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Увод 

Цел на настоящия труд е да се интерпретира понятието 

тектоника в архитектурата по начин, който да позволява 

систематизация на нейните проявления. 

 

  В съвременната архитектурна теория понятието тектоника се 

обвързва със специфични художествени качества в архитектурната 

форма, дължащи се на присъщата ѝ материалност, и на 

материализиращия процес, наречен строителство. Сред 

българските автори тектониката се свързва почти изключително с 

потенциала на основната носеща конструкция да създава 

художествени качества в сградите. Въпреки че понятието е добре 

познато, многообразните и многобройни проявления на 

тектониката остават несистематизирани, а нейната същност  

недостатъчно добре изяснена. Част от причините за тази неяснота 

се крият в състоянието на съществуващите теоретични концепции 

за същността на архитектурната форма, с която тектониката 

неминуемо е тясно обвързана (Nesbitt, 1996). Витрувиевите utilitas, 

fеrmitas,  venustas сякаш все още не могат да постигнат своето 

единство в теоретичните постановки и дори върху архитектурното 

образование в университетите, често се поставя  хуманитарен или 

технологичен акцент.  

  От друга страна, обвързаността на тектониката със строителните 

технологии, сега повече от всякога, изисква едно по-конкретно 

обяснение за същността на тази връзка. Една систематизация на 

многообразните тектонични проявления би дала по-голяма яснота 

в творческите търсения върху тектоничния потенциал на 

постоянно появяващите се днес нови строителни продукти и 

технологии.  
 

  Отправна точка за настоящото проучване са няколко труда. 

Първият от тях, който инспирира създаването на настоящата теза, е  

„Проучвания върху тектоничната култура: Поезията на 
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строителството в архитектурата на XIX и XX век” (Studies in 

Tectonic Culture: The Poetics of Construction in the Ninetieth and 

Twentieth Century Architecture) от Кенет Фрамптън. Трудът 

представя културно-исторически анализ върху творчеството на 

редица архитекти от посочения период чрез съществуващите до 

момента теоретични концепции, свързани с тектониката. Въпреки 

че трудът е ценен източник на примери и идеи, свързани с 

тектониката, приложеният научно-методологически подход на 

историческо проследяване на „тектоничната култура“, в този 

толкова важен за архитектурата период, не дава основа за 

систематизация на тектоничните проявления, а дефиницията, 

предложена за тектоника, е просто „поезия на строителството“. 

  Вторият труд, който е широко цитиран в настоящата дисертация, 

е наръчникът „Строителна архитектура: Материали, процеси, 

конструкции“(Constructing Architecture: Materials, Processes, 

Structures) от Андреа Деплазес. Авторът обвързва едновременно 

техническа информация и определени теоретични концепции, 

свързани с архитектурата, което е рядко срещан подход при 

реализирането на един технически наръчник или учебник. 

Теоретичните идеи, представени в труда, касаещи основните 

строителни материали, елементи и конструкции имат отношение 

към тектониката. 

  Третият труд, който е от голямо значение за настоящото 

изследване, е теоретичната концепция на проф. Жеко Тилев 

„Технологична теория на архитектурата“. Трудът изяснява 

същността на архитектурната форма от гледна точка на 

технологичното знание и това ни дава възможност да 

интерпретираме понятието тектоника според тази специализирана 

теория. 

 

  Приложената научна методика в настоящото изследване 

включва дедуктивния подход, който в случая представлява 

извеждане на хипотеза на основата на съществуваща теория и 

разработване на стратегия за тестването на тази хипотеза. 
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   Спрямо архитектурната форма е приложен системно-

структурният подход. Този подход позволява архитектурната 

форма да се разглежда като система от елементи и връзки и по този 

начин да се изследват определени отношения. 

 

  За да се постигне поставената цел за интерпретиране на 

понятието тектоника по начин, който позволява 

систематизирането на нейните проявления, се поставят следните 

задачи: 

 Да се анализират съществуващите концепции и схващания 

за тектоника в архитектурната теория; 

 На базата на тези концепции да се определи обхвата на 

тектониката и идеите, понятията и процесите, с които тя е 

обвързана; 

 Да се формулира определение за тектоника, което да даде 

възможност за систематизация на нейните проявления; 

 Да се разгледа всяка група проявления на тектониката, като 

се обвържат с конкретни примери. 

 

  За да постигнат поставените задачи, изследването е 

структурирано в три дяла. 

  Първият дял (Глава първа) проследява развитието на понятието 

тектоника от появата му в архитектурната теория до днес и 

определя негови основни характеристики. Въз основа на тези 

характеристики се достига до изходна теоретична точка, свързана с 

теоретичните концепции на архитектурната технология. 

  Вторият дял (Глава втора) доразвива определението за 

тектоника, като това доразвито определение е и основна теза на 

труда: 

 

Тектониката е свойство на архитектурната форма да се 

изразява художествено чрез изявата на конструктивните и 

пространствените функции на своите архитектурно-

конструктивни елементи. 
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  Чрез това определение се извежда модел на проявленията на 

тектониката, наречен структурно-функционален модел на 

тектониката в архитектурата. Моделът позволява 

систематизирането на проявленията на тектониката според 

функциите, които се изявяват художествено, според 

йерархичността в структурата на архитектурната форма и според 

натовареността на елементите с конструктивни функции. 

  Третият дял (Глава трета) изяснява връзката с тектониката на 

всяка една от функциите според предложения структурно-

функционален модел и прилага конкретни примери за 

художествена изява на съответната функция.   

  Голяма част от примерите, приложени в третия дял на труда, са 

заимствани от „Проучвания върху тектоничната култура“ на Кенет 

Фрамптън (Frampton, 1995).  

  Върху третия дял на труда са наложени и някои ограничения. 

Този дял има за цел да очертае принципно всяка група функции, 

чрез които архитектурната форма се изявява художествено, но не 

претендира за пълна изчерпателност на цялото многообразие от 

примери в групата. Това, от една страна, се дължи на ограничения 

относно обема на изследването, а от друга е следствие от 

обвързаността на тектониката с творческият акт при създаването 

на архитектурната форма и с развитието на строителните 

технологии, което прави всяка група тектонични изяви отворена за 

нови художествени проявления и съответно допълнителни 

изследвания.  

Глава първа 

  Понятието тектоника се появява за първи път в архитектурната 

теория в трудовете на немските теоретици от началото на XIX век. 

При проследяването на схващанията за тектоника до наши дни, 

прави впечатление многообразието от гледни точки за едно и също 

явление. Определено тектониката е вид изразителност, но това, 
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което поражда тази изразителност според различните автори, е 

различно. За Карл Бьотишер (Boetticher, 1852) сградата е цялостна 

система от елементи, като тектоничната изразителност се постига, 

когато репрезентативните елементи („art form“) са обвързани с 

конструктивните елементи („core form“), а генератор на тези 

отношения е изискването за определено пространство. Готфрид 

Земпер (Semper, 2004) търси корените на тази специфична 

изразителност в първичните технологии, чрез които са 

изпълнявани отделните елементи на сградите, и в първичните 

функции, които тези елементи са притежавали при своето 

възникване. Земпер намира по-голяма сигурност в художествения 

архитектурен израз, постигнат чрез повърхностно декориране,  

отколкото в променящата се и спорна естетика на основната 

носеща конструкция. Поради тази причина той определя 

тектониката и като „изкуство на обличане“.  

  През миналия век интерес представляват възгледите на Едуард 

Секлер, според когото тектониката е вид артистична 

изразителност, характерна за всяко едно изкуство, която 

представлява стремеж за визуализиране на реалността. В случая с 

архитектурната форма, тази изразителност може да отразява 

избрания статически модел и/или приложените строителни 

технологии (Sekler, 1965). Във фундаменталния си труд върху 

„тектоничната култура“ Кенет Фрамптън (Frampton, 1995) не се 

ангажира с нова дефиниция на тектониката, а просто я нарича 

„поезията  на строителството“ и исторически проследява 

многоликите ѝ прояви в архитектурата на XIX и XX век. Фрамптън 

акцентира върху редица културни и символични влияния, имащи 

отношение към тектоничния израз. 

  Според българските автори, с малки изключения, тектоничната 

изразителност се дължи почти изцяло на основната носеща 

конструкция на архитектурната форма. Едно от тези изключения е 

Храбър Попов, който, въпреки че първоначално определя  

тектониката като специфично средство на архитектурната 

изразителност, която изразява физико-механичните закони, 

действащи в материално-конструктивната основа на сградите и е 
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неразделна част от архитектурната композиция, в края на своя труд 

„Тектоника и конструкции на архитектурното наследство в 

България“ (Попов, 1972) разглежда и някои допълващи елементи 

на сградата като врати и тавани и твърди, че съществува единство 

между техния детайл и тектоничните похвати, използвани в 

основната носеща конструкция. Това твърдение  означава, че 

допълващите неносещи елементи също имат собствена тектонична 

изразителност, която може да бъде обвързана с основната носеща 

конструкция.  

  Друг български автор, Иван Попов, дефинира понятието 

„тектонична система“ като конструктивна система, която е 

еволюирала в художествена система. Тектониката, според И. 

Попов, е определена „закономерност“ между приложената 

конструктивна система и художествения образ на сградата. За тази 

закономерност са характерни свойствата: правдиво отразяване на 

строителните технологичните процеси и силите, действащи в 

конструктивната система на архитектурната форма (И. Попов, 

1973, стр.129-130)  

  Едно от най-задълбочените изследвания върху тектониката сред 

българските автори е на Добрина Желева-Мартинс и носи 

заглавието „Тектониката в съвременната архитектура“. Авторката 

достига до извода, че тектониката е „наука за организацията, 

структурирането и конструирането на материята в определени 

форми“ (Желева - Мартинс, 1985). Това определение, според 

Желева,  се отнася за всяка една материя от живата и неживата 

природа и е много по-широко от традиционно възприетите 

дефиниции сред българските, а и чужди автори.  

  Милко Ангелов обвързва тектониката с основната носеща 

конструкция и как тя влияе на процеса на „раждането на идеята 

за архитектурната форма“ (Ангелов, 1999). В този процес тя 

(тектониката) има отношение към композицията и към 

материалната носеща основа на архитектурната форма. Ангелов 

напълно отрича съществуването на връзка между декоративните 

елементи и тектониката, т.е. връзка между дефинираните от 

Бьотишер Kernform и Kunstform (вътрешна и външна форма) 
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(Boetticher, 1852). Той определя тези елементи като задоволяващи 

само „духовната страна“ и казва, че те „не са необходими за 

съществуването на формата“. 

 

  В разгледаните схващания за тектониката в архитектурата  прави 

впечатление разнородността на термините, с които тя е 

дефинирана – система, специфична изразителност, наука, 

закономерност, свойство, средство и дори „поезия“. Всичко това 

води до извода, че явлението тектоника е комплексно и 

широкообхватно. В търсене на общи допирни точки и 

характеристики в разгледаните концепции за тектоника се достига 

до извода, че тектониката е обвързана: 

 С материалната същност на архитектурата; 

 С процеса на материално изграждане на архитектурната 

форма, т.е. със строителните технологии; 

 С творческия акт при създаване на архитектурната форма; 

 Върху тектониката имат влияние различни символни 

значения и културни фактори; 

  След като тектониката има връзка с материалната страна на 

архитектурата и строителните технологии, следва, че е логично 

една теоретична изходна точка за доразвиване на понятието 

тектоника да е свързана с проблемите на архитектурната 

технология, а именно с теоретичните постановки относно 

преобразуването на материята в архитектурна форма. Такава 

специализирана теория е трудът „Технологична теория на 

архитектурата“ на професор Жеко Тилев (Тилев, 2013). Основна 

теза на труда е уравнението: архитектурна форма = архитектурно 

пространство + архитектурна конструкция. Важната роля на 

архитектурната композиция в тази постановка се проявява в ролята 

на синтез между пространство и конструкция. Авторът дефинира 

тектониката в контекста на създадената от него теория  като 

„…вътрешно присъщо свойство и механизъм на архитектурната 

форма да се изразява художествено чрез собствената си 

структура“. Тилев отчита ограниченото обвързване на 
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тектониката сред българските автори с основната носеща 

конструкция и уточнява, че в структурата на архитектурната форма 

той включва всички архитектурно-конструктивни елементи – и 

основни носещи, и допълващи (неносещи). Спрямо формулираната 

от него дефиниция за тектоника следва, че изясняването на 

структурата на архитектурната форма се явява основен момент за 

доразвиване на понятието. 

Глава втора 

  Понятието структура е тясно свързано с понятието система. 

Въпреки че тези понятия са широко използвани в различните 

клонове на науката, тяхната дефиниция не е еднозначна поради 

различните задачи, които изпълняват в тези области. Едно от най – 

кратките определения на отношенията система-структура гласи: 

“структурата е начинът на организация на дадена система” (Тилев, 

2013). Според основната теза в „Технологична теория на 

архитектурата“ всяка архитектурна форма е система, чиято 

структура е архитектурната композиция. Именно тя, чрез своите 

принципи и средства, обединява архитектурното пространство и 

архитектурната конструкция. Архитектурната композиция, обаче е 

и основното средство за предаване на функционалността в 

системата на архитектурната форма (Тилев, 2013). След като 

тектониката е свойство на формата да се изразява художествено 

чрез своята структура, а структурата е архитектурната 

композиция, то тектоничната изява е всъщност изява на вид 

функционалност. Материалният носител на функционалността в 

архитектурната форма е архитектурната конструкция, която се 

състои от архитектурно-конструктивни елементи (Тилев, 2013, 

стр.164). Тези елементи не са само частите на основната носеща 

конструкция, но и всички материални елементи в сградата. 

Следователно тектониката представлява свойството на 

архитектурната форма да се изразява художествено чрез 

изявата на функциите на своите архитектурно-конструктивни 
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елементи. Така се достига до основната теза на настоящия труд и 

тя е основа за създаването на структурно-функционален модел на 

проявленията на тектониката, който да позволява 

систематизирането им. 

  За да бъде изведен този модел е нужно да се изясни кои 

архитектурно-конструктивни елементи имат отношение към 

тектониката и на какви йерархични нива в архитектурната форма 

се проявяват техните функции.  

  Архитектурната форма може да се разглежда на различни 

йерархични нива на структурност. Първото ниво, което ще бъде 

приложено за изясняване на аналитичния модел на тектониката,  

тук е наречено пространствено ниво. Пространствената структура 

на сградите се състои от основните архитектурно-конструктивни 

елементи, които изграждат вътрешните граници между 

пространствените единици на сградата и границите им с външното 

пространство (Тилев, 2013). Това са основните носещи 

архитектурно-конструктивни елементи (елементите на основната 

носеща конструкция) и наречените тук допълващи архитектурно-

конструктивни елементи (всички основни архитектурно-

конструктивни елементи, чиято основна функция е 

пространствено-преграждаща и не са част от основната носеща 

конструкция). 

  Второто възприето от нас ниво е нивото на собствена 

структурност на основните архитектурно-конструктивните 

елементи, тук наречено елементно ниво. Всеки един основен 

архитектурно-конструктивен елемент, независимо дали е основен 

носещ или допълващ елемент, притежава своя структура от 

поделементи и архитектурната форма може да се изрази 

художествено чрез изявата на функциите на тези поделементи.  

 

  Всички архитектурно-конструктивни елементи са натоварени с 

два вида функции – конструктивни функции (приемане, 

разпределяне и предаване на товари; пространствена устойчивост; 

вид и степен на деформация) и пространствено-оформящи 

функции (Тилев, 2013). Едновременно с тези основни функции те 
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поемат и други функции – утилитарни, естетически, 

експлоатационни и изолационни. Конструктивните и 

пространствено-оформящите функции на елементите обаче са тези 

функции, които са определящи за архитектурната форма. Поради 

тази причина в това изследване ще бъдат разгледани само техните 

връзки с тектониката. 

  Според Тилев пространствено-оформящата функция на 

архитектурно-конструктивните елементи се проявява чрез тяхното  

местоположение в структурата на формата и чрез тяхната 

собствена пространственост (Тилев, 2013). Известно е, че 

характерът на архитектурното пространство се влияе от свойствата 

на телата, които го създават (П. Попов, 2007). Основните свойства 

на телата са големина, форма и положение в пространството. 

Оказва се, че собствената пространственост и местоположението 

на елементите не се явяват директни пространствени функции, а 

свойства на архитектурно-конструктивните елементи, от които 

зависи характерът на пространството, което оформят. Възниква 

въпросът - кои тогава са основните пространствени функции? 

  Архитектурното пространство притежава две основни особености 

– то е физическо пространство с реални граници и освен това, то се 

определя от материални елементи, т.е. то е реална материална 

форма (Тилев, 2013). С други думи архитектурно-конструктивните 

елементи едновременно разделят (отделят, създават граници) и 

определят (характеризират) архитектурното пространство. Тези 

две дефинирани тук пространствени функции са присъщи на всеки 

един архитектурно-конструктивен елемент и те стоят в основата на 

генезиса на архитектурното пространство.  

  От така изложената теоретична част следва, че тектониката се 

проявява основно чрез конструктивните и пространствените 

функции на архитектурно-конструктивните елементи. Тези 

проявления може да съществуват съответно на възприетите 

пространствено ниво и елементно ниво. Тези проявления, на 

всяко от нивата, са различни според натовареността на елементите 

с конструктивни функции. 
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фигура 1 Структурно-функционален модел на тектониката на пространствено ниво  
 

  На пространствено ниво проявленията на конструктивните и 

пространствените функции се разглеждат веднъж при основната 

носеща конструкция и нейните елементи и втори път при 

системата на основните допълващи елементи (фигура 1). 

  На елементно ниво проявленията на конструктивните и 

пространствените функции на основните архитектурно-

конструктивните елементи се разглеждат съответно в системата на 
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носещите поделементи и в системата на допълващите поделементи 

(фигура 2). 

  Всяка една от посочените във фигура 1 и фигура 2 функции са 

подробно разгледани и изяснени в глава трета на дисертацията. 

Преди това обаче е важно да се изяснят някои основни положения 

относно методиката на тяхното анализиране. 

 

 
фигура 2 Структурно-функционален модел на тектониката  на елементно ниво. 
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  Пространствените и конструктивните функции са 

взаимообвързани и архитектурно-конструктивните елементи 

винаги са натоварени едновременно и с двата вида функции. За да 

бъдат изяснени тези функции и връзките им с тектоничните изяви, 

са нужни определени характеристики на архитектурната 

конструкция, които да дефинират основни модели в проявленията 

на функциите. Такива характеристики съдържат в себе си 

понятията конструктивна структура, конструктивна система и 

конструктивна схема. Приложени на двете дефинирани нива в 

изведения структурно-функционален модел на тектониката, те 

характеризират проявленията на определени конструктивни и 

пространствени функции. 

  Видът конструктивна структура на дадена архитектурна форма 

или елемент се явява обобщен модел на взаимоотношенията между 

конструктивни и пространствени функции. Различните 

взаимодействия между пространство и архитектурна конструкция 

или между пространствени и конструктивни функции се свеждат 

до познатите три вида архитектурни пространствено-

конструктивни структури: клетъчна, решетъчна и плътна 

структура. За връзката на трите структури с конструктивно-

пространствените отношения в архитектурната форма се говори и 

в следния цитат: 

“Архитектурните пространствено-конструктивни структури 
съдържат и илюстрират цялата гама от диалектически отношения, 
които архитектурната конструкция и архитектурното 
пространство пораждат и се проявяват чрез тях – вътре-вън, 
прекъснато-непрекъснато, отворено-затворено, разделяне и сливане, 
част и цяло и т.н., но което е от особена важност, представляват и 
основните принципи на преминаването на количеството в качество 
при синтез на архитектурната форма.”  (Тилев, 2013, стр.135) 

  Следователно конструктивните структури са базови за 

архитектурната форма и определено имат отношение към 

тектониката. 
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  Конструктивните системи са пространствено-конструктивни 

модели на архитектурната конструкция или елемент, които също 

имат връзка с конструктивните и пространствените функции на 

архитектурно-конструктивните елементи. Изведени от 

геометричния пространствен модел на конструктивното им 

действие, те се свеждат до основните точкова, линейна, 

повърхнинна и линейно-повърхнинна конструктивни системи, 

както и произхождащите от тях обемни конструктивни системи – 

линейна обемна, повърхнинна обемна и линейно-повърхнинна 

обемна конструктивна система (Тилев, 2013). Описвайки 

едновременно принципите на конструктивната система на сградата 

и на всеки един архитектурно-конструктивен елемент, те работят и 

на двете дефинирани нива във функционалния модел на 

проявленията на тектониката. 

  Геометрията винаги е била част от същността на архитектурата – 

тя присъства и в нейната теория и  практика. От една страна тя 

може да е модел на конструктивно действие, както е при 

конструктивните системи, а от друга, просто геометрия на 

формата. Фактът, че между единия  и другия пространствено-

геометричен модел невинаги има точно съответствие (Тилев, 

2013), ни дава основание да мислим, че двете геометрии (на 

конструктивното действие и на формата) изразяват и различни 

видове функции – съответно конструктивни и пространствени. 

Например един линеен елемент, може да е с различна геометрична 

форма – призма, цилиндър и други по-сложни форми. Неговият 

модел на конструктивно действие е винаги линеен, но 

пространствените му характеристики вече зависят от формата. 

  Конструктивните схеми (хоризонтални и вертикални) дефинират 

местоположението на основните носещи архитектурно-

конструктивни елементи, както и определят начина на предаване 

на усилията между хоризонтални и вертикални носещи елементи 

(Ангелов, 1999). Те се оказват подходящи характеристики при 

анализирането на конструктивните и пространствени функции на 

основната носеща конструкция. Видовете хоризонтални 

конструктивни схеми (точкови, линейни, центрични, 
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праволинейни, криволинейни, еднопосочни, двупосочни, 

многопосочни, организирани, свободни и т.н.), класифицирани 

според различни признаци, всъщност представляват определени 

проявления на дадени конструктивни и пространствени функции. 

  При разглеждането на понятията конструктивна структура, 

конструктивна система и конструктивни схеми в съществуващата 

архитектурна теория се наблюдава определена йерархия – от 

конструктивна структура, като най-общ признак, през 

конструктивна система до конструктивна схема. Тази йерархия 

обаче не съответства на йерархията на двете дефинирани 

функционални нива в структурно-функционалния модел на 

тектониката. При анализирането на конструктивните и 

пространствени функции на пространствено и елементно ниво се 

прилагат и трите понятия. При разглеждането на всяка една от 

определените функции се търси връзката ѝ с дадените 

характеристики и се определя кое от трите понятия я отразява най-

пълно на даденото ниво.  

 

 Технологията е другото понятие, което има отношение към 

тектониката. Тази връзка се дължи на зависимостта на 

архитектурната форма от строителните технологии и 

художествените качества, които те имат способността да създават 

в нея. Въпросите, касаещи строителните технологии, които са в 

тясна връзка с това изследване, са:  Каква е зависимостта между 

строителните технологии и архитектурната форма? Какви са 

отношенията между функциите на архитектурно-конструктивните 

елементи и строителната технология? Къде в създадения 

структурно-функционален модел на тектониката можем да 

открием технологиите и каква е тяхната роля?  

Функцията като условие за формата е винаги условна в контекста на 
технологията ѝ; тя се осъществява винаги в технологично 
обоснована форма.(Тилев, 2013, стр.140) 
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  Според горния цитат функцията на архитектурно-

конструктивните елементи се осъществява винаги във форма, 

която зависи от технологията на нейното изпълнение. 

Строителните технологии са тясно свързани с процеса на 

създаване на архитектурната форма. Следователно техните прояви 

трябва да се търсят в архитектурната форма като цяло или във 

формите на архитектурно-конструктивните елементи.  

  Тъй като тектониката е художествена изява на определени 

функции, а функциите се проявяват в технологично обосновани 

форми, то тази художествена изява може да бъде постигната чрез 

строителните технологии, т.е. строителните технологии могат да 

служат като средство при художествената изява на функциите на 

архитектурно-конструктивните елементи чрез тяхната форма.  

  Едно от основните качества на строителните технологии е 

тяхната рационалност. Когато функциите се изявят художествено 

чрез форма, постигната с рационална за нея технология, то тогава 

се стига до художествена изява на реално съществуващи функции, 

или тектонична изява. По този начин рационалността на 

технологиите създава художествени качества в архитектурната 

форма. В архитектурната форма могат да се изявят художествено и 

функции, които реално не съществуват. Тогава се постига 

атектонична изява на конструктивни и пространствени функции на 

архитектурно-конструктивните елементи. Важно е да се отбележи, 

че атектоничната изява също може да е художествена изява   (Wu 

& Fu, 2014). Когато една форма е постигната с нерационална 

технология, в нея много често се изявяват конструктивни и 

пространствени функции, които физически не съществуват.  

  Строителните технологии зависят и от физическите качества на 

строителните материали. Възможно е една и съща строителна 

технология да се прилага при различни строителни материали или 

различни строителни технологии да се прилагат за един и същ 

строителен материал. Рационалността на строителните 

технологии се изразява в това, до каква степен те отговарят на 

физическите характеристики  на материала, към който са 
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приложени. Така в рационалността на технологиите се включва и 

тяхната икономическа целесъобразност. 

  От друга страна, поставянето на рационалността на технологията 

и то с акцент на нейната икономическа обоснованост, на преден 

план, също може да не доведе до художествена изява на 

функциите. Прекаленото акцентиране върху определени функции 

води до редукция на други функции  (McCleary, 1988).  

„В случаите на технологичните производствени процеси или така 
нареченото индустриализирано строителство, средствата много 
често доминират над целите и дори стават цел,  когато прецизната 
логика на строителството замести непрецизното отношение към 
обитаването. Това води до усилване на производствената 
ефективност, допуски, сглобки, модулна координация, бързо 
сглобяване и т.н, и до редуциране  на целта –добри за обитаване 
пространства.“ (McCleary, 1988) 

  Технологията е средството, но дали и как то ще бъде приложено, 

зависи от твореца. Архитектурата, въпреки многообразието от 

функции, които съдържа в себе си, все пак е изкуство. 

 

  Проблемите на материята на архитектурната форма не могат да се 

отделят от приложените спрямо нея строителни и други външни 

технологии. Материалът влияе на архитектурната форма винаги 

чрез приложената спрямо него строителна технология (Тилев, 

2013). Ако зададем въпроса – как материалите на носещата 

конструкция и на допълващите елементи могат да повлияят на 

изявата на функциите на тези елементи на пространствено ниво, то 

отговорът би бил: чрез приложените строителни технологии / 

строителни системи. Ако зададем същия въпрос за архитектурно-

конструктивните елементи на елементно ниво, то отговорът отново 

е чрез технологията на тяхната изработка.  
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Глава трета 

  В тази глава са разгледани подробно видовете конструктивни и 

пространствени функции според структурно-функционалния 

модел на проявленията на тектониката на пространствено и на 

елементно ниво. Всяка функция на съответното ниво е изяснена 

поотделно и са представени примери за художественото ѝ 

проявление в структурата на архитектурната форма. Въпреки че 

различните пространствени и конструктивни функции действат 

едновременно и са взаимообвързани помежду си, архитектът има 

известна свобода на избор, кои от тях да използва за художествена 

изява и кои да потисне тектонично. Поради тази причина всяка 

функция е разгледана самостоятелно, а избраните примери 

илюстрират конкретните ѝ художествени проявления. Когато една 

от функциите се откроява значително в тектоничната си изява 

спрямо другите функции и чрез нея е постигнат художественият 

образ на сградата, то тогава тя би могла да се нарече тектонична 

доминанта. 

 

  На пространствено ниво архитектурната форма се разглежда в 

нейната цялост, т.е. като система от отделни елементи. Тяхното 

съвместно действие създава един елемент, наречен архитектурна 

форма, който има свои конструктивни и пространствени функции. 

  Основните конструктивни функции - приемане, разпределение 

и предаване на товари, пространствена устойчивост и вид и 

степен на деформация се разглеждат в зависимост от 

геометричната характеристика на основните носещи архитектурно-

конструктивни елементи и начините на тяхната организация. Така 

се изясняват определени тектонични модели, които  съответно 

насочват към търсене на определена тектонична изразителност.  

Допълващите архитектурно-конструктивни елементи, въпреки 

своята известна автономност спрямо основната носеща 

конструкция, също зависят от геометричните характеристики и 

начина на организация на основните носещи архитектурно-
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конструктивни елементи. Организацията на системата на 

допълващите елементи е зависима от организацията на системата 

на основните носещи архитектурно-конструктивни елементи.    

Поради тази причина конструктивните функции на допълващите 

елементи са разгледани в зависимост от вида на основните носещи 

конструктивни елементи. 

  На пространствено ниво конструктивните функции на 

основната носеща конструкция не се проявяват чрез определени 

елементи от носещата конструкция, а чрез принципа на действие 

на цялата конструкция. Възможни са и изяви на конструктивните 

функции на групи от основни носещи конструктивни елементи, 

които се явяват част от принципа на действие на цялата 

конструкция. 

  Конструктивна функция приемане, предаване и разпределение 

на товари в основната носеща конструкция на пространствено 

ниво. 

  Когато в дадена конструкция имаме зони, в които има голяма 

концентрация на напрежения, в сравнение с останалата част от 

конструкцията, то можем да кажем, че разпределението на 

товарите в нея е неравномерно. Когато в конструкцията липсват 

зони с голяма концентрация на напрежения, то тогава може да се 

приеме, че разпределението на товарите в нея е равномерно. 

  Ако към основната носеща конструкция и начина на 

разпределение на товари в нея отнесем основните видове 

конструктивни структури, конструктивни системи и 

конструктивни схеми, ще определим каква е връзката им с тази 

конструктивна функция и как те я отразяват на това ниво. 

  Когато геометричната форма на елементите съвпада с 

пространствения геометричен модел на конструктивно действие 

(определен от вида конструктивна система), конструктивните 

структури биха могли до някаква степен да изразят 

конструктивната функция начин на разпределение на товари в 

основната носеща конструкция, но доста обобщено. Например  

решетките като структури, изградени от линейни елементи, 

концентрират товарите в по-голяма степен от повърхнините, които 
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ги разпределят в повече направления. Разпределението на товарите 

в една носеща конструкция на пространствено ниво обаче зависи 

много повече от разположението на отделните основни 

архитектурно-конструктивни елементи едни спрямо други, 

отколкото от разпределението на товарите в самите елементи, а 

конструктивните структури са обобщени модели, които не 

предоставят тази информация. Трите основни структури са 

критерии за степен на определеност на пътищата на пренасяне на 

товарите в основната носеща конструкция. При решетъчната 

структура пътищата на пренасяне на товарите са изцяло 

проследими, при клетъчната в по-малка степен, а при плътната - 

изцяло непроследими. 

  Конструктивните системи се явяват по-прецизно средство от 

конструктивните структури за определеност на направленията на 

предаване на товарите. Те изясняват с по-голяма яснота първо 

конструкциите, които конструктивните структури не могат да 

обяснят (обемни, смесени) и второ –  случаите, когато формата и 

пространственият модел на конструктивно действие на елементите 

не съвпадат. След като конструктивните системи също задават 

само направленията на предаване на товарите, тогава от какво 

зависи начинът на разпределение на товарите в основната носеща 

конструкция на пространствено ниво? 

  Начинът на разположението на елементите на основната носеща 

конструкция несъмнено влияе върху разпределението на товарите 

в нея. Когато тези елементи са разположени равномерно,  начинът 

на разпределение на товарите между елементите на основната 

носеща конструкция е равномерно повторяем, независимо от вида 

на самите основни конструктивни елементи. Положението на 

основните архитектурно-конструктивни елементи се определя от 

конструктивните схеми. В зависимост от това дали те са 

симетрични или не, на едната или двете главни оси на 

композицията, конструктивните схеми се делят на организирани и 

свободни (Ангелов, 1999). В носещите конструкции, чиито 

конструктивни схеми са организирани, разпределението на 

товарите повтаря един и същи пространствен статически модел.   
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Тази повтаряемост можем да наречем равномерност на начина на 

разпределение на товарите в конструкцията. При свободните 

конструктивни схеми имаме неравномерно разпределение на 

товарите в основната носеща конструкция. Класификацията на 

конструктивните схеми на еднопосочни и двупосочни дава 

основните направления на разпределението на товарите в 

основната носеща конструкция. 

  Конструктивната функция, начин на разпределение на товарите в 

основната носеща конструкция на пространствено ниво, може да 

бъде тектонична доминанта в художествения образ на една сграда, 

когато начинът на  подреждане на елементите на нейната основна 

носеща конструкция участва активно в създаването на този 

художествен образ (фигура 3, фигура 4). 

 

 
фигура 3 Текстилна работилница Lin Mij, 
Herman Hertzberger, Амстердам, 1962 -
1964 г. Източник: 
https://www.metalocus.es/en/news/riba-
royal-gold-medal-2012 

 

 
фигура 4 Укрепен жилищен комплекс 
(ksour) близо до град Tataouine, Тунис. 
Източник: 
http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/4572
52  

  Начинът на приемане и предаване на товарите между 

хоризонтални и вертикални основни архитектурно-конструктивни 

елементи зависи от начина на подпиране на хоризонталните 

елементи. При линейно подпиране предаването на товарите се 

извършва равномерно, докато при точково подпиране в зоната на 

контакта между хоризонталния и вертикалния елемент се появяват 

зони на концентрация на напрежения. Тези взаимоотношения 
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между основните носещи елементи на пространствено ниво се 

явяват в двата основни вида конструктивни схеми – точкови и 

линейни. В този контекст следва, че точковите и линейните 

конструктивни схеми са модели съответно за концентрирано и 

равномерно приемане и предаване на товари между 

хоризонталните и вертикални конструктивни елементи в основната 

носеща конструкция. 

  Изявата на конструктивната функция, начин на приемане и 

предаване на товари между хоризонталните и вертикални 

архитектурно-конструктивните елементи на основната носеща 

конструкция, може да участва в художествения образ на сградата и 

тогава тя се превръща в тектонична изява. Естествено, за да бъде 

изявена тази функция, начинът на подпиране – точково или 

линейно, трябва да е видим, а към носещите архитектурно-

конструктивни елементи да са приложени някои от средствата на 

архитектурната композиция (фигура 5, фигура 6).   

 

 
фигура 5 Musee des Travaux Publics, Огюст 
Пере, Париж, 1936-1937г. Източник: 
https://www.pinterest.com/pin/3547992768735
72290/?lp=true 

 
фигура 6 Склад  в Цюрих, Robert 
Maillart, 1910 г. Източник: 
https://www.vivadecora.com.br/pro/es
tudante/laje-de-concreto/ 

 

Вертикалните конструктивни схеми изясняват „пътя на 

появилите се сили от различните видове товари в конструкциите и 

тяхното предаване в терена“ (М. Ангелов, 1999). Тези 

конструктивни схеми отразяват в по-голяма степен вертикалните 

пътища на приемане и предаване на товари и то в целостта на 
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носещата конструкция. Дефинирани като прекъснати, 

непрекъснати, праволинейни, криволинейни и смесени вертикални 

конструктивни схеми, те отразяват отново двата основни модела за 

приемане и предаване на товари – равномерно и неравномерно. 

  Начинът на предаване на товарите между носещите архитектурно 

конструктивни елементи във вертикално направление, може да 

бъде художествено изявен на пространствено ниво в структурата 

на архитектурната форма. Обикновено прекъснатите вертикални 

конструктивни схеми, водят до по-силно художествено 

въздействие на конструктивната функция неравномерно приемане 

и предаване на товари (фигура 7), докато непрекъснатите се 

приемат за традиционни и тяхната тектонична изява не е толкова 

въздействаща, понеже е по-малко динамична, но всъщност тя 

съществува. 

 

 
фигура 7 Кулата „Zur Palme”, Цюрих (1961-1964). 
Източник: (Deplazes, 2013, стр.302)  
Източник: http://fromonebackyardtoanother.com/Nordic-
Pavilion-Sverre-Fehn 

 
фигура 8 Скандинавски 
павилион, Sverre Fehn, 
Венецианско бианале 1962г. 

 

  В приемането и предаването на товари в системата на основната 

носеща конструкция съществува определена йерархия, която също 

се отразява от конструктивните схеми. На пространствено ниво 

http://fromonebackyardtoanother.com/Nordic-Pavilion-Sverre-Fehn
http://fromonebackyardtoanother.com/Nordic-Pavilion-Sverre-Fehn


 

28 
 

тази йерархия се изявява чрез взаимното разположение на 

носещите елементи в зоните на приемане и предаване на товари, 

т.е. в местата на контакт между тях. Това всъщност са връзките 

между архитектурно-конструктивните елементи, които могат да 

изразят конструктивната функция „приемане и предаване на 

товари“ двояко: веднъж като вид подпиране – линейно или 

точково, и втори път, – като отразяват йерархията на предаването 

на товарите от елемент на елемент. Самият детайл на връзката 

обаче се изявява на елементно ниво и отразява друга 

конструктивна функция. Йерархията в приемането и предаването 

на товари на пространствено ниво може да бъде превърнато в 

тектонична доминанта, създаваща художествения образ на 

сградата (фигура 8). 

 

  Конструктивна функция пространствена устойчивост в 

основната носеща конструкция на пространствено ниво.  

Пространствената устойчивост на сградите винаги включва в себе 

си два компонента – неизменяемост и стабилност. 

Неизменяемостта на основната носеща конструкция може да се 

дължи на нейната цялостна форма, на специализирани елементи в 

структурата ѝ или на връзките и взаимното разположение на 

основните архитектурно-конструктивни елементи. 

  Формата осигурява неизменяемостта при някои повърхнинни 

конструктивни системи и се дължи на пространствено-

геометричния модел на конструктивното им действие – сфера, 

полусфера, цилиндър и др. Този факт дава основание на някои 

автори да ги отделят в отделна конструктивна система – обемна, 

но при условие, че приложената повърхнина осигурява 

неизменяемостта на цялата сграда. При тези форми 

неизменяемостта е заложена като условие за тяхното съществуване 

– самата форма е самодостатъчна за тяхната пространствена 

устойчивост (Тилев, 2013). Художественото въздействие на 

основната носеща конструкция, когато тя представлява 

неизменяема повърхнина, в известна степен се дължи и на 
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конструктивната функция осигуряване на неизменяемост на 

пространствено ниво. 

  Специализираните конструктивни елементи, осигуряващи 

неизменяемостта на основната носеща конструкция, са характерни 

най-вече при линейните конструктивни системи – диагонални 

връзки, шайби, наклонени линейни елементи. Те могат да бъдат 

тектонично изявени и да участват активно в художествения образ 

на сградите.  

  Докато връзките между основните носещи архитектурно-

конструктивни елементи са обект на тяхната стабилност на 

елементно ниво, то взаимното разположение на тези елементи в 

пространството се явява вид структура на основната носеща 

конструкция. Когато самите основни носещи линейни елементи са 

наклонени и образуват неизменяеми фигури, те гарантират 

едновременно поемането на вертикалните товари и осигуряването 

на неизменяемостта на конструкцията (фигура 9). При равнинните 

системи взаимното разположение на равнините и гъстата клетъчна 

структура осигуряват неизменяемостта на формата. 

  Осигуряването на неизменяемостта на основната носеща 

конструкция като конструктивна функция, може да бъде 

художествено изразена и да е част от тектониката на сградата. 

Често тя е една от главните функции, чрез които е постигнат 

художественият образ на сградата, особено при многоетажните и 

високите сгради, където осигуряването на сградите срещу 

хоризонтални сили е основна конструктивна задача. 

  Стабилността представлява способността на конструкцията да 

възстанови равновесното си положение, след като е била изведена 

от него вследствие на някакво допустимо смущение. Усилията, 

нужни за възвръщане на равновесното положение на основната 

носеща конструкция, зависят от много фактори – начин на 

закотвяне в терена, разположението на центъра на тежестта 

спрямо основата (по хоризонтала и вертикала), големината на 

основата, масата (Silver & McLean, 2013, стр.24). 

  Сградите са закотвени в терена чрез фундаменти, като връзката 

фундамент - терен има три аспекта: първо, фундаментите 
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осигуряват предаването на постоянните и временни натоварвания в 

земната основа, и второ, те гарантират стабилността на сградата.   

Третият аспект от връзката фундамент – терен е осигуряване на 

връзката на сградите с околната среда (със заобикалящата 

повърхност на терена). Тези три аспекта са свързани и си влияят 

взаимно при избора на начин на фундиране, което води до извода, 

че всеки един от тях може да изрази конструктивната функция 

осигуряване на стабилност чрез закотвяне в терена по директен 

или индиректен начин.   

 

 
фигура 9 “ The Gherkin”, Норман Фостър, 
Лондон, 2004 г.  Източник: 
https://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_A
xe 

 
фигура 10 Farnsworth House, Mies van der 
Rohe, 1950 г. Източник: 
https://wheninyourstate.com/wp-
content/uploads/2016/08/Main-
Image_960x528.jpg 

 

  Връзката на сградата с терена винаги е участвала активно в 

художествения образ на архитектурната форма. Отношенията 

сграда - терен могат да бъдат различни – от напълно потъване на 

сградата в терена до издигането и на разстояние над него. В 

учебника „Constructing Architecture“ Андреа Деплазес разглежда 

подробно тези отношения като въведение към елементите, 

осъществяващи закотвянето на сградата в терена – видовете 

фундаменти (Deplazes, 2013). Фрамптън също смята, че 
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топографията и връзката на сградата с околния терен има пряко 

отношение към тектониката, и дава редица примери на автори, 

които постигат художествения образ на своите сгради именно чрез 

отношенията сграда-терен – Алвар Алто (Alvar Aalto), Свере Фен 

(Sverre Fehn), (Frampton, 1995). Тези отношения винаги влияят на 

нашето възприятие за стабилността на архитектурната форма. 

Елементите, чрез които сградите се закотвят в терена, винаги 

принадлежат на основната носеща конструкция и поради тази 

причина конструктивните отношения сграда - терен винаги 

изразяват отношенията между основна носеща конструкция и 

терена. Художественото интерпретиране на тези отношения е 

предмет на тектониката и според структурно-функционалния ѝ 

модел е тектонична изява на конструктивната функция осигуряване 

на стабилност чрез свързване с терена. Тази функция може да 

бъде изявена художествено и дори да е доминираща в тектониката 

на сградата.  

  Сградите, разгледани като цялостни обекти, могат да имат три 

принципно различни отношения с терена, на който предават 

товарите си. Те могат да израстват от него, да са поставени върху 

него или да са издигнати над него (фигура 10) (Deplazes, 2013). 

При тези три основни случаи, стабилността на сградата, осигурена 

от закотвянето ѝ в терена, се възприема по различен начин. 

  Освен от вида на връзката си с терена, стабилността на сградите 

зависи и от разположението на техния център на тежестта във 

вертикално и хоризонтално направление спрямо контура на  

стъпването им върху терена. Когато вертикалната линия, която 

минава през този център, лежи в контура на подпиране (основата 

на сградата), сградата е в равновесно положение. Различните 

варианти на положението център на тежестта и контур на основата 

са свързани с изявата на конструктивната функция стабилност на 

пространствено ниво. При повечето сгради центърът на тежестта  

лежи над центъра на контура на основите им и това внушава 

стабилност, но при други художественото въздействие се дължи на 

доближаване на неговата проекция към контура на стъпката им 
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(наклонени сгради). Обикновено това е и тектоничната доминанта 

на тези архитектурни форми.  

  Друг фактор, от който зависи стабилността на една конструкция, 

е нейната маса. Масата е присъщо свойство на материалните тела, 

което се проявява чрез тяхното взаимно привличане и инерция. 

Колкото масата на една конструкция е по-голяма, толкова по-

голяма сила е нужна тя да бъде изведена от състоянието ѝ на покой 

(втори закон на Нютон), т.е. масата пряко влияе на стабилността на 

конструкцията. В архитектурата изявяването на голямата маса на 

сградата, най-често чрез използваните материали, е често срещан 

похват, целящ да създаде усещане за сигурност, трайност и  

безопасност. 

  Конструктивната функция стабилност, в своята същност, 

представлява  отношението на архитектурната конструкция към 

гравитацията. Интересно е да се отбележи, че в архитектурата до 

индустриализацията и особено в древната архитектура, 

излъчването на стабилност от сградите е било много важно и тази 

стабилност е изявявана художествено почти без изключение. С 

развитието на науката и техниката в модерната архитектура се 

появява стремеж към преодоляване на гравитацията, в по-голяма 

или по-малка степен, и модерните сгради сякаш стъпват по 

различен начин на земята. Представители на този тип тектонична 

изразителност са сградите на Заха Хадид, която казва, че в нейните 

проекти „…проблемът за противостоене на гравитационното 

притегляне стои, ако не като основна, то поне като доминираща 

идея“ (Станишев, 2016, стр.56). 

 

  Конструктивна функция вид и степен на деформация в 

основната носеща конструкция на пространствено ниво. 

Конструктивната функция степен на деформация представлява 

свойството на сеченията на архитектурно-конструктивните 

елементи и конструкции да се деформират под действието на 

приложеното към тях натоварване. В зависимост от физичните 

характеристики на материалите, от които са изградени елементите, 

тази конструктивна функция би трябвало да се изявява точно чрез 
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тези деформации. В повечето случаи директната изява на  

конструктивната функция степен на деформация е почти 

невъзможна поради малкия размер на тези деформации. По 

отношение на тектониката обаче функцията, която може да се 

изяви, е точно недопускане на големи деформации, чрез изява на 

сеченията на архитектурно-конструктивните елементи, които 

пряко зависят от техния материал. Това може да се нарече 

индиректна изява на конструктивната функция степен на 

деформация, поради факта че не са изявени размерите на самите 

деформации, а начинът, по който те не се допускат. Във всичко 

казано дотук обаче ние говорим за архитектурно-конструктивни 

елементи и изява на техните сечения, което води до извода, че това 

са тектонични изяви на елементно ниво. Когато става въпрос за 

изява на конструктивната функция степен на деформация, 

отнасяща се за основната носеща конструкция на пространствено 

ниво, трябва отново да възприемаме тази конструкция като едно 

цяло, т.е като система. От това следва, че конструктивната 

функция степен на деформация в основната носеща конструкция 

на пространствено ниво се изявява индиректно чрез пропорциите 

между габаритните размери на основната носеща конструкция. 

В най-честия случай размерите на основната носеща конструкция 

по хоризонтала и вертикала са съизмерими, т.е нямаме размер, 

който да е многократно по-малък от останалите. Този тип 

конструкции тук определяме като конструкции с ниска степен на 

деформация. При голяма разлика между един от размерите и 

останалите размери на носещата конструкция (много високи 

сгради, кули, мостове) тук дефинираме тези конструкции като 

конструкции с висока степен на деформация. Обикновено 

конструкциите с ниска степен на деформация се приемат за 

обичайни и те не въздействат така силно, както конструкциите с 

висока степен на деформация. Изявата на високата степен на 

деформация на конструкцията на пространствено ниво много често 

е и главно художествено средство за въздействие в архитектурната 

форма (фигура 11). 
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  В зависимост от натоварванията основните архитектурно 

конструктивни елементи работят на натиск, опън или огъване. 

Всяко едно от тези натоварвания предизвиква специфични 

деформации в конструктивните елементи – натискът ги скъсява, 

опънът ги удължава, а огъването ги извива, което означава, че 

освен в сеченията, конструктивните елементи се деформират и 

надлъжно. Изявяването на линейните деформации в елементите и 

използването им за създаване на художествени качества в 

архитектурната творба представлява художествена изява на 

конструктивната функция вид деформация, но на елементно ниво.  

Конструктивната функция вид деформация при основната носеща 

конструкция, приложена на пространствено ниво, отново би 

следвало да се отнася за цялата носеща конструкция, а не за 

отделните ѝ елементи и деформациите, които те изпитват. 

 

 
фигура 11 Пешеходен мост, Jurg Conzett, 
Швейцария, 1999 г. Източник: 
https://levitateblog.wordpress.com/2010/10/29/s
uransuns-footbridge-jurg-conzett/ 

 
фигура 12 Олимпийски парк в 
Мюнхен, Frei Otto, 1972 г.  
Източник: 
http://www.lichtar.at/?p=210 

 

  Съществуват носещи конструкции, при които деформациите са 

видими и въпреки това те работят нормално – висящи 

конструкции, мембрани, тенти, пневматични конструкции. Това 

дава възможност за директната изява на конструктивната функция 

вид деформация при тези конструкции (фигура 12). 

 

http://www.lichtar.at/?p=210
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  Конструктивните функции в системата на основните 

допълващи елементи са обвързани с основната носеща 

конструкция и, на пространствено ниво, те трябва да се разглеждат 

цялостно и в отношение с основната носеща конструкция, защото 

без нея те не могат да изградят своите отношения с архитектурната 

форма. Функциите приемане, разпределение и предаване на 

товари, пространствена устойчивост и вид и степен на 

деформация, могат да допълват (повтарят модела на) съответните 

конструктивни функции на основната носеща конструкция или да 

представят различен конструктивно-функционален модел. Понеже 

тектониката се занимава с въпроса за истинността на изявените 

функции, то би трябвало тектоничният подход да е яснота на вида 

на отношенията между конструктивни функции на основната 

носеща конструкция и на системата на допълващите елементи, 

независимо от това дали изявите на определена функция са едни и 

същи (допълват се) или не. 

 

  Конструктивна функция приемане, предаване и разпределение 

на товари от системата на допълващите елементи на 

пространствено ниво. 

  Влиянието на допълващите елементи върху начина на 

разпределение на товари в основната носеща конструкция може да 

бъде отразено чрез степента на съвпадение на тяхното 

местоположение с местоположението на основните носещи 

елементи. Когато местоположението на допълващите елементи 

съвпада с основните конструктивни оси в конструктивните схеми 

на основната носеща конструкция, можем да кажем, че те допълват 

начина на разпределение на товари в основната носеща 

конструкция и по този начин го подчертават. Естествено, 

обратният подход, когато системата на допълващите елементи се 

подчинява на  композиционни принципи различни от принципите 

на организация на елементите на основната носеща конструкция, 

също е напълно възможен и често срещан. На пространствено 

ниво, отношенията между начина на разпределение на товарите в 

основната носеща конструкция и товарите от допълващите 
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елементи най-често се изразяват на границата вън-вътре, т.е. в 

екстериора.  

  Традиционните тектонични изяви на начина на разпределение на 

товарите от допълващите елементи включват най-вече модела на 

допълване на начина на разпределение на товарите от основните 

носещи архитектурно-конструктивни елементи. Например в 

традиционните сгради с дървен скелет, пълнежните елементи са 

винаги разположени между стойките на скелета и по този начин 

товарите, идващи от тях се предават в основните конструктивни 

оси и така допълват начина на разпределение на товарите от 

основната носеща конструкция. Отделянето на фасадните 

ограждащи стени от колоните по периферията на конструкцията се 

появява едва с появата на стоманобетонния  и стоманения скелет. 

Един от най-добрите примери за художествена изява на модела на 

разграничаване е германският павилион в Барселона на Мис ван 

дер Рое. За тази сграда Фрамптън пише, че в нея съществуват 

няколко двойки диаметрални противоположности, като едната от 

тях е „…противопоставянето на облицованите с мрамор завъртени 

стени и симетричното местоположение на осемте колони по 

отношение на покрива“ (Frampton, 1995). Това противопоставяне е 

всъщност моделът на разграничаване между двата начина на 

организация на основните носещи елементи и на допълващите 

елементи и всъщност представлява художествена изява на 

конструктивната функция начин на разпределение на товарите от 

допълващите елементи на пространствено ниво. 

  Под начин на приемане и предаване на товари, в системата на 

допълващите елементи на пространствено ниво, се има предвид 

контактът на допълващия елемент с основната носеща 

конструкция. Моделите на подпиране отново са два – точково и 

линейно, които отговарят съответно на концентрирано и 

равномерно предаване на товари от допълващите елементи към 

основната носеща конструкция. 

  Исторически погледнато, принципът на равномерно приемане и 

предаване на товари е този, който се развива първи. При 

ограждащите стени двата начина на подпиране водят до различно 
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местоположение на стената. Линейното подпиране е характерно за 

неносещите стени, които са разположени директно върху елемент 

от основната носещата конструкция (вградени стени), докато 

точковото закрепване е характерно за страничното им 

разположение – окачени фасадни стени (фасади, панели). И 

единият, и другият вид монтаж могат да бъдат изявени 

художествено в архитектурната форма и това води до изява на 

конструктивната функция начин на приемане и предаване на 

товари от допълващите елементи към основната носеща 

конструкция на пространствено ниво. 

 

  Конструктивна функция пространствена устойчивост от 

системата на допълващите елементи на пространствено ниво. 

При системата на допълващите елементи на пространствено ниво, 

конструктивната функция пространствена устойчивост отново 

съдържа в себе си двата основни компонента неизменяемост и 

стабилност. Те биват разглеждани като функции на допълващите 

елементи, но пак в отношение с основната носеща конструкция. 

Това, че допълващите елементи могат да влияят на 

пространствената устойчивост на основната носеща конструкция и 

респективно на цялата сграда, е видно от някои строително – 

конструктивни системи. Това обикновено са строителни системи, 

при които допълващите елементи не могат да се заменят с други, 

или така наречените самосъдържащи се строителни системи. Като 

пример може да се посочи талпено-спонцовата строителна 

система, където връзката между талпите и спонците и 

хоризонталното членение на талпите са част от тектониката на 

сградата. Също така, осигуряването на неизменяемостта на 

сградата чрез талпите влияе пряко върху конструктивната схема на 

сградата – спонците са по-нагъсто, а конструктивната схема е 

кръстосана с изразена пространствена решетка (Тилев, 1989). С 

други думи казано, допълващите архитектурно-конструктивни 

елементи, които участват в укрепването на сградата, пряко влияят 

на пространствената структура на архитектурната форма, въпреки 
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своята неносеща функция. Художественото изразяване на тази им 

функция води до специфична тектоника. 

  При анализиране на функцията стабилност от системата на 

допълващите елементи трябва да си зададем въпроса, как тя 

допринася за стабилността или нестабилността на основната 

носеща конструкция. При някои видове конструктивни системи, 

като така наречените гравитационни люлеещи се системи, масата 

играе важна роля в осигуряване на стабилността на формата. Тя 

има притягаща сила и не позволява на отделните части на 

основната носеща конструкция да извършват недопустими 

отклонения при люлеенето и приплъзването едни спрямо други. 

Масата на допълващите елементи може да допринесе за 

стабилността на основната носеща конструкция. Като пример 

може да се дадат тежките фризове и корнизи в античните гръцки 

храмове, които чрез масата си създават допълнителна притискаща 

сила между отделните барабани на каменните колони и не им 

позволяват да се приплъзнат недопустимо (Jamil, Quenneville, & 

Clifton, 2012). Подобно е и въздействието на тежките покривни 

настилки при японските пагоди. Пагодите са може би и единствен 

пример за включване в конструкцията на специализиран 

стабилизиращ елемент – централен стълб, който не е част от 

основната носеща конструкция и има само стабилизираща 

функция при нейното люлеене – не позволява недопустими 

отклонения при люлеене (Hanazato et al., 2010). 

 

  Конструктивна функция вид и степен на деформация от  

системата на допълващите архитектурно-конструктивни 

елементи на пространствено ниво. 

  Предавайки натоварванията от собственото си тегло върху 

основната носеща конструкция, масата на допълващите елементи 

влияе на размера на сеченията на основните носещи архитектурно-

конструктивни елементи. По-тежките масивни допълващи 

елементи увеличават сеченията на основните носещи 

конструктивни елементи поради необходимостта да се поеме 

тяхното тегло. По-леките допълващи елементи съответно 
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намаляват сеченията на основните конструктивни елементи. 

Директното отражение на това влияние са наистина по-големите 

сечения на носещите елементи, което обаче е влияние на 

елементно ниво. По-често обаче масата на допълващите елементи 

влияе индиректно върху степента на деформация на основната 

носеща конструкция – чрез тяхната собствена масивност. 

  Една от класификациите на различните видове преграждащи и 

ограждащи неносещи стени е в зависимост от тяхната маса – те се 

делят на тежки и леки. Прилагането на едните или другите 

неминуемо води до различен тектоничен образ, освен когато 

умишлено не са използвани атектонични подходи (Stoklet House, 

Josef Hoffman). Леките допълващи елементи засилват високата 

степен на деформация в основната носеща конструкция, а тежките 

я редуцират. Обратно – тежките, масивни допълващи елементи 

подсилват ниската степен на деформация на основната носеща 

конструкция, а леките я редуцират.  

  Изявата на конструктивната функция вид деформация при 

основната носеща конструкция на пространствено ниво, 

дефинирахме като изява на начина на работа на цялата 

конструкция  чрез вида на надлъжните деформации, породени от 

различните натоварвания на натиск, опън, огъване и усукване. За 

да изясним проявата на същата функция в системата на 

допълващите елементи отново трябва да изследваме как 

допълващите елементи влияят върху надлъжните деформации в 

основната носеща конструкция. Статически местоположението и 

масата на тези елементи влияе на начина на натоварване на 

основната носеща конструкция. При изявен вид надлъжна 

деформация в нея те могат да подчертаят тази деформация или да я 

редуцират. Съществува и атектоничен подход, при който 

системата на допълващите елементи създава илюзия за 

несъществуваща надлъжна деформация в основната носеща 

конструкция. В този случай в основната носеща конструкция може 

въобще да не е изявена функцията вид деформация на 

пространствено ниво, а илюзията за нея се дължи изцяло на 

допълващите елементи. 
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  Геометричните пространствени характеристики на архитектурно-

конструктивните елементи се оказват добре обоснована база за 

класифициране на различните архитектурно-конструктивни 

системи – линейни, пространствени, линейно-пространствени и 

т.н. (Тилев, 2013). Звучи достатъчно логично отново на базата на 

пространствено геометричните характеристики на тези елементи 

да се определят и основните пространствени функции на 

архитектурно-конструктивните елементи – определяне и разделяне 

на пространство. Докато при конструктивните системи 

пространственият модел на конструктивно действие невинаги 

съвпада с формата, то пространствените функции са пряко 

зависими от нея. Формата и геометрията на всеки елемент са 

носители на пространствени функции. Алберти казва, че 

„…очертанието не се свързва директно с материята …“ (Альберти, 

1935). Ние бихме могли да добавим, че то се свързва с 

пространството, което всъщност означава, че художествената изява 

на пространствените функции е в пряка връзка с формата и както 

често става в процеса на проектиране, очертанието 

(пространствените функции) се появява преди материята, която е 

носител на конструктивните функции. Водеща пространствена 

функция при равнинните елементи е разделяне на пространство, 

при линейните елементи – определяне на пространство, а 

елементите с повърхнинна форма (с единична или двойна кривина) 

притежават балансирани пространствено-разделяща и 

пространствено-определяща функции. Всички основни 

архитектурно-конструктивни елементи изпълняват функциите 

определяне на пространство и разделяне на пространство. В 

зависимост от техните геометрични характеристики – форма, 

големина и взаимно разположение  тези функции са повече или по-

малко изявени.  

  Тук е мястото да се изясни и ролята на трите вида конструктивни 

структури (клетъчна, решетъчна и плътна) по отношение на 

пространствените функции на основната носеща конструкция. 

Те изразяват следните отношения между архитектурна 
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конструкция и архитектурно пространство: „вътре-вън“, 

„прекъснато и непрекъснато“, „отворено и затворено“, „разделяне 

и сливане“, „част и цяло“ (Тилев, 2013). Както се вижда 

цитираните отношения имат сходство с двете дефинирани тук 

пространствени функции – разделяне на архитектурно 

пространство и определяне на архитектурно пространство. 

Клетъчната структура е обобщен модел на изявата на 

пространствено-разделящата функция на основната носеща 

конструкция, а решетъчната структура е модел на изявата на 

пространствено – определящата функция. Плътната структура на 

пространствено ниво изявява липсата на вътрешно архитектурно 

пространство. Конструктивните структури носят информация за 

формата на основните архитектурно-конструктивни елементи, а 

формата влияе на пространствените им функции. Конструктивните 

системи също носят идея за форма (геометрия) на архитектурно-

конструктивните елементи  (макар не винаги директна) и поради 

тази причина те също са обвързани с пространствените им 

функции. Разглеждането на пространствените функции на 

основната носеща конструкция на пространствено ниво трябва да 

бъде направено по конструктивни системи и конструктивни схеми, 

разгледани най-вече в тяхната периферия. 

  Равнинната конструктивна система е изградена от елементи, 

които имат силно изявена пространствено-разделяща функция. 

Чрез равнини могат да се създадат няколко типа пространства – 

затворено, полуотворено и отворено или „плаващо“ (Bejder, 2012, 

стр.97) Всъщност трите типа пространства показват три различни 

положения на равнините спрямо периферията на архитектурната 

форма (сградата). 

  Разполагането на равнините с висока степен на съвпадение и 

непрекъснато по контура на сградата води до архитектурни форми 

с тектонична доминантна изява на пространствено-разделящата 

функция на носещата конструкция или така нареченото затворено 

пространство. При втория тип пространство, по контура на 

сградата са разположени равнини, които съвпадат с контура ѝ, но с 

прекъсване. При този тип пространствена структура имаме изява и 
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на двете пространствени функции на равнините. Третият тип 

пространствена структура е, когато равнините контактуват с 

контура на сградата единствено напречно. Разполагането на 

стените перпендикулярно или под ъгъл спрямо линията на контура 

води до по-голямо изявяване на тяхната пространствено-

определяща функция, поради силно изявената им конструктивна 

функция степен на деформация. 

 

 
фигура 13 Видове пространствени структури с равнини по Bejder Източник: (Bejder, 
2012) 

 

  Носещите конструкции с линейна конструктивна система 

образуват пространствена решетка, която нито разделя  

вътрешните пространства, нито създава граница между външното 

и вътрешното архитектурно пространство. Това е така, понеже 

водеща при линейните елементи е тяхната пространствено-

определяща функция.  

  На повърхнинните конструктивни системи (с единична и 

двойна кривина) са присъщи и двете пространствени функции 

едновременно, което почти винаги води до силно въздействие 

върху архитектурното пространство. Причините за това 

въздействие могат да бъдат различни, но най-често срещаният 

довод е тяхната „пространственост“, макар че тримерността е 

характерна за всеки един елемент независимо от неговата 

геометрия. 

  На пространствено ниво трябва да се разгледат пространствените 

отношения между основната носеща конструкция и системата на 
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допълващите елементи. В зависимост от това коя от двете 

пространствени функции е присъща за основната носеща 

конструкция и за допълващите елементи, се създават различни 

взаимоотношения между двете системи от архитектурно-

конструктивни елементи. Пространствените функции на основната 

носеща конструкция могат да се допълват от пространствените 

функции на допълващите елементи или обратното – допълващите 

елементи да са с изявена различна пространствена функция от 

основната носеща конструкция. 

  Допълващите елементи при равнините конструктивни 

системи  със затворени конструктивни схеми са основно прозорци, 

врати и парапети. Тяхната форма, размери и местоположения в 

носещите стени изразяват пространствените им функции. Те могат 

да подсилят пространствено-разделящата функция на основната 

носеща конструкция или да я смекчат.  

  При линейните и линейно-равнинните конструктивни 

системи по контура на носещата конструкция имаме винаги 

линейни елементи и хоризонтални плочи. Изявената 

пространствена функция на основната носеща конструкция е 

изцяло пространствено-определяща. Допълващите елементи, 

които имат отношение към тази функция, са ограждащите стени, 

големите остъклявания и окачените фасади. Те могат да 

подчертаят изявата на пространствено-определящата функция на 

основната носеща конструкция или изцяло да я редуцират. 

  При изцяло повърхнинните конструктивни системи  (сводове, 

куполи, черупки, мрежи и мембрани с единична или двойна 

кривина) влиянието на допълващите елементи върху 

пространствените функции на основната носеща конструкция  е 

ограничено. 

 

  На елементно ниво се разглеждат основни архитектурно-

конструктивни елементи, съставени от един или повече 

поделементи, които са обединени от обща конструктивна и/или 

пространствена функция в системата на архитектурната 

конструкция. Функциите, които са присъщи и обединяващи за 
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структурата на елементите на основната носеща конструкция, са 

конструктивни, а тези за елементите на системата на допълващите 

елементи - пространствени. 

 Според Тилев всеки архитектурно-конструктивен елемент също е 

конструкция, която може да бъде характеризирана конструктивно 

със съответна конструктивна система и конструктивна схема, но 

естествено на друго йерархическо ниво. Всеки един основен 

архитектурно-конструктивен елемент е и една система със своя 

структура, която се състои от материални части, които можем да 

разделим на носещи поделементи и допълващи поделементи. За 

тях би трябвало да важат същите функции и зависимости, както 

при основната носеща конструкция и системата на допълващите 

елементи на пространствено ниво.  

  Конструктивните функции, които изпълняват поделементите 

на архитектурно-конструктивните елементи, са отново: начин на 

приемане, разпределение и предаване на товари, пространствена 

устойчивост и вид и степен на деформация. Тези функции се 

разглеждат в системата на носещите поделементи и в 

системата на допълващите поделементи, както бяха разгледани 

на пространствено ниво. Самите основни архитектурно-

конструктивни елементи на елементно ниво не се разглеждат 

отделно като основни носещи и допълващи, защото за структурата 

и на двата типа елемента  важат едни и същи постановки. И едните 

и другите имат своя носеща конструкция и допълващи 

поделементи. 

  Разпределението на товари в системата на носещите 

поделементи отново бива равномерно и неравномерно. 

Характеризира се от начина на организация (организационния 

принцип) на носещите поделементи, който се отразява от 

конструктивните схеми, приложени на елементно ниво като 

„опростено графично изображение в някоя от проекциите на 

елементите“ (Тилев, 2013). Приемането и предаване на товари 

(равномерно и неравномерно) в същата система отново се 

характеризира от конструктивните схеми, приложени на елементно 

ниво, които отразяват начина на подпиране на носещите 
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поделементи. Линейните, повърхнинните и точковите 

хоризонтални конструктивни схеми отразяват съответно 

равномерното и концентрираното (неравномерното) приемане и 

предаване на товари. Праволинейните, криволинейните, 

прекъснатите и непрекъснатите вертикални конструктивни схеми 

отразяват пътищата на приемане и предаване на товарите в 

елементите по вертикала. Определеността на направленията на 

разпределение на товарите в системата на носещите поделементи 

се характеризира от вида на конструктивната структура на 

основните архитектурно-конструктивни елементи – плътна, 

клетъчна, решетъчна и от конструктивния им вид 

(конструктивната система). 

  Конструктивната функция пространствена устойчивост в 

системата на носещите поделементи отново съдържа два 

компонента – неизменяемост и стабилност. Неизменяемостта се 

характеризира от формата на елемента, от вида на сечението му, от 

начина на организация на носещите поделементи и от 

специализираните поделементи в носещата конструкция на 

основните архитектурно-конструктивни елементи. Стабилността 

се характеризира от вида на връзката на основните архитектурно-

конструктивни елементи със съседните им основни елементи – 

ставна или корава връзка. 

  Конструктивната функция вид и степен на деформация в 

системата на носещите поделементи на елементно ниво се 

характеризира съответно от масивността на сеченията на 

основните архитектурно-конструктивни елементи и от 

деформациите в носещата им конструкция . 

 

  Допълващите поделементи в структурата на основните 

архитектурно-конструктивни елементи са поделементите, които не 

участват в тяхната собствена носеща конструкция. Това са така 

наречените довършителни работи - обшивки, облицовки, 

вентилируеми обшивки, мазилки, замазки, декоративни покривки, 

бои, лакове, тапети, пълнежни елементи, изолационни материали, 

покривни покрития, настилки, окачени тавани, жалузи, обкови и 
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др. Мястото на тези елементи от сградите в структурата на 

архитектурната форма и начинът на тяхното тектонично 

въздействие досега оставаше неизяснено. Структурно-

функционалният модел на тектониката дава отговор и на този 

въпрос. 

  Конструктивните функции на системата на допълващите 

поделементи винаги се разглеждат в отношение с носещата 

конструкция на основните архитектурно-конструктивни елементи, 

защото без нея системата от допълващи поделементи не би могла 

да съществува. Отношенията с нея са същите като отношенията 

между допълващите архитектурно-конструктивни елементи и 

основната носеща конструкция на пространствено ниво 

  Конструктивната функция разпределение на товари от 

системата на допълващите поделементи към системата на 

носещите поделементи се характеризира от степента на съвпадение 

на местоположението на системата на допълващите поделементи 

със системата на носещите поделементи (съвпадение между 

обвивка и съдържание). Определят се два модела - модел на 

допълване (съвпадение) и модел на разграничаване (несъвпадение). 

Функцията приемане и предаване на товари от системата на 

допълващите поделементи към системата на носещите 

поделементи се характеризира от начина на подпиране на 

допълващи поделементи от системата на носещите поделементи. 

Линейното и повърхнинното подпиране отразява равномерно 

приемане и предаване на товари. Точковото подпиране отразява 

неравномерно (концентрирано) приемане и предаване на товари. 

Конструктивната функция пространствена устойчивост от 

системата на допълващите поделементи съдържа отново два 

компонента – неизменяемост и стабилност. Неизменяемостта се 

характеризира от начините, чрез които системата на допълващите  

поделементи участва в осигуряването на неизменяемостта  на 

системата на носещите поделементи. Стабилността се 

характеризира от вида на връзките между поделементите на двете 

системи – ставни или корави. 
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  Конструктивната функция степен на деформация се 

характеризира от начините, чрез които системата на допълващите 

поделементи влияе на степента на деформация на носещата  

конструкция на основните архитектурно-конструктивни елементи. 

Най-често се наблюдава атектонично влияние чрез промяна на 

габаритите на елементите. 

 Функцията вид деформация от системата на допълващите 

поделементи се характеризира от начините, по които системата на 

допълващите поделементи влияе на вида деформация на носещата 

конструкция на основните архитектурно-конструктивни елементи. 

Отново се наблюдава атектонично влияние чрез пресъздаване на 

несъществуващи деформации в носещата конструкция на 

основните архитектурно-конструктивни елементи. 

 

  Двете основни пространствени функции - оформяне на 

пространство и разделяне на пространство, се разглеждат на 

елементно ниво спрямо структурата на носещата конструкция на 

основните архитектурно-конструктивни елементи. В зависимост от 

това дали тя е плътна, решетъчна или клетъчна се проявяват 

едната или другата пространствена функция.  

  При елементи с просто сечение и плътна структура на носещата 

им конструкция пространствените им функции на елементно ниво 

се пораждат от техния пространствено-геометричен модел  

(форма). Криволинейните повърхнини на плътните елементи с 

просто сечение изявяват пространствено-определящата им 

функция. Равнинните повърхнини на плътните елементи с просто 

сечение изявяват пространствено-разделящата им функция. 

Пространствени функции при клетъчна структура на носещата 

конструкция на основните архитектурно-конструктивни елементи 

се характеризират от контура на сечението им. При затворен 

контур на сечението е изявена функция разделяне на 

пространство, а при отворен контур на сечението са изявени 

функциите разделяне на пространство и определяне на 

пространство.  
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  При основни архитектурно-конструктивни елементи с решетъчна 

структура на носещата си конструкция винаги се изявява 

функцията определяне (трансформиране) на пространство. 

 

  Пространствените функции на системата на допълващите 

поделементи се разглеждат като на пространствено ниво,  

взависимост от пространствените функции на подсистемата на 

носещите поделементи. Те могат да допълват или редуцират 

пространствените функции в системата на носещите поделементи. 

Понеже пространствените функции на носещата конструкция на 

основните архитектурно-конструктивни елементи зависят от 

техните конструктивни структури, то и пространствените функции 

на системата на допълващите поделементи се разглеждат според 

типа структура на носещата конструкция на елемента – плътна, 

клетъчна и решетъчна. 

  При плътна структура на носещата конструкция на основните 

архитектурно-конструктивни елементи пространствените функции 

на системата на допълващите поделементи се характеризира от 

начините, по които тази система (обвивката) може да променя 

формата и размерите на системата на носещите поделементи 

(съдържанието). Несъвпадение на системите по местоположение и 

форма води до промяна в пространствените функции на носещата 

конструкция на елемента. Съвпадението на системите по 

местоположение и форма води до допълване (подчертаване) на 

пространствените функции на носещата конструкция на елемента. 

  При клетъчна структура на носещата конструкция на основните 

архитектурно-конструктивни елементи влиянието на  

пространствените функции на системата на допълващите 

поделементи зависи от вида на сечението на елемента и 

приложените допълващи поделементи. При затворен контур на 

сечението системата на допълващите поделементи най-често 

допълва пространствените функции на носещата конструкция на 

елемента. При отворен контур на сечението, когато имаме 

изявени функции определяне на пространство и разделяне на 

пространство в системата на носещите поделементи, системата от 
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допълващи поделементи може да подчертае (допълни) 

пространствено-определящата функция на носещата конструкция 

на елемента или да я редуцира. 

  При решетъчна структура на носещата конструкция на 

основните архитектурно-конструктивни елементи 

пространствените функции в системата на допълващите 

поделементи може да подчертават (допълват) пространствено-

определящата функция в системата на носещите поделементи или 

да я редуцират. 

 

  При разглеждането на художествените изяви на конструктивните 

и пространствените функции в структурно-функционалният модел 

на тектониката на елементно ниво се забелязва едно изключително 

голямо многообразие. Очертаните в труда основни постановки са 

само базови и на това ниво са нужни  допълнителни проучвания. 

 

Заключение 

  Разглеждането на пространствените и конструктивните функции 

от структурно-функционалния модел на тектониката на двете 

дефинирани нива съдържа едно изключително широко поле от 

теми, свързани с изграждането на архитектурната форма и нейните 

художествени качества. Всяка една от тези теми, сама по себе си, 

не е нова. Повечето от въпросите са дискутирани многократно в 

архитектурната теория и са неотменна част от практиката. В 

структурно-функционалния модел на тектониката тези проблеми 

намират своето логично място и биват систематизирани като вид 

тектонични изяви. Обвързването на тектоничните изяви с 

конструктивните и пространствените функции в архитектурната 

конструкция създава теоретична основа, която открива 

възможности както за различни научни изследвания, така и за 

целенасочени творчески търсения в дадена област от функции.   
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Систематизацията на тектоничните изяви ни дава един нов поглед 

върху архитектурната форма и значението на строителните 

технологии и компоненти за нейното изграждане. 

 

  Основният извод от изследването е, че структурно-

функционалният модел на тектониката е с изключително широк 

обхват и съдържа в себе си всичките ѝ познати проявления, което 

го прави приложим. 
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Приноси на труда 

Научни приноси 

 

I. Основен научен принос: Обогатяване на архитектурната 

теория в областта на тектониката по пътя на: 

 

1) Систематизиране на тектоничните проявления чрез 

обвързването им с конструктивните и 

пространствените функции на архитектурно- 

конструктивните елементи; 

 

2) Изясняване на връзките между конструктивните и 

пространствените функции на архитектурно-

конструктивните елементи и тектоничните изяви; 

 

3) Дефиниране на пространствените функции на 

архитектурно-конструктивните елементи. 

 

Научно-приложни приноси 

 

I. Структурно-функционалният модел на тектоничните 

проявления дава възможност за извършване на различни 

научни изследвания в областта на тектониката и 

архитектурата; 

 

II. Систематизираните тектонични изяви са основа за 

анализиране на художествените качества на дадена сграда 

или група от сгради.  
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Приложения на труда 

 

I. Систематизацията на тектоничните изяви е основа  за 

конкретни творчески търсения в процеса на проектиране на 

нови сгради в архитектурната практика; 

 

II. Структурно-функционалният модел на тектониката е 

инструмент за проучване и анализиране на съществуващи 

сгради в процеса на проектиране и намеса; 

 

III. Обогатената теория в областта на тектониката е основа за  

обогатяване и на архитектурния образователен процес.  
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Терминологичен речник 

Структура – съставни елементи и връзките между тях; 

Структура на архитектурната форма – архитектурната 

композиция, която е синтез на архитектурната конструкция и 

архитектурното пространство; 

Строителна технология - методите (исторически придобитите 

опит и знание) и техниките  (техническите средства) за 

строителство; 

Архитектурна композиция – специфичен вид конструиране, 

което организира и едновременно полага взаимодействието 

между обемно пространствената среда с нейните компоненти и 

материално-конструктивния субстрат; 

Архитектурно пространство – сетивно-психологическо 

пространство с функционална определеност, предназначение, 

определено от материални елементи; 

Архитектурна конструкция – система от различни материални 

елементи в архитектурната форма, които имат художествено и 

функционално единство; 

Основни архитектурно-конструктивни елементи – 

задължителни и определящи за архитектурната форма 

елементи, които изграждат материалното тяло и формират 

пространствената структура на сградата – стени, подове, 

колони, покриви и други присъщо необходими елементи. 

Основни носещи архитектурно-конструктивни елементи – 

елементите на основната носеща конструкция на сградата; 

Архитектурно-конструктивни поделементи – материалните 

части на основните архитектурно-конструктивни елементи. 

Основни допълващи архитектурно-конструктивни елементи – 

тук се включват всички елементи, чиято основна функция е 

пространствено-преграждаща и не са част от основната носеща 

конструкция; 

Атектоничност – художествена изява на дадена 

конструктивна и ли пространствена функция, която не 
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съответства на реалната изпълнявана функция от архитектурно-

конструктивните елементи; 

Тектонична доминанта – конструктивната или пространствена 

функция, чиято художествена изява доминира в архитектурната 

форма; 

Конструктивна система – вид на архитектурните конструкции 

и елементи според пространствения модел на конструктивното 

им действие 

Функционална изява – ментално възприемане от наблюдателя 

на физически съществуваща или несъществуваща функция в 

материално тяло или пространство. 

Тектонична изява – ментално възприемане от наблюдателя на 

физически съществуваща конструктивна или пространствена 

функция в архитектурна конструкция или архитектурно-

конструктивен елемент, което води до естетическо изживяване 

в него. 

Художествена изява – ментално възприемане от наблюдателя 

на физически съществуваща или физически несъществуваща 

функция в архитектурна конструкция или архитектурно-

конструктивен елемент, което води до естетическо изживяване 

в него. 
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