


• Идеята за нашия ЕКО тапет 

и целта му за нас са 

сходни,но и различни в 

също време. Идеята е да се 

създаде стилен, свеж, 

семпъл, чаровен тапет, 

чиято главна цел е да 

намалява вредите от 

направата на тапетите по 

обикновения начин, като 

рециклира вече използвани 

и ненужни материали, 

превръщайки ги в нещо 

също толкова стилно.

ИДЕЯТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 



КОЯ С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА

• Въпреки препятствията, 

които се случиха по време 

на работата и 

невъзможнстта да работим 

на живо, двете се 

стиковахме и през 

разстояние, разпределихме 

си задачите така,че да са ни 

по равно. Едната се 

занимаваше с 

оформлението на тапета и с 

част от точките за курсовата 

работа, а другата 

подготвяше защитата на 

прокета и останалите точки 

от курсовата работа. 



АКО МОЖЕХМЕ ДА ОСЪЩЕСТВИМ ПРОЕКТА

• Ако можехме да 

осъществим нашия еко 

тапет то със сигурност 

багренето на влакната, 

направата на 

рециклираната хартия и на 

самия тапет, също щяха да 

станат част от нашата 

работа, което всъщност е 

забавната част от проекта. 

Всяка щеше да си вземе 

задачи и да си помагаме, 

за да можем да 

осъществим този 

природосъобразен проект и 

да стане по възможно най-

добрия начин.



НАШАТА САМООЦЕНКА

• Нашата цел беше да 

намалим вредното влияние 

върху природата и да 

създадем тапет, който да е 

универсален за всяка част 

от къщата, офиса или всяко 

друго място и мисля че 

успяхме. Подцелта на този 

наш проект бе да 

разберем какво е нужно 

всъщност, за да се направи 

един такъв тапет и какво е 

нужно на един екип, за да 

осъществи проекта. 



Като заключение мога да кажа,че се стиковахме бързо и изпълнихме всичко в 

срокове с нашите очаквани резултати,че даже и по-добри от очакванията ни! А в 

бъдеще може да осъществим проект и на живо, ако ни се отдаде възможност. 





ПРОЕКТ: ЕКО ТАПЕТ
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Какво е еко тапет?

◦ Този тип тапети са една нова алтернатива 

да промените облика на интериора си. 

Характерно за тях е, че не съдържат PVC 
и други вредни вещества, което ги прави 

природосъобразни и подходящи и за 

най-чувствителната среда, каквато е 

например детската стая.



◦ Можем да кажем, че този тип тапет са 

екологични, защото освен липсата на 

PVC при направата им и монтажа , за 

който е необходима само вода (без 

нуждата от специални лепила). 

Характерно за този тапет е, че могат да 

се използват мастила и багрила на 

водна и растителна основа. Те 
покриват всички еко изисквания.



Идеята ни за еко тапет

Тапетът е направен от 

естествени материали.

Рециклирана хартия, 

естествени багрила 

и др.



Рециклирана хартия

◦ Рециклирането на хартия е процес, при 

който стара или използвана хартия се 

раздробява във вода, за да се образува 

течна паста, която се разстила в тънък 

слой върху мрежа за сушене. 

Всеки път, когато хартията 

преминава през процеса на 

рециклиране, хартиените влакна се 

разпадат и качеството на хартията 

намалява.



Естествени багрила
◦ Естествените багрила са използвани за оцветяване на 

текстилни материали. Багрилата са с различен произход 

– растителен, животински или минерален, но са 

достъпни в природата.

Багрилата с растителен произход, например 

се извличат от треви, цветя, зеленчуци, плодове, 

дървета и от точно определени техни 

части(корени, кора, листа, цветове, семена и 

др.)



ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:
ОБОБЩЕНИЕ НА 

КУРСОВАТА РАБОТА
Презентацията изготвил: Денис Дуран;

11 „г“ клас; номер 9



Курсова работа на тема:
Разработване на „зелен“ дизайнерски проект 

на еко тапет 

В курсовата работа са взели участие: 

Александра Боткова, Василена Караконска, 

Денис Дуран,  Йоанна Калушкова
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Увод

1. Въведение

■ „Зелени технологии“ е когато с 

материали от най-малко 

въздействие на околната среда 

се получават продукти за 

практически цели.

■ Целите на зелените технологии 

биват: устойчивост и 

рециклируемост.

2. Цели на 
курсовата работа

■ Да създадем “ЕКО тапет” с 

материали, изработени от природни 

или от рециклирани материали и с 

това да спомогнем за спирането на 

замърсяването на природата и 

околната среда.



Увод

3. Задачи 
■ Нашата задача е да създадем 

нашият “ЕКО тапет” като вложим 

креативност, дизайнерски 

познания и мислене.

■ Да създадем нещо естетически 

добре изглеждащо без да 

използваме химията в нашият 

проект.

4. Очаквани резултати 

■ Физическият прототип на нашият 

тапет трябва да бъде практически 

удобен и безвреден за природата.

■ Да изглежда добре за най-

чувствителната среда, каквато 

например е детска стая



Изложение

1. Исторически данни 

■ Свързваме с темата термина 

екология.

■ Екологията е наука, която изучава 

взаимодействието между живите 

организми и околната среда.

■ Първите еколози били Аристотел и 

Чарлз Дарвин.

■ Ернст Хекел въвежда понятието 

„екология“

2. Материали 
От животински произход: 

1. Вълна- това е най-разпространената прежда.

2. Коприна- от копринена буба

От растителен произход:

1. Лен

2. Памук

3. Коноп 

4. Бамбук 

5. Соя

6. Коприва





Изложение 

3.Технологични операции 
и процеси 

■ Производство е процес на 

преработване на природните 

суровини в готова продукция с 

цел потребление.

■ Извличането на багрила от 

растителните или животинските 

видове е стара технология за 

багрене.

4. Предложение на 
дизайнерски проект: 



Заключение 

■ В заключение можем да кажем, че винаги има 

възможност да опазим околната среда, ползвайки 

повече ЕКО продукти, отколкото различни химикали и 

вредни за природата материали. Създавайки нашия 

тапет ние се запознаваме с различните начини, по 

които може да се изработи, използвайки само ЕКО 

материали направени собственоръчно. 



Благодаря за вниманието! 



Проект “Еко тапет”
Изработили: Яна Кръстева, Борис Вартанян, Дрина Тодорова, Марина Маринова, 

Мерве Садулла
    Клас: 11б



Проект на тапета

Графично изработен проект на “Еко 

тапет” .



Материали за проекта

В проекта са използвани вълна, прежда и влакна, 

които след процеса на багрене са залепени, с 
екологично лепило, върху бирен картон. 

За премахване на жълтеникавия нюанс от вълната 

и преждата, те са накиснати в разтвотвор от вода и 

сода бикарбонат. По този начин постигнатите 
цветове след багренето  са по-наситени. 



Багрила използвани за “Еко тапета”

корени на брош (Rubia 

tinctorum)

орех черница

дюла ( Cydonia vulgaris) риган ( Origanum vulgare) куркума



Защо тези багрила?

Избрахме тези багрила, тъй като са лесно достъпни, 

добити от природата и напълно еко. 

Те дават приятни земни цветове, които се 
получават с различна наситеност спрямо времето, 

за което влакната са оставени да киснат в тях.

Всяко едно от багрилата дава различен нюанс в 

зависимост от това дали е прясно или изсушено. 



Благодарим за вниманието!



Проект за екотапет

От Християн Цветков



Въведение

Тапета е материал за 

облицоване на вътрешни стени 

на апартаменти, къщи и офиси и 

други. Счита се за елемент на 

интериорния дизайн. Обикновено 

се продава на рула. Най-често 

срещаните тапети са книжните, 

но може да се изработват и от 

други материали.



Как се прави?

Тапетите се мажат със 

специално лепило на основата 

на нишесте и се лепят на 

стените, като последните 

трябва да са преминали 

специална подготовка. 

Отлепването на тапетите става 

най-лесно като се намокрят с 

вода или водна пара.



Каква е разликата между тапет и екотапет?

Разликата между нормалния 

тапет и екотапета, е че при 

екотапета се използват 

естествени материали, които 

не вредят на природата или с 

други думи са екологични.



Графичен проект 

на екотапет

Графичния проект на екотапета служи за 

да може да визуализира идеята за да 

имаме представа какво да правим, 

когато правим прототипа.



Постигане на цветовете

Цветовете, които ще бъдат използвани са:

- жълто (обелки от лук)

- червено (настъргано цвекло)

- виолетово (червено вино)



Заключение

С този екотапет и с 

постигнатите към него задачи, 

може да се каже, че успешно се 

постига ефект, положителен за 

околната среда!



Благодаря за вниманието!


