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Въведение 

 Характеристики на XX век – 
нови открития, композитни материали и 
информационни технологии 

 Нови задачи и предизвикателства –  
климатичните промени и опазването на околната среда 

 Два основни стремежа на обществото 

•  постигане на икономическо развитие, осигуряващо 
нарастване на жизнения стандарт (комфорт); 

• опазване и подобряване на околната среда (грижа за 
бъдещето). 

 Отговор – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 



Стратегията „Европа 2020” 

 намаляване на емисиите на парникови 
газове с 20 % спрямо 1990 г.  

 добиване на 20 % от енергията от 
възобновяеми 
енергийни 
източници  

 увеличаване на 
енергийната 
ефективност 
с 20 % . 

 



Строителството в контекса на 
устойчивото развитие 

 ранни усилия – повишаване на енергийна 
ефективност 

 днес:  

 отдалеченост от устойчивостта 

 въвеждане на стандарти за устойчиво 
развитие в строителството 

 ефективността на строежите (сгради и 
съоръжения) се разглежда от екологични, 
икономически и социални позиции 



Същност на устойчивото 
строителство 

 няма общоприето определение за понятието 

 1998 г. „… създаване и поддържане на 
здравословна сградна среда, основана на 
принципите на ефективно използване на 
ресурси и екология.” 
Международен съвет за строителство 
(сега International Council for Research and 
Innovation in Building and Construction – CIB) 



Седем принципа (критерия) за 
устойчиво строителство на CIB 

1. Редуциране на ресурсите за строителството 
(редуциране); 

2. Повторно използване на ресурси (отново); 

3. Използване на рециклирани материали 
(рециклиране); 

4. Опазване на природната среда (природа); 

5. Изключване използването на токсични 
материали (тoксични); 

6. Гарантирана евтина поддръжка (икономика); 

7. Акцент върху качеството (качество). 

 



Структура на устойчивото 
строителство 



Характерни особености на 
зелените (устойчивите) сгради      1/2 

 на покрива се създава градината (зелен покрив), 
който не само придава 
по-добър урбанистичен 
вид на сградата, но участ- 
ва и като топлоизолация 

 във фасадите се влагат 
фотоволтаични панели и 
елементи, които преобра- 
зуват слънчевата енергия  
в електрическа (над 35 % 
намаляване на използвана- 
та доставена енергия) 



Характерни особености на 
зелените (устойчивите) сгради      2/2 

 обитателите са осигурени с 
богата естествена светлина и 
отлично качество на въздуха; 

 сградата събира дъждовната 
вода в цистерни, която се 
използва за поливане на гра-
дините на покрива и като 
акумулатори за топлиннa;  

 отпадната вода се обработва за 
повторна употреба в отоплител-
ната и охладителна системи или 
използване в тоалетните и др. 



Характерни особености на 
устойчивите строителни материали 

удовлетворяват или надвишават изисквания за: 
 пренебрежимо и дори нулево влияние върху ок. среда; 

 голяма здравина, дълготрайност и стабилност;  

 значителна влаго-, водо- и мразоустойчивост; 

 висока устойчивост на влага, гниене или 
биоразграждане; 

 безопасност и нетоксичност, вкл. радиоактивност; 

 производство в големи количества; 

 бързо и ефикасно произвеждане, 
монтиране, адаптиране и ремонтиране; 

 възможност за повторно използване 
и пълно рециклиране. 

 



Характеристики на зелените 
(устойчивите) строителни материали 

 ниски енергийни разходи за производство 

 висока дълготрайност (устойчивост) 

 незначителни разходи за поддържане 

 

■ съдържат относително голямо количество 
рециклирани материали 

■ произведени по начин, 
осигуряващ пълното им 
рециклиране за ново 
влагане и приложение. 



Насоки и бариери 
за устойчивото строителство 

А) Фактори с положителен ефект (насоки) 

 

Б) Фактори с отрицателен ефект (бариери) 

1. Финансови фактори 

2. Изследователски фактори 

 



Фактори с положителен ефект 

 Бързо развитие на системите за оценка и 
сертифициране спрямо изисквания за устойчиво 
строителство (LEED, BREEAM, DGBC и др.); 

 Провеждане на целенасочена правителствена 
политика в развитите страни; 

 Съществуване на обществена и частна инициатива; 

 Постоянен стремеж на професионалистите в 
строителния бранш за повишаване на 
квалификацията и за приложение на добрите 
практики; 

 Значителен научен напредък в зелените 
строителни технологии. 



Финансови фактори (бариери) 

 Трудности в анализа на цената на жизнения цикъл 
(LCC) на строежа; 

 Реално по-високи начални цени на строежите; 

 Разделяне на капиталовите разходи и тези за 
поддръжка (експлоатация); 

 Лоша държавна политика в областта на 
образованието по архитектурни и строителни 
специалности, включваща и неадекватно 
финансиране и демотивиране на преподаватели и 
обучаеми; 

 Възприемането на устойчивостта на строежите 
само като пазарен продукт. 



Изследователски фактори (бариери) 

 Недостатъчна мащабност на изследвания на 
вътрешната среда на сградата, вкл. комфорт и и 
безопасност (здраве); 

 Липса на правни изследвания и създаване на 
адекватни законови норми; 

 Липса на ръководства и указания 
за работата по проектиране, 
изграждане и поддържане на 
зелените сгради; 

 Неприоритетно и недостатъчно 
финансиране на изследванията. 



Устойчиво строителство в България 

 Начало – 1998 г., защитена първата 
дисертация за научно-образователната 
степен „доктор” с тематика бетон с 
рециклирани материали  

 Днес –  

 Регламент (ЕС) № 305/2011 – Устойчиво 
използване на природните ресурси 

 Закон за управление на отпадъците и 
Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали 

 



Научни и обучителни форуми       1/2    

 Министерството на инвестиционното проектиране и 
Министерството на регионалното развитие (Напредък и 
бариери пред устойчивото строителство. Устойчиво 
строителство и зелени обществени поръчки – 21.03.2014 

 Български съвет за устойчиво развитие, вкл. изградената 
Академия към него (Sustainability Forum Sofia – More than 
Green – 29.09.2011, Оценка на жизнения цикъл – 
29.11.2012, Eнергийна ефективност и сграден комфорт – 
21.02 2013, BGBC Green Future – 20.11.2013) 

 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 
(Юбилейната международна конференция „Устойчиво 
строителство – отговорност на инженерната общност за 
съхранение на природата“– 8.04.2014) 



Научни и обучителни форуми       2/2    

 Българска асоциация на архитектите и инженерите-
консултанти (Използване на рециклираните строителни 
материали) 

 Научно-технически съюз по строителство в България 
(Международната научна конференция „Проектиране и 
строителство на сгради и съоръжения” 2012 и 2014) 

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 
(Meждународна конференция „Архитектура, Строителство 
– Съвременност” 2013) 

 Висше строително училище „Любен Каравелов“ 
(Meждународни научни конференция ВСУ‘2013,  
ВСУ‘2014 и ВСУ‘2015).  



Насоки в областта 
на устойчивото строителство у нас  

 Обособено тематично направление на 
ВСУ‘2014 

 ТК 101 „Устойчиво строителство” към 
Българския институт по стандартизация 

 Сертифициране по LEED, BREEAM, DGNB 

Софарма Бизнес Тауърс, 

проектант: Architectonika 

Studio, арх. Димитър 

Паскалев 



Сграда “Тринити” - Бургас 



Сграда “Коджакафалията” – г. Бургас 

Образователна сграда – бивше сиропиталище 



Софарма Бизнес Тауърс 

http://www.skyscrapercity.com/bg/ 



Сердика Център София 

 

http://serdika-offices.com/files/Broshure%20Serdika-web-brochure.pdf www.serdikacenter.bg/ 



 

http://www.capitalfort.com/en/ 

Бизнес център Capital Fort  



http://www.skyscrapercity.com/bg/ 

Бизнес център Capital Fort  



http://www.skyscrapercity.com/bg/ 

Бизнес център Capital Fort  



Бизнес център Capital Fort  

http://www.skyscrapercity.com/bg/ 



Sofia Airport Center (SAC) 

http://sac.bg/ 



Sofia Airport Center (SAC) 

http://sac.bg/ 



Търговски Център Европа 

http://www.tce.bg/ 

BREEAM 



http://www.skyscrapercity.com/bg/ 

Гранд Каньон София 



Гранд Каньон София 

http://www.skyscrapercity.com/bg/ 



БАСЗП 

http://baszp.com/ 



Годишна конференция "Инвестиции и 
строителство на жилищни сгради 2015" 

 

http://residentialforum.bg/ 



Анализ на устойчивото 
строителство у нас 

 обучение 

 наука 

 бизнес 

 

 среда – все още няма 
разработена цялостна 
концепция за устойчивото 
развитие и в частност 
за строителния бранш 

 



Заключение 

 налице са всички предпоставки за утвържда-
ването на този тип строителна дейност и 
свързаната с нея клас иновативни строежи  

 строителството от гледна точка на устой-
чивостта и програмирането на адекватно 
управление през целия жизнен цикъл на 
сградата е от важно значение за бъдещото 
развитие на „новата строителна идеология”, 
чрез която се решават задачите за гарантира-
не на ефективна и здравословна жизнена 
среда, съхраняване на природата и запазване 
на ресурсите и за бъдните поколения. 



Развитие на устойчивото 
строителство 

 компенсиране изоставането в изследовател-
ската дейност чрез адекватно финансиране за 
изучаване на вътрешната среда върху 
продуктивността и здравето екологична 
изгода от тази алтернатива на традиционното 
строителство и т. н.; 

 утвърждаването и практическата реализация 
на схващането, че уст. строителство е преди 
всичко и подчертано екипна дейност на ин-
веститори, проектанти, строители и специа-
листи по управление и поддържане на сгради 



Необходими краткосрочни действия 

 да се разработи национална концепция за 
устойчиво развитие, в т.ч. за строителството; 

 да се възприеме или адаптира една система 
за оценяване и сертификация сградите; 

 да се започне незабавно запознаване на 
специалистите, политици, предприемачи и 
администратори със същността и 
предимствата на този тип строителство; 

 да се премине към реално изпълнение на 
регламентите, законите и наредбите по 
управление на строителните отпадъците и 
тяхното влагане в строежите. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 



Започна придвижването на проекта за преустройството на бившето сиропиталище 

“Коджакафалията”, съобщават от Общината. Сградата би трябвало да стане част от модерен 

образователен кампус в сърцето на града. Той ще включва ПМГ ,,Акад. Никола Обрешков”, 

Гимназията за романски езици “Георги Стойков Раковски”, Вечерна гимназия ,,Захари 

Стоянов”, новия Ученически дворец на спорта и “Коджакафалията”. 

Изготвеният проект предвижда мащабно вътрешно и външно преустройство на бившето 

сиропиталище, с цел осигуряване на съвременни учебни стаи с максимално ясни технологични 

връзки. Сградата ще се обвърже функционално с всички останали чрез атрактивен стъклен 

ръкав/топла връзка.  

Едно от големите му достойнства е, че съчетава луксозна среда за обитаване с авангардни тенденции за 

енергийна ефективност, което превръща "Тринити" в най-новата "зелена сграда" на Бургас. Локална 

фотоволтаична централа, монтирана на покрива, обслужва нуждите от ел.енергия на общите части. 

Съоръжението значително снижава емисиите на вредни газове в атмосферата и е пример за 

екологосъобразно и природощадящо строителство. 

 
"Тринити" покрива всички изисквания за устойчиви зелени сгради, като едновременно с това напълно 

удовлетворява високите съвременни изисквания за сигурност, комфорт и стил, осигурява на своите 

обитатели спокойствие и безупречни условия за работа или живеене. Перфектният баланс между лукс и 

домашен уют е потърсен още от входа чрез ефекта на двойна височина, като е оставена визуална връзка 

между партера и първия офисен етаж.  

Подземен паркинг на две нива с общо 37 паркоместа създава удобство за обитателите. Комфортът им е 

обезпечен от обща климатизация с термопомпени мултисплит системи, от инсталации за кабелна 

телевизия, интернет, за дистанционно отчитане на импулсни водомерни възли. Търговските помещения са 

снабдени с вентилационна система с вградени канални климатизатори, а партера и двете нива на 

подземния етаж - с вентилационна система за отвеждане на дим и топлина.  


