (e) 

 

Разгледаните сгради от този тип са със жилищна и смесена: жилищна и 

обществено-обслужваща функция. 

Имат от 4 до 24 надземни етажа. Разгледаните сгради са етажни структури с 

подчертана височина, което показва големия конструктивен капацитет на тази 

конструктивна система. Концентрираното предаване на вертикалните товари 

чрез колони дава възможност за свободно третиране на фасадата. 

Външните стени в разгледаните примери са скелетни или безскелетни в 

равнината на конструкцията или пред нея.  

Външното оформяне на фасаднитe повърхности е мазилка върху комбинирана 

топлоизолационна система или дъсчена обшивка върху вентилируемо 

въздушно пространство.  

Остъклените части от фасадата са цели конструктивни полета (многофамилна 

жилищна сграда в Берлин) или прозоречен отвор с подпрозоречен парапет и 

щурц. 

Вътрешните стени са скелетни или безскелетни. Лицевият материал е дъсчена 

обшивка или гипсови плоскости. 

Покривите в разгледаните примери са плоски. 

Строителна система: 

Елементите на скелета са сглобени на местостроежа. Подовите плочи и 

стените са заводски произведени двумерни елементи. 

Архитектурен образ: 

Сградите с конструктивна система от линейни вертикални и линейно-равнинни 

хоризонтални елементи са високи – до 24 етажа към момента. Линейните 

вертикални елементи дават свобода в решаване на фасадната обвивка. 
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Фиг.15 – Сгради с вертикални линейни и хоризонтални линейно-равнинни 

елементи: сграда със смесено предназначение във Виена, Австрия; 

многофамилна жилищна сграда в Берлин, Германия; многофамилна жилищна 

сграда „НоНо“ във Виена, Австрия 

 

 

Вертикални линейно-равнинни (3) 

Хоризонтални линейни и линейно-

равнинни (b, с) 

 

Системата от вертикални и хоризонтални линейно-равнинни елементи е най-

разпространената конструктивна система за сглобяеми дървени къщи и 

изобщо. Тя е икономична по-отношение разхода на дървен материал, 

подходяща за сглобяване от предварително изготвени модули с различна 

степен на завършеност и конструктивни параметри, съответстващи на 

малоетажно жилищно строителство. 

Разгледаните сгради от този тип са със жилищна ири смесена функция. 

Имат от 1 до 6 надземни етажа, като при 6 етажната сграда първият е със 

стоманобетонна конструкция за анкериране на леката конструкция. 

Обемно-пространствено решение: 

Разгледаните сгради са с разнообразни обемно-пространствени решения. Има 

компактни обеми, има и еркери. Преобладаващата част са ортогонални, но не 

всички. Покривните решения са в широк диапазон – плоски , скатни – с 

различен брой скатове, със и без стрехи, мансарден, шедов. 

Вертикалните носещи елементи в разгледаните примери са скелетни стени.  

Хоризонталната конструкция е гредоред, в болшинството от случаите заводски 

сглобен в подови панели. Върху подовите панели в някои случаи има 
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саморазливна замазка или сух под върху изолационен материал. Отдолу може 

да има окачен таван или конструктивна облицовка. 

Външните стени в разгледаните примери са скелетни и изпълняват както 

носещата, така и ограждащата фукция.  

Външното оформяне на фасадните повърхности е мазилка върху комбинирана 

топлоизолационна система или дъсчена обшивка върху вентилируемо 

въздушно пространство.  

Остъклените части от фасадата са с етажната височина или прозоречен отвор 

с подпрозоречен парапет и щурц. 

Вътрешните стени са скелетни. Лицевият материал е дъсчена обшивка или 

гипсови плоскости. 

Покривите в разгледаните примери са плоски и скатни. 

Строителна система: 

Сградите са построени от двуизмерни и триизмерни модули произведени в 

заводски условия. Един от примерите, който е по-скоро изключение, е 

изпълнен от панели, сглобени на местостроежа. 

Архитектурен образ: 

Сградите с конструктивна система от линейно-равнинни вертикални и 

хоризонтални елементи са с разнообразен архитектурен образ. Възможни са 

компактни и разчупени обеми. Някои от сградите са с абстрактно геометрично 

решение и лицеви материали и не могат да бъдат асоциирани с конкретна 

строително-конструктивна система. Други търсено наподобяват монолитното 

строителство и не се различават на външен вид от него. Външният 

облицовъчен материал, който се използва на фасадата, както и неговото 

членение оказват голямо влияние върху архитектурния образ на сградата. 

 

Фиг. 16 типова еднофамилна жилищна сграда modum 8:10; жилищен комплекс 

в Квистгард, Дания; многофамилна жилищна сграда, Щайнхаузен, Швейцария 
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Вертикални линейно-равнинни – скелетни 

стени (3) 

Хоризонтални линейно-равнинни и 

равнинни елементи (d, f, g) 

 

Системата от вертикални линейно-равнинни елементи и хоризонтални 

равнинни елементи се използва за жилищни и обществено-обслужващи 

сгради. В някои от примерите в стените има интегрирани колони, които поемат 

концентрирани товари. Те излизат от определението за линейно-равнинни 

носещи елементи, но не променят генерално типа на конструктивната система, 

затова тези сгради са разгледани тук. 

Разгледаните примери имат от 2 до 4 надземни етажа. 

Обемно-пространствено решение: 

Разгледаните сгради са с компактно обемно решение. 

Вертикалните носещи елементи са скелетни стени, заместени с колони в някои 

случаи в областта на остъкляването.  (най-вероятно вкоравяването на цялата 

сграда от подовата шайба прави това решение възможно) 

Хоризонталната конструкция е плоча от масивна дървесина. Върху подовите 

панели в някои случаи има саморазливна замазка или сух под върху 

изолационен материал. Отдолу може да има окачен таван или плочата да 

бъде оставена видима. 

Външните стени в разгледаните примери са скелетни и изпълняват както 

носещата, така и ограждащата фукция.  

Външното оформяне на фасадните повърхности е дъсчена обшивка или 

плоскости върху вентилируемо въздушно пространство.  

Остъклените части от фасадата са големи остъклявания с етажната височина, 

хоризонтални шлицове или прозоречен отвор с подпрозоречен парапет и 

щурц. 

Вътрешните стени са скелетни. Лицевият материал е дъсчена обшивка или 

гипсови плоскости. 

Покривите в разгледаните примери са плоски и скатни. 

Строителна система: 

Сградите са построени от двуизмерни модули произведени в заводски 

условия. 

Архитектурен образ: 

Разгледаните сгради с конструктивна система от линейно-равнинни 

вертикални и равнинни хоризонтални елементи са с опростено геометрично 

решение. Акцент в него е геометрията и разположението на прозорците, които 

– благодарение на приноса на подовата конструкция – надхвърлят по площ 



 31 

очакванията за сграда с носещи стени.  Външният облицовъчен материал, 

който се използва на фасадата, а в някои случаи и на покрива, и като жалузи 

оказва голямо влияние върху архитектурния образ на сградата. 

 

Фиг. 17 Обществен център в Санкт Геролд, Австрия, редови жилищни сгради в 

Дорнбирн, Австрия, еднофамилна жилищна сграда в Хитисау , Австрия 

5.5 Сгради с конструктивна система от равнинни елементи 

 

Вертикални равнинни (5) 

Хоризонтални равнинни елементи (f, g) 

Разгледаните сгради от този тип са със жилищна и обществено-обслужваща 

функция. 

Имат от 1 до 9 надземни етажа, като от 9-те 8 са с дървена конструкция, а 

първият е от стоманобетон по конструктивни причини. 

Обемно-пространствено решение: 

Равнинната конструктивна система дава възможности за различна 

конструктивна и обемно-пространствена структура на сградите. Благодарение 

на хомогенната си свързана структура стените работят и като греди и 

осигуряват свобода в решението на отворите и еркерите. 

Вертикалните носещи елементи в разгледаните примери са едно-, три- или 

петслойни плочи от свързана дървесина. В някои сгради са видими, в други са 

скрити зад гипсови плоскости. 

Хоризонталната конструкция е решена с едно-, три-, или петслойни плочи от 

масивна дървесина. Върху тях има саморазливна замазка или сух под върху 

изолационен материал. В някои случаи дървесната плоча е оставена без друг 

довършителен слой или настилка. Долната повърхност на хоризонталната 

конструкция в някои от проектите е окачен таван с гипсови плоскости, а в други 

е самата дървесна плоча в стандартно или акустично изпълнение. 

Във външните стени плочите от масивна дървесина са защитени от 

атмосферните влияния от вентилируема фасада с дъсчена обшивка или 

плоскости high pressure laminate (HPL). В една от сградите (кафетерия в 
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Хелзинки) дървесните плочи са защитени само от овъглен слой, който е 

изпълнен на местостроежа чрез овъгляване на конструктивните панели. Това 

решение е по-скоро експериментално и част от временния характер на 

постройката. 

Остъклените части от фасадата са цели конструктивни полета, хоризонтални 

или вертикални шлицове или прозоречни отвори с подпрозоречен парапет и 

щурц. 

Вътрешните стени са безскелетни. Лицевият материал е самата дървесна 

плоча или гипсови плоскости. 

Покривите в разгледаните примери са плоски и скатни. 

Строителна система: 

Сградите с равнинна конструктивна система са изпълнени от заводски 

произведени двуизмерни или триизмерни елементи. 

Архитектурен образ: 

Сградите с конструктивна система от равнинни елементи имат разнообразен 

архитектурен образ – абстрактни композиции, или прости геометрични обеми, 

въздействащи с подчертан конструктивен растер или с членението на 

фасадната облицовка. Плочите от масивна дървесина са конструктивен 

материал с хомогенна равнинна структура. Те не провеждат топлина, имат 

естетични качества и могат да бъдат оставени видими. Тези параметри са 

основа за разнообразно архитектурно творчество.  

 

 

Фиг. 18 Многофамилна жилищна сграда в Лондон, Англия; многофамилна 

жилищна сграда, Мерано, Италия; днофамилна жилищна сграда  в Сиатъл, 

САЩ 

5.6   Комбинирана конструктивна система 

Разгледаните сгради от този тип са със жилищна и обществено-обслужваща 

функция. 

Имат от 1 до 3 надземни етажа. 

Обемно-пространствено решение: 
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Комбинираната конструктивна система дава неограничени възможности по 

отношение на обемно-пространственото решение. 

Вертикалните носещи елементи в разгледаните примери са колони, скелетни и 

безскелетни стени. 

Хоризонталната конструкция е решена като скелетна или безскелетна 

конструкция, в някои проекти метални греди допълват дървената носеща 

конструкция.  

Долната повърхност на хоризонталната конструкция в някои от проектите е 

окачен таван с гипсови плоскости, а в други е видима плоча от масивна 

дървесина – стандартна или акустично обработена. 

Външните стени са плочи от масивна дървесина или скелетни стени в 

плътната си част. Разгледаните примери имат големи остъклени фасадни 

повърхности. Вертикалните товари в тяхната част от фасадата се поемат от 

колони 

Защитата на фасадната стена от атмосферните влияния е решена чрез 

вентилируема фасада с дъсчена обшивка. 

Остъклените части от фасадата са цели фасадни повърхнини, конструктивни 

полета, хоризонтални или вертикални шлицове или прозоречни отвори с 

подпрозоречен парапет и щурц. 

Вътрешните стени са скелетни или безскелетни. Лицевият материал е 

дървесна плоча, дъсчена обшивка или гипсови плоскости. 

Покривите в разгледаните примери са плоски и скатни. 

Строителна система: 

Сградите с равнинна конструктивна система са изпълнени от линейни 

елементи, сглобени на местостроежа и заводски произведени двуизмерни 

елементи. 

Архитектурен образ: 

Сградите с комбинирана конструктивна система имат разнообразен 

архитектурен образ, тъй като ползват структурните и архитектурни особености 

на всички типове конструктивни системи.  

 

 

Фиг. 19 училище в Кухл, Австрия; търговски център в Бергел, Швейцария; 

еднофамилна жилищна сграда в Щутгарт, Германия 
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6   Строителна система. Типизация и модулна 

координация 

6.1 Строителни системи в съвременните дървени сгради 

Начинът на изпълнение на сградата има водеща роля в нейната концепция. 

Преобладаващият начин на изпълнение е предварителното производство на 

строителните елементи в заводски условия. 

Изпълнение на местостроежа се практикува при наличие на линейни елементи 

в конструкцията на сградата – в линейна или смесена конструктивна система. 

На местостроежа се изпълняват и финишните, лицеви облицовки по 

строителните елементи – за да има възможност за изпълнение на монтажните 

работи и да избягнат дефекти по време на транспорт и манипулация. 

6.2 Типизация в сградите с дървена конструкция 

Принципите на типизация се прилагат в сградите с дървена конструкция на 

различни нива: 

o Типизация на цяла сграда 

o Типизация на триизмерни модули 

o Типизация на двуизмерни модули 

o Типизация на конструктивни подсистеми 

o Типизация на конструктивните продукти от дървесина  

6.3 Програмно автоматизирано управление на производството 

на строителните елементи с дървена конструкция 

Усъвършенстването на производствените технологии и компютърния софтуер 

за проектиране и производство на строителни елементи - computer aided 

design (CAD)/ computer aided manufacturing (CAM) - дават възможност всеки 

уникален архитектурен проект да бъде изпълнен от заводски произведени 

елементи. 

В програмните продукти са заложени библиотеки с данни за архитектурно-

конструктивните подсистеми – структура, материали, дебелини, 

характеристики - както и детайли за връзките между тях. 

При въведена от проектанта геометрия на сградата и избрани подсистеми и 

типове връзки софтуерът генерира необходимата информация за 

производство на елементите и я подава за изпълнение. Заложена е и връзка 

към софтуер за конструктивно оразмеряване. 
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6.4 Връзка между типизация и строителната система 

Строителна 

система 

Типизация на 

Сграда 3D-

модули 

2D-

модули 

Констр. 

подсистема 

Констр. 

елементи 

Монтаж на 

местообекта 

○   ○ ○ 

Смесен монтаж ○   ○  

Монтаж от 

двуизмерни 

модули 

○  ○   

Монтаж от 

триизмерни 

модули 

○ ○    

Табл.4 – Взаимовръзка между типизация и строителната системи 

6.5 Модулна координация 

Модулната координация като принцип на взаимна съгласуваност на размерите 

на сградите и техните композиционни и конструктивни елементи се прилага в 

сградите с дървена конструкция чрез следните модулни размери: 

 Октаметричен основен модул 12,5 cm; уедрен модул 5х12,5 cm = 62,5 cm 

 Дециметричен основен модул 10 cm; уедрен модул 6х10 cm = 60 cm 

Привързване на вътрешните носещи стени към координационната мрежа 

става с геометричните оси. 

При външните носещи стени наблюдаваме няколко начина на привързване:  

- С геометричната ос  

- С вътрешна повърхност  

- С външна повърхност  

Линейните носещи елементи се привързват към координационната мрежа с 

геометричните си оси. 
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7 Обобщение и заключение. Научни и научно-

приложни приноси 

Строителството с дървесина е част от строителната история на човечеството 

от хилядолетия и се развива заедно с останалите аспекти на човешката 

дейност.  

Традиционното строителство с дървесина използва дървени трупи или ръчно 

дялани греди, които свързва посредством дърводелски сглобки на 

местостроежа. Според геометрията и начина на конструктивното си действие 

вертикалните носещи елементи са линейни – колони, линейно-равнинни – 

скелетни стени и равнинни – стени блоков строеж. Хоризонталните 

конструкции са само линейни – гредоред състоящ се от греди и подова основа. 

Индустриализацията променя строителството с дървесина чрез създаването 

на нови индустриално произведени компоненти: 

 Метални крепежни елементи заместват дърводелските сглобки; 

 Дървени профили с геометрия, съответстваща на конструктивната 

им функция, получени чрез бичене, лепене и механично свързване; 

 Плоскости, които поемат хоризонталното укрепване на сградата; 

 Дървесен конструктивен елемент с равнинно поведение - плочата от 

масивна дървесина. 

Тези индустриално произведени компоненти променят конструктивните 

системи на дървените сгради. Вертикалните носещи елементи продължават 

като конструктивно поведение да бъдат линейни, линейно-равнинни и 

равнинни, но с обновена структура и начин на изпълнение. В хоризонталната 

носеща конструкция на сградата се появяват линейно-равнинни и равнинни 

елементи. 

Трябва да отбележим, че вертикалният равнинен елемент, както и 

хоризонталният линейно-равнинен и равнинен са принципно нови в развитието 

на конструктивните системи от дървесина. 

След проучване и анализ на построени сгради от целия свят може да бъде 

направен изводът, че най-прилаганите конструктивни системи при жилищните 

етажни сгради са следните: 

 линейно-равнинни вертикални и хоризонтални носещи елементи; 

 линейно-равнинни вертикални и равнинни хоризонтални;  

 равнинни вертикални и хоризонтални елементи. 
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Фиг. 73 (повтаря фиг. 63) – най-често прилагани конструктивни системи за 

етажни сгради 

Комбинираната конструктивна система има най-голям обхват на 

архитектурните и архитектурно-конструктивните възможности.  

Различните конструктивни системи са комбинират, когато е необходимо 

според обемно-пространственото решение на сградата. 

Изпълнението на сградите е от заводски произведени дву- или триизмерни 

елементи. Производството на строителни елементи извън местостроежа, на 

закрито има предимства по отношение на качеството, скоростта и 

организацията на строителството и е важен фактор в развитието на 

строителството с дървесина. 

Архитектурният образ на сградите с дървена конструкция е е разнообразен – с 

опростена или специфична геометрия, търсещ подобие с установените 

традиции или отличаване от тях. Върху елементите с конструктивна функция 

се прилагат многообразие от облицоващи материали и подсистеми, чиито 

цвят, структура и членение определят в голяма степен възприемането на 

сградата. 

При етажните сгради с дървена конструкция се прилагат следните конципции 

за типизация: 

 Отделни цели сгради  

 Отделни композиционни единици  

 Строителни (под)системи 

 Строителни елементи 

Принос към развитието на строителството с дървесина имат и софтуерните 

продукти за проектиране и производство на строителни елементи (computer 

aided design (CAD)/ computer aided manufacturing (CAM), които се базират 

върху типизираните подсистеми. С помощта на тези софтуерни продукти 
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уникални проекти могат автоматизирано да бъдат проектирани за 

производство в заводски условия. 

Модулната координация в европейските държави с най-развито строителство с 

дървесина ползва като основен модул октаметричния модул 12,5 cm и като 

уедрен модул 5х12,5 cm = 62,5 cm. 

В заключение можем да заявим, че в съвременното строителство с дървесина 

се прилагат различни конструктивни системи, които са подходящи за жилищни 

и обществено-обслужващи етажни сгради с разнообразни функционални и 

обемно-пространствени решения. 

Настоящото изследване има следните научни и научно-приложни приноси: 

Научни приноси 

 Изследван е генезиса на съвременните дървени конструкции за етажни 

сгради и са формулирани етапите в развитието им; 

 Систематизирани  са съвременните конструктивни продукти от 

дървесина; въведен е терминът плоча от масивна дървесина като 

обобщаващ всички типове едно- и многослойни плочи от слепени или 

механично свързани дървени профили 

 Изследвани и систематизирани са архитектурно-конструктивните 

елементи от дървесина чрез научно-методическия апарат на 

дисциплината „Сградостроителство“;  

 Изследвани и систематизирани са подсистемите, които функционално 

осигуряват провеждане на сградните инсталации, топло- и 

звукоизолация, оформяне на лицеви повърхности, защита от 

атмосферни условия; 

 Изследвани са проблемите при решаване на някои характерни 

архитектурни елементи като оформяне на отвори, конзолни наддавания, 

връзка между архитектурно-конструктивните елементи; 

 Направена е прецизна класификация на конструктивните системи от 

дървесина съобразно тяхната геометрична характеристика и 

конструктивно действие; 

 Доказани са преобладаващите конструктивни системи в съвременното 

строителство с дървесина;  

 Доказана е взаимовръзката между конструктивната система и 

архитектурното решение на сградата; 

 Изследвана е взаимовръзката в развитието на сградите с дървена 

конструкция и заводското производство на строителни елементи; 
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 Доказани са принципите на типизация и модулна координация в сградите 

с дървена носеща конструкция в зависимост от конструктивната система; 

 Събрана е практически полезна информация за студенти, 

преподаватели, проектанти и производители в областта на дървените 

конструкции; 

 Актуализирана е терминологията по отношение на строителните 

продукти от дървесина, конструктивните системи и заводското 

производство на строителни елементи. 

 

Научно-приложни приноси 

Систематизираната информация, анализите и изводите могат да послужат: 

 За актуализиране и прецизиране на нормативната уредба в Република 

България; 

 На студенти и преподаватели – за обогатяване и осъвременяване на 

теоретична база по отношение на сградите с дървена конструкция; 

 На проектанти – с богата информация, анализирани примери и 

извлечени принципи; 

 На инвеститори – с информация за възможностите и като улеснение при 

коректното възлагане на проект; 

 На производители на дървени изделия и дървени сглобяеми сгради – за 

проучване и развивитие на производствените мощности; 

 На следващи изследователи – като база за задълбочаване и 

надграждане на познанието в областта на дървените конструкции. 
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