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RESIDENTIAL BUILDING
TOWN OF SHUMEN
SECTION III
PROJECT DESCRIPTION

All residential levels of the building follow the spatial
North-South orientation concept. The eastern and western façades
are envisaged to be blind. The internal spaces are made in such
a way to ensure visual communication focused on the forest along
the Shumen Plateau slopes to the south and to the urban landscapethe Shumen Plateau slopes to the south and to the urban landscape
to the north. The design envisages provision of a special air gap behind
the glass façade, which will be common for both basic residential floors.
This gap will play the role of a worm air reservoir.
All rooms have windows and doors communicating with the reservoir,
or directly with the outdoor space.

In cold weather: The worm air of the reservoir will enter into the upper
floor rooms and will be replaced by colder air from the lower floor livingfloor rooms and will be replaced by colder air from the lower floor living
rooms or from the ambient environment. This will ensure the  air
circulation in the building and will provide for the even distribution of
the air in the living spaces (See Figure No. 1). 

In hot weather: The air gap of the glass façade will be provided with
inlet flaps for the cold air and outlet flaps for the hot air.
These flaps will ensure the upstream air circulation within the air
gap to avoid the internal spaces’ overheating, thus improving the roomsgap to avoid the internal spaces’ overheating, thus improving the rooms
general ventilation (See Figure No. 2).

SECTION IV.
ENVIROMENTAL IMPACT OF THE PROJECT.

This Project pursues not exactly an impact on the environment, but rather impact on the people’s
way of thinking. The Project proposes a transition from the traditional and routine construction
approaches to a new and different approach aimed to preserve and keep energy – the most
valuable asset of our socievaluable asset of our society. 

BASIC FEATURES:
Basic frame of the building:
Made of reinforced concrete,
compliant with the seismic
requirements for the region.
Façades:
Suspended ventilated façadesSuspended ventilated façades
with ceramic cladding.
Thermal Insulation:
Mineral wool
Façade Glazing:
Aluminium system
with glass panels.

РАЗДЕЛ III
СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

Всички жилищни нива на сградата са подчинени на
пространствената концепция север - юг.  Фасадите  на изток и
запад  са   плътни. Визуалните връзки между вътрешните
пространства и околната среда са „фокусирани“ – на юг към

гората на Шуменското плато, на север - към градската панорама.гората на Шуменското плато, на север - към градската панорама.
По южното фасадно остъкляване / отвътре/ проектът предвижда

специално въздушно пространство -общо за  двата основни
жилищни етажа. Това пространство е резервоар за топъл въздух.

Всички стаи имат  прозорци или врати към  този
резервоар ,както и директно към външното пространство.

 
В студено времеВ студено време: Затопления въздух  в резервоара навлиза в

стаите на горния  етаж  ,а  отдолу  навлиза от дневната
/или отвън /по-хладен  въздух. Създава се завъртане на

въздуха в сградата и равномерно разпределение
на топлината в жилищните пространства. /фиг. 1/

В топло време: Във фасадното остъкляване са предвидени  
долни,входящи клапи за студен въздух и горни,изходящи клапи за

топъл въздух.За да се избегне прегряване на вътрешнитетопъл въздух.За да се избегне прегряване на вътрешните
пространства,тези клапи  ускоряват движението на въздуха

по вертикала във въздушния резервоар  и подобряват
вентилирането на стаите. /фиг. 2/ 

РАЗДЕЛ  IV.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

                                            
Въздействието на проекта е не толкова за промяна на околнатаВъздействието на проекта е не толкова за промяна на околната
среда, колкото за промяна на мисленето на хората. Мислене,

което е насочено към преход от един традиционен, рутинен начин
на строителство към нов, по-различен начин,който в случая

опазва и пести ел.енергия - най-ценното богатство на  обществото.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
Основна носеща кострукция -  стоманобетонна,съобразена

със сеизмичните норми за зоната.със сеизмичните норми за зоната.
Фасади -            вентилируеми с окачена

фасадна керамична облицовка.
Топлоизолация -                                минерална вата.

Фасадно остъкляване -                    алуминиева система
със стъклопакети.


