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Устойчиво развитие –
устойчиво строителство



Eкологичният
ефект

• 35% от емисията на
парникови газове;

• 50 % от природните
ресурси;

• 40 % от общото
количество отпадъци; 

• 40% от енергията.



Устойчивата
сграда

• осигурява здравословни и 
безопасни условия на
обитаване;

• използва невъзобновяеми
ресурси в минимална
степен;

• допринася за намаляване
промените в околната
среда;

• запазва естествените
екосистеми;

• икономическа
рентабилност.



Енергийна ефективност

• енергопотребление при 
производството на строителни 
продукти;

• енергоемкост на строителните 
технологии;

• енергия от ВЕИ вместо енергия от 
горива;

• енергийно потребление при 
експлоатация на сградата;

• сградите произвеждат необходимата 
им енергия за експлоатация.



Ресурсна 
ефективност

• потребление на природни 
суровини и 
оползотворяване на 
отпадъците;

• баланс при разграждането 
и обновяването на 
биологично-
възпроизводими
природни суровини;

• рециклиране и повторна 
употреба на строителните 
отпадъци;

• употреба на индустриални 
отпадъци.



Проектиране с 
оглед
рециклиране (DfR)

• оптимизиране и типизиране
на видовете материали;

• маркиране на материалите;

• системни решения;

• връзки между елементите, 
позволяващи демонтиране; 

• де-конструиране –
алтернатива на
разрушаването;

• използване на рециклирани/ 
рециклируеми материали.



Системи за
сертифициране на
устойчиво
строителство



Декларацииза
въздействие върху
околната среда
(ЕДП/ЕPD) . 

• предоставят данни за 
екологичните въздействия 
по време на жизнения цикъл 
на продукта:

• потребени суровини;

• отделени eмисии;

• отпадъци – опасни, 
неопасни, радиоактивни;

• повторна употреба на 
продукти;

• рециклиране…



Предимствата от
сертифицирането

• доказателство за високо 
качество на сградата;

• позициониране на пазара за 
недвижими имоти;

• по-добра среда на обитание
в сградите;

• по-ниски експлоатационните 
разходи;

• базира се на жизнения 
цикъл на сградата;

• инструмент за комуникация 
и управление за инвеститори 
или собственици.



Устойчивото строителство у нас



Clean & Circle

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти
технологии за устойчива околна среда –
води, отпадъци, енергия за кръгова
икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и 
развитие на Център за компетентност, е 
финансиран по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни
фондове.

Обща стойност на проекта: 23 667 925,86 лв, 
от които 20 117 736,97 лв европейско и 3 550 
188,89 лв национално съфинансиране. 

Срок за изпълнение на проекта: 30 март 2018 
г. - 30 ноември 2023 г.



Защо строителни 
отпадъци?

• Количество в България: около 3 млн. тона
годишно (450 kg на глава от населението на
година)

Редица източници на строителни отпадъци:

• Разрушаване на стари сгради; 

• Премахване на изоставени и незаконни
постройки;

• Трансформиране на промишлени зони;

• Трансформиране на градската среда;

• Реконструкция и рехабилитация на
пътна и жп инфраструктура;

• Ново строителство;

• Неизползвани предварително изготвени
панели и елементи;



Благодаря за вниманието!


