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Новият европейски Баухаус 

Новият европейски Баухаус е творческа и 
междудисциплинарна инициатива за създаване на 
пространство за срещи с цел проектиране на бъдещи 
начини на живот, разположени на кръстопътя между 
изкуството, социалното приобщаване, науката и 
технологиите.  

Инициативата довежда целите на Европейския зелен 
пакт до нашите жилища и призовава за колективни 
усилия за измисляне и изграждане на бъдеще, което е 
устойчиво, приобщаващо и красиво за нашите умове и 
нашите души. 

Beautiful  sustainable  together  



Новият европейски Баухаус 

• Красотата намира израз в приобщаващи, достъпни пространства за живот, в 
които диалогът между различни култури, дисциплини, полове и възрасти се 
превръща във възможност да си представим по-добро място за всички. Тя намира 
израз и в по-приобщаваща икономика, в която богатството е равномерно 
разпределено, а жилищата са на достъпни цени. 

 

• Красотата намира израз в устойчиви решения, които водят до диалог между 
нашата застроена среда и екосистемите на планетата. Това означава 
възприемане на регенеративни подходи, вдъхновени от природните цикли, които 
позволяват възстановяване на ресурсите и опазване на биологичното 
разнообразие. 

 

• Красотата намира израз в обогатяващи преживявания, които отговарят на 
нематериалните ни нужди, вдъхновени от творчеството, изкуството и културата. 
Това означава оценяване на многообразието като възможност да се учим 
един от друг. 



Новият европейски Баухаус 

       Новото европейско движение Bauhaus е предназначено да бъде мост между света на науката и 
технологиите и света на изкуството и културата ... става дума за нова Европейска Зелена Сделка, 

съчетавайки добър дизайн, естетика с устойчивост. " New European Bauhaus е проект, предназначен 
да трансформира изградената среда (жилища, инфраструктура, архитектура) в такава, подходяща за 

бъдещето, с по-малко емисии и дългосрочна социална стойност. 

Следователно, когато се предприемат проекти за обновяване с определен мащаб, 
конструктивната модернизация трябва да бъде разгледана и финансирана 

съвместно с функционална, естетическа и енергийна ефективност. 

Устойчив конструктивен дизайн (SSD) - цялостен подход към обновяването на 
сградата. Такива подходи като методологията ще гарантират, че новите сгради 
отговарят на естетическите аспекти, конструктивната безопасност, енергийната 
ефективност и останалите основни изисквания.  

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) 
изпълнява пилотния проект „Интегрирани техники за сеизмично укрепване и 
енергийна ефективност на съществуващи сгради“. Този пилотен проект предлага 
цялостен подход за подобряване едновременно на сеизмичната безопасност и 
енергийната ефективност на европейския сграден фонд.  



„The New Bauhaus Approach for Green Transition:  
The vital role of Engineering Intelligence“ 

 

„Новият подход на Баухаус за зелен преход:  
Жизненоважната роля на инженерната интелигентност“ 

4th European 

Engineers Day 

              

4-ти Европейски ден 

на инженерите 

The European Council of Civil Engineers (ECCE), 

the European Council of Engineers Chambers (ECEC), 

and the Federation of European Engineering Associations (FEANI) 

have been carrying out the so called „European Engineers Day“ every 3 years. 

Brussels,  

18 November 2021 



Новият европейски Баухаус 

А стария Баухаус 



Thematic Group 1 
 “Stimulating investment in building renovation, infrastructure 
and innovation”  

Тематичната група 1  
„Стимулиране на инвестиции в обновяване на сгради, 
инфраструктура и иновации“  



Тематичната група 1  
„Стимулиране на инвестиции в обновяване на сгради, 
инфраструктура и иновации“ 

Част 1: Дигитализация на строителството - дигитален преход 

Част 2: Инициативи и практическо прилагане на цифровизацията 

Заключителни бележки 

 

Необходимите елементи за успешна дигитализация на сектора са 
стандартизацията, общ подход към данните и процесите, езиковите и 
класификационни системи. В този контекст, използването на силата на 
данните и използването на подходи с отворен код, които могат да бъдат 
споделени между всички заинтересовани страни през жизнения цикъл на 
сградата, са от изключително значение.  
 

Повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната 
сила и промяната в културата в сектора са необходими при тази 
трансформация. Процесът може да успее само ако заинтересованите страни 
си сътрудничат по веригата на доставки и между държавите-членки. 
Промяната трябва да се ръководи от самия сектор, включително МСП, с 
подкрепата на публичните власти. Специфичните за строителството 
инициативи могат да изиграят решаваща роля в това.  
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Thematic Group 1     Renovation Wave 

Тематична група 1   Вълната за обновяване 

Вълната за обновяване все още предпочита топлинното обновяване и липсва 
холистичен подход, включително конструктивно обновяване. Инфраструктурата 
се споменава само с няколко думи, но не се разглежда. 
 

• Програмата за цифрова Европа не разглежда изрично строителството и нуждите на 
строителството - според мен твърде теоретично. 
• Дигитализацията се развива най-вече на национална основа, а не на обща европейска 
основа, което затруднява използването. 
• Силата на изкуствения интелект в строителството и научноизследователската и 
развойна дейност - в строителството нямате ситуация като в производствена индустрия 
със същите производствени условия през цялото време. Сградата е предимно уникален 
продукт и следователно е много по-сложна за справяне.  

• Тъй като имаме много различни езици в Европа, софтуерът трябва да бъде не само на 
английски, но и на други официални езици в Европа. 
• BIM - Все още има нужда от по-точно определение на BIM. Нужда от европейски 
стандарти. 
• Цифрово Разрешение за строителство - работи добре в Естония. Трудно е да се 
приложи, тъй като има различни национални закони, стандарти и т.н. (дори в рамките на 
страните има различни строителни закони)  


