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ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 

в 
УРБАНИЗИРАНА СРЕДА 



ЗЕЛЕН ГРАД 

(УСТОЙЧИВ ГРАД) 

 

Това е урбанизирана територия, която се стреми да опазва 

околната среда на глобално и регионално ниво съобразно 

принципите на  

Локалния Дневен Ред 21 (Agenda 21 local).  

 

«МИСЛИ ГЛОБАЛНО, ДЕЙСТВАЙ ЛОКАЛНО» 

 

В тези принципи се включва взаимодействието на 

- икономическия,  

- културно-социалния и  

- екологичните фактори в развитието на дадена територия,  

за да се постигне устойчиво развитие. 



При „зелените “ градове се цели развитието на урбанизираната 

територия с минимализиране на „екологичния отпечатък” за всеки 

отделен индивид. С други думи – приближаване до  първоначално 

установения природен баланс в резултат на нарушаването му с 

намесата върху него. Целите са: 

 

- Екологично устройствено планиране 
- Екологични  комуникации – транспорт(електрически, 

воден, соларен, обществен за сметка на личен) 

- Екологично проектиране на елементите на 

урбанизираната среда:        

    сгради, съоръжения(обслужващи,           
преработващиотпадъци), ниско строителство, 

инфраструктура,   водна и зелена система. 

- Екологично строителство с цел дълъг екплоатационен 

период 

- Екологична експлатация и действие на системите, 
управление на отпадъците 



За определянето на един град като „зелен” се възприема 

количеството отделяни от него емисии на въглероден диоксид и 

други вредни за атмосферата вещества.  

Други фактори - качество на въздуха, производство на енергия и 

консервацията й, екологични стандарти, „зелено” строителство, 

зелени пространства, рециклиране, транспорт, стандарт на живот, 

качество на водата. 

В тази посока ние разглеждаме общата тема  

„ЗЕЛЕНО (УСТОЙЧИВО)СТРОИТЕЛСТВО  
в заварена урбанизирана среда, имайки предвид  и идеите за 

изцяло нови еко-градове. 

Разбираемо е, че вече изграден град не може да постигне  

енергийната ефективност, устойчивост на цялата си система  

в сравнение със съвсем нов, планиран зелен град. 

 

 

 

ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ НА 

НОВИ  

„ЗЕЛЕНИ“ ГРАДОВЕ: 



МАСДАР СИТИ  

(АБУ ДАБИ - ОАЕ) 

 
Градът въплъщава желанието на Абу Даби да бъде глобален център 

във възобновяемата енергия. На арабски означава «източник». 

"Искаме Масдар сити да е Силиконовата долина на възобновяемата 

енергия чрез института "Масдар",  

казва Алан Фрост, директор на "Масдар".  

Градът се строи изцяло на принципите на нулеви вългеродни емисии и 

ще се захранва само от зелена енергия. Вече реалност са около 10% 

от него. 

Очаква се общата застроена площ на Масдар да е 3.8 млн. кв.м 

върху 6 кв.км земя, а местното му население да бъде около 40 хиляди. 

Отделно той ще е офис за още 50 хил. души, които ще се придвижват 

до града с метро и електромобили.  

Целият град трябва да е готов до 2020 - 2025, като закъснението ще е 

с няколко години заради финансовата криза.  

Първите жилища и офиси трябва да започнат да се запълват от 2013 

г., а до 2015 г. в него вече се очаква да живеят 8000 души, а други 12 

хил. да работят в града, уточнява Фрост. 
 









ДОНГТАН ЕКО-ГРАД 

(ШАНХАЙ, КИТАЙ) 
 
 

 

Проектът е назован Донгтан или «Източен Плаж» от китайски, 

защото е планиран близо до океана. Една от целите на проекта 

Донгтан е да се разреши проблема с нарастването на Шанхай и то 

да се направи екологично. Градът по план е трябвало да 

предостави жилище на 5,000 души до 2010, но изграждането му е 

забавено. Все пак вече е започнала продажбата на жилища сред 

средните шанхайски класи и се дават къщи под наем за уикендите. 

Проектът Донгтан предвижда нулеви емисии на газове, пълно 

рециклиране на отпадъците, забрана на личните автомобили на 

територията на града и пълна енергийна самодостатъчност. 

Екологичният отпечатък на един жител е планиран да бъде 2,2 

хектара, при теоретично достатъчните 1.9 ха  







 

Проблеми за изграждане на изцяло нови  

„зелени“ градове: 
 

 

-   Скъпо начинание; 
-  Не-евтини екологични технологии към момента в такъв 

мащаб; 

- Риск от дисбаланс в природата за – производство на място 

на строителните материали, транспортни разходи за 

неналични; 
- Риск от социален „Д-ефект“ – кой ще живее в такъв град 

без „памет“, традиция, „слой/върху/слой история”, този 

инак „иновативен“ и постигнат по критерии „зелен“ град 

отговаря ли на всички потребности на обитателите си? 

- Подготвени ли са евентуалните жители да живеят веднага в 
такъв град като нагласа, и какво поколение би произтекло?; 

- Отдалечеността не създава ли прекомерен транспортен 

проблем до традиционния град наблизо(ако има такъв)? 



«ЗЕЛЕН ГРАД»  

и съществуваща урбанизирана среда 
 

 

 

 

 

 

За да бъде една територия „зелена” в смисъла на екологично 

загрижена непременно се отчита и социално-икономическото й 

развитие(вкл. Разумно управление), освен даденостите в 

териториално местоположение, транспортна достъпност и връзки, 

климатографски и околен природно-ресурсен аспект.  

Ако се отчете една класация на Форбс/Грист с най-зелени 

съществуващи градове, това са предимно икономически напреднали 

територии, отличаващи се с разбирането си по проблема с околната 

среда и с въвеждането на мерки по опазването й. 



В тази класация под „ЗЕЛЕН„ град се разбира град  

СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Други показатели са: 

- икономически прогрес; 

- инфраструктура; 

- образование на населението; 

 

Oтсъстват: Ню Йорк, Токио, Мексико, Сан Пауло(пренаселеност, 

социална диспропорция) 

 
 

 

 



1. Рейкявик, Исландия 

 

 
Считан за най-чистия град в Европа, Рейкявик е и световен лидер  

по устойчиво развитие и зелени технологии.  

Дори градският транспорт се движи на водород.  

Топло- и електроенергията  

се осигурява от възобновяеми геотермални източници и 

водноелектрически централи.  

Затова и точно този град е на път в бъдеще  

да се сдобие с прозвището „град без изкопаеми“ до 2050 г.  

Градът предлага и иновативна паркинг програма –  

всички еко-автомобили се позлват от безплатно паркиране,  

а тротарите биват разширавани, за да се стимулира ходенето пеш. 





2. Сингапур 

 
Някога бедната нация днес съперничи с най-богатите западни 

държави,  

а по БВП на глава от населението изпреварва голяма част от 

Европа и Латинска Америка.  

Летището в Сингапур е петото най-голямо в Азия, а пристанището 

е с най-голям товарооборот в света.  

Тук имат главни квартири над 6 000 международни компании и над  

3 600 местни големи фирми.  

Сингапур наскоро бе оценен и като най-доброто място за правене  

на бизнес в света. 





3. Хонконг 

 

 

 
Центърът на световната икономика все повече се измества  

от Запада към Изтока и Хонконг определено печели от това.  

По БВП на глава от населението Хонконг заема 15-то място в света. 





4. Куритиба, Бразилия 

 

 

 
Известен с доброто си управление. Тук строят модерни малки 

къщи за бедните, а градът е на 3-то място в класацията на най-

зелените градове в света на екологичния портал Grist.  





5. Монтерей, Мексико 

 

 

 

 

 
Монтерей израсна от никому непознат град в голям индустриален 

и инженерен център. Населението му е 3.5 милиона души, а в него 

има 57 индустриални парка, които работят във всякакви сфери от 

химикали и цимент, до телекомуникации и машиностроене.  





6. Амстердам 

 

 

 

 

 

 

 

Седем от компаниите в Топ 500 на света са базирани тук, сред тях 

са Philips и ING. Чужденците са привлечени от сравнително ниските 

корпоративни данъци и данък доход. Сред другите преимущества 

на Амстердам са добре образованото население, в града се 

говори свободно на няколко езика, няма корупция в политиката, 

намира в сърцето на Европа и е близо до едно от най-важните 

пристанища на Стария континент - Ротердам.  





7. Сиатъл, САЩ 

 

 

 
Близостта на града до Тихия океан благоприятства търговията с 

Азия. Близостта до огромната водноелектрическа централа на 

Вашингтон осигурява достъп до чиста електроенергия на разумни 

цени.  





8. Хюстън, САЩ 

 

 

 

 

 
Според мнозина Хюстън има най-добрата икономика сред 

големите градове на САЩ. Градът инвестира в „зелено" 

бъдеще, а сред предимствата му са още индустриалната база, 

големият медицински център и първокласното летище.  





9. Чарстън, САЩ 

 

 

 

 
Чарлстън успя да разшири пристанището и индустриалната си 

част, като запази историческата.  

В града се строи нов завод за Боинг 787, който ще създаде 12 000 

добре платени работни места.  





10. Хънтсвил, САЩ 

 

 

 

 
Южният град отдавна е важна част от проектите на НАСА, а в 

последно време развива и биотехнологиите.  

Районът е определен като номер 1 в САЩ по икономическа 

обстановка от Киплингер.  





11. Калгари, Канада 

 

 

 
В последните две десетилетия броят на големите компании с главни 

квартири в Калгари се е увеличил.  

Очаква се повишението на цените на стоковите борси в 

следващото десетилетие да засили икономиките на няколко 

канадски града, сред които и Калгари.  





В годините редовно се извършват класации на градовете по света 

по критерий“ЗЕЛЕН“град. Към гореизброените могат да се 

причислят и: 

- Кампала(Уганда),                                  - Сидни(Австралия),  

 

 

 

 

 

 

 

  

- Богота(Колумбия),                                  - Сан Франциско(САЩ),  



- Копенхаген(Дания),                            -Ванкувър(Канада),  

  

- Малмьо(Швеция),  - Портланд(САЩ) 



 

Принципите на „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“  се прилагат вече на практика 

като начин на мислене и политика при лидерите на световните 

технологични компании. 

Те дават пилотни примери как възнамеряват да развиват 

корпоративната култура в своите центрове и филиали в интерес на 

по-оптимизиран, по-здравословен, по-интелигентен начин на работа, 

което по същество променя генерално и начина на живот на 

работещите в тях. 

Конкретни доказателства са подходите им към новите им главни 

офисни комплекси, с цел създаване на тотално различна среда за 

изява на способности, и развитие. 



Нов офис-комплекс на APPLE – Купертино, 

Калифорния,САЩ 
 
Архитектурната концепция, според  

замисъла на Джобс, трябва да напомня  

току-що приземил се космически кораб. 

Във вътрешната открита площ и около  

сградата ще се разпростре огромен  

парк с над 300 вида дървета. 

Освен научни лаборатории в сградата  

ще има спортна зала и подземен паркинг. 

В новата централа се очаква да работят  

12 хил. Служители. 

Няколко добри аргумента на проекта: 

- "зелената" страна на новия комплекс 

- намаляване броя на външните  

паркоместа, като за сметка на това ще  

увеличат значително зелените площи.  

Автомобилите на служителите ще бъдат преместени под земята и така ще се 

освободи място за това. Крайният резултат - зелените площи ще съставляват 

80% от целия терен, след като бъдат заседени над 6 хиляди дръвчета. 

- новата централа ще разчита на собствени електроизточници. Тя ще има 

своя автономна електростанция, която ще използва природен газ и "други 

екологично чисти източници". Традиционната електропреносна мрежа ще се 

използва само като резервно захранване в случай на авария. 







Нов офис-комплекс на GOOGLE –  
Маунтин Вю, Калифорния, САЩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бей - Вю, Калифорния, САЩ - разширение 



Целта на комплекса е  

„да се осигури бъзможно най- 

здравословната околна среда“, 

казва Дейвид Бенет, 

директор на 

Green Team Operations и  

иновации на Google. 

 

 

Основни принципи в комплексите: 

 

- Ориентация на сградите,  

къси удобни функционални  

връзки между хората и звената-  

макс 2.5 мин. 

- Естествена светлина и  

непрекъснат свеж въздух  

в работната среда 

- Почти изцяло собствено енергозахранване 

- Използване на чисти от вредни химикали материали в строителството 

- Непрекъсната връзка – сгради-околен парк, покривни зелени градини 

- Минимални карбонови емисии 

 







ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 

(УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО) 

В 

 

 

 

УРБАНИЗИРАНА    СРЕДА 

 

 

 

 

Понятия, аспекти, практика 



"Урбанизирана територия"  
е територията на населено място или селищно образувание, обхваната от 

границите му (строителни граници), определени с устройствен план.  
Според основното им предназначение, определено с устройствените схеми и планове, 
териториите в страната са (член 7, 8 ЗУТ):  
урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 
земеделски територии - за обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, 
ливади и други) и необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и други); 

горски територии; 
защитени територии;  
нарушени територии за възстановяване. 
УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ са предназначени за жилищни, общественообслужващи, 
производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за 
озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за 
декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и 

транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за 
техническа инфраструктура, за специални обекти и други. Конкретното им 
предназначение е съобразено с принципа за устойчиво развитие.  
Териториите се урбанизират чрез ИАА – устройствени планове.  
Те се разработват за териториите на: община, като обхващат всички населени места в 
общината и техните землища; част от община и обхващат група съседни землища с 
техните населени места; населено място - град, заедно с неговото землище; територията 

- предмет на общия устройствен план, може да не съвпада със землището на града; 
селищно образувание с национално значение съгласно ЗАТУРБ.  
С общия устройствен план на общината се определят границите на урбанизираната 
територия. Въз основа на него се съставят общите устройствени планове на градовете и 
населените места с национално значение. След това се изготвя ПУП за отделните видове 
дейности (предназначението на всеки един отделен имот и неговите граници). 



ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 

(УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСПЕКТИ: 

1. ЗЕЛЕНО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 
2. ЗЕЛЕНО ПРОЕКТИРАНЕ 

3. ЗЕЛЕНИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМИ И МАТЕРИАЛИ 

4. ЗЕЛЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – КЪМ „САМОПОДДЪРЖАЩА СЕ 

РЕЦИКЛИРУЕМА И ДОБРЕ УПРАВЛЯВАНА СИСТЕМА“  



ОБХВАТ НА “ЗЕЛЕНО” УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: 
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1. АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА УРБАНИЗИРАНА СРЕДА – ОБЩО И МЕСТНО НИВО; 

2. АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА РАЗШИРЯВАНЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА СРЕДА – ПО ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА БЪДЕЩО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРЕНИТЕ И ПО ОПТИМИЗИРАНА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ В 

ЕДИННА УРБАНИЗИРАНА СТРУКТУРА – ПАК ОБЩО И МЕСТНО НИВО; 

3. СФЕРИ НА ПЛАНИРАНЕ: 

3.1. ПО ТИПОВЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ – ЖИЛИЩНИ, ИНДУСТРИАЛНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, 

СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ, СЕЛЕНА СИСТЕМА-РЕКРЕАТИВНИ, В ПОСОКА НА ЕДИННА СИСТЕМА; 

3.2. ПО ТИПОВЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ  

– НАДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА – ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ,  --  ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА - 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ЕНЕРГОСНАБДИТЕЛНИ, ОТПАДНИ СИСТЕМИ; 

3.3. ПО КРИТЕРИИ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН «ЗЕЛЕН» БАЛАНС В РЕЗУЛТАТ НА УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – РЕДУЦИРАНЕ И /ИЛИ 

ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ВЪРХУ  УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ – ВЪЗДУХ, ВОДА(МАТЕРИАЛИ, ЕНЕРГИЯ И 

СУРОВИНИ),  ГРАДСКА СРЕДА, И ПОДОБРЯВАНЕ И БАЛАНСИРАНЕ НА СЪЩАТА ВСЛЕДСТВИЕ НА КОНКРЕТНОТО ПРОВЕЖДАНЕ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ.  



ОБХВАТ НА ЗЕЛЕНО УСТРОЙСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. НАБИРАНЕ НА ВСЕОБХВАТНА ПРЕДПРОЕКТНА БАЗА ДАННИ – ТЕРЕН(ПРОБЛЕМИ НА ТЕРЕНА), ДАДЕНОСТИ НА КЛИМАТОГРАФИЯ, 

ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ РЕСУРСИ, КОМУНИКАЦИОННА ДОСТЪПНОСТ «ДО И ОТ», НАЛИЧНОСТ В БЛИЗОСТ  НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ 

МЕСТНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО – МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ; 

2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА – ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА; 

3. НАЙ- ЕФЕКТИВНО ПРОЕКТНО РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБЕКТИТЕ СЪОБРАЗНО ОТЧИТАНЕ КОМПЛЕКСА ПЛАНИРОВЪЧНИ И ЕНЕРГО-

СЪОБРАЗНИ ДАДЕНОСТИ И ФАКТОРИ. 

     «ЗЕЛЕНИЯТ ПРОЕКТ» означава преди всичко НИСКОЕНЕРГИЕН ПРОЕКТ: 

- благоприятно вписване в естествената природна среда или употреба на екологични и възстановими материали; 

- залагане на интелигентни системи за управление и контрол или обратно, залага на минимални и опростени съоръжения 

за отопление, охлаждане и вентилация;  

- сградите са с озеленени покриви и фасади; 

4. РАБОТА В ЕКИП: 

    - КОМПЛЕКТОВАН ОТ НЕОБХОДИМИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА «ЗЕЛЕНО   ПРОЕКТИРАНЕ»; 

    - СПЕЦИАЛИСТИ-АДМИНИСТРАЦИЯ(УПРАВЛЕНИЕ)-ИНВЕСТИТОР. 



ОБХВАТ НА ЗЕЛЕНИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Да са с минимално вредно въздействие върху човешкото здраве.  
2. Да не вреди на околната среда.   
По възможност да се работи с естествени материали, които могат да се намерят в 
региона. Още при проектирането се предвижда място за соларни панели или 
ветрогенератори. Целта е да се направи сграда, която да е: 
- максимално енергиийно ефективна – топлоизолирана, с подходящо разположение на 

прозорците, за да може да се ползва максимално дълго дневната светлина; 
- с минимален разход на вода; 
- с подходяща вентилационна система; 
- интериор, направен от естествени материали, при чиято изработка не са използвани 
лакове и лепила, които отделят вредни за човека вещества. 
При зеленото строителство от голямо значение е работниците да не ползват опасни за 
здравето им материали и отпадъците, които остават след завършване на сградата, да 

бъдат сведени до минимум. 



ОБХВАТ НА ЗЕЛЕНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.Строителни системи на основата на несправедливо забравени природни продукти 
като вар, глина, тръстика и корк са хит в строителството на нови жилища в Европа, при 

реставрацията на старинни сгради, както и при топлоизолацията и реновирането на 
частни жилища; 
2. РЕЦИКЛИРУЕМИ КОФРАЖНИ, ПОДДЪРЖАЩИ, КРЕПЕЖНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ; 
3. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАБОТКА, ЗАГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯСТО СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОТПАДНИ И ОСТАТЪЧНИ ПРОДУКТИ В ПРЕДИШЕН ПРОЦЕС 



ОБХВАТ НА ЗЕЛЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Използване на алтернативни материали.  
Материалите за строителство на зелени сгради създават по-здравословно и сигурно 
работно място. За предпочитане е да се използват материали, които не са токсични и 
които не задържат частици свързани със замърсяване на повърхнините.  

 
Много от устойчивите и нетоксични строителни материали са вече на  
достъпни цени, като например: неотровни бои с ниско VOC съдържание, картонени 
преградни стени от продукти на житни култури, линолеум от Jute (растителна тъкан),  
акустични покривни покрития, изолационни материали от соеви зърна, които нямат 
отрицателен ефект към околната среда. 



ОБХВАТ НА ЗЕЛЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

1.ГЛАВНО: 

Поддържане на равновесието между 

- икономическа 

- социална 

- екологична 

Съставки на «ЗЕЛЕНИЯ» град и  

непрекъснат мониторинг на баланса. 

2. Постепенно планирано  

преодоляване на несъответстващи  

на развитието на урбанизирания и  

разрастващ се организъм процеси спрямо първоначално зададен и 

вече неподходящ модел(икономически аспект):  

– енергоснабдяване(пример въглища/мазут – към екологични системи),  

- реверсия на икономически дейности от замърсяващи вредни 

процеси към «интелигентни» дейности,  

- контрол на процеса на миграция към големи урбанизирани 

структури(предимно икономически мотивиран),  

- релацията «ГРАД-СЕЛО» като възможно управляемо разрастване,  

- толериране на обществен еко-транспорт,  

- управление и рециклиране на отпадъци, развитие на зелена система 

в урбанизираната тъкан, ..... 



ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ: 

 

У нас секторът на инвестиционното проектиране и строителство   

постепенно започва да възприема идеята 

за изграждането на устойчиви сгради като една инвестиция,  

обвързана с екологията и ефективността и част от цялостната  

концепция за устойчиво развитие.  

Вървят редица дискусии и се организират събития с цел да се  

запознае обществото с тази инициатива, с понятия като устойчивост  

в строителството и енергийна ефективност.  

Всичко това е обвързано с директивата на Европейския съюз до 2020г.  

да се постигнат следните цели:  

- да се намали с 20% потреблението на електроенергия,  

- 20% от произвежданата електроенергия да идва от възобновяеми  

    източници,  

-  с 20% да редуцират емисиите на парникови газове.  

- след 2020г. всички новопостроени сгради ще бъдат с почти нулева  

консумация на енергия, 

- за обществените сгради това ще важи след 2018г.  



Директивата задължава правителствата да приемат и съответен 

нормативен акт, който ще гарантира постигането на тези цели и ще 

въведе критериите за оценка. 

 

Българският стандарт за устойчиво строителство вече е в процес на 

разработване(BGBC).  

 

Междувременно, у нас се прилагат три от световно признатите 

стандарти за оценка за устойчивите сгради:  

 

- американският LEED,  

- британският BREEAM и  

- немският DNGB.  

 

Все повече от инвеститорите обръщат внимание  

на преимуществата на „зелените” сгради и възвръщането на 

техните инвестиции, макар и в един по-дългосрочен план.  

Но, от друга страна, трябва да се отбележи, че съществуват и 

проблеми, които засега до известна степен спират предприемачите 

в България от инвестиции в устойчиви сгради – като например 

липсата на нормативна уредба и достатъчно специалисти в тази 

област.  



За момента в България не са много сертифицираните и 

подлежащите на сертифициране сгради.  

По немската системата DNGB  са направени оценки на търговския и 

офис комплекс Сердика център в София, офис сградата на Кнауф 

България и административна сграда на Центъра за изследване на 

демокрацията. Софарма бизнес тауърс е друг добър пример за 

оценкапо този стандарт. 

Британският BREEAM е изборът на проектантите и инвеститорите на 

София Бизнес Център и Сити Тауърс.  

По отношение на американския LEED, за оценка по този стандарт се 

работи върху проекта за бизнес парк София еърпорт център.  

 

Същевременно текат ежегодни конкурси за класиране на построени 

обект с постигнати «ЗЕЛЕНИ» параметри, които започват да стават 

традиционни.  

 

 

 

За 2013 г.номинациите бяха: 



Детски екостационар „Бели брези“: 

 

Информационен, образователен и изложбен център, сградата в  

Природен парк „Витоша“ е нова, изградена по проект на ЕС 

„Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и  

умения, използвани в България”.  

Използвани са естествени строителни материали:  

камък, дърво, непечена глина и слама.  

Идеята е самата тя да служи като демонстрация на традиционни и  

екологични сторителни методи;           

в процеса на проекта и изпълнението й са приложени строителни  

техники от неблизкото минало:  



каменна зидария, паянтови дървени конструкции,  

стени от непечени тухли (кирпич), стени от плет, стени от коб,  

дървен гредоред с глинен пълнеж, покрив от дървени шиндли,  

глинени мазилки и др.  

Дървените трупи са добити при санитарното почистване на гората.  

Отоплението е със зидана печка и въздушно-подово отопление. 



Академична база София на Европейски колеж по управление 

 

Вложените материали и инсталационни системи правят сградата 

„устойчива“ и „зелена“, с поглед към бъдещето, каквото е и 

предназначението й. 

Естествено осветление от тавана по системата „sun pipe” и 

подходящ избор на дограма с високо ниво на светопропускливост; 

сградата е с нискоенергийно потребление, обусловено от 

качествена топлоизолация, напълно автоматизирания контрол на 

отоплителната вентилационна термопомпена инсталация и 

диодното осветление. 



МОЛ Strand, Бургас 

 

Интересна и нова идея за  мол в България по подобие на немалко 

популярните „на Запад“ шопинг-градчета. На площ от над 60,000 кв.м.  

Изграден в съответствие с утвърдени международни стандарти за 

устойчивост „BREEAM EUROPE” и е отличен на шестия годишен форум 

за енергоефективни практики в управлението на сграден фонд. 



България мол, София  

 

Победител в категория 

„Сграда с елементи на „зелена“архитектура“ 

 

Кандидатурата на този обект е обусловена от енергоспестяваща 

активна термодинамична рекуперация, за първи път приложена в 

България за подобен обект, отопление, вентилация и климатизация на 

пасажите посредством водоохлаждаеми рууфтопи.  

Атриумното пространство вероятно също играе своята роля в 

намаляване на енергийния разход. Молът е с BREEAM сертификат за 

намаляване негативното въздействие върху околната среда. 
 



Участие в европроекти и конкурси: 



ЦДГ-гр.Ахелой 





Бизнес-инкубатор 

„БАН-СЛАТИНА” 

София 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-

2013 г., 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, 

BG161PO003-2.2.01  

„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” 

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие 

на благоприятна бизнес среда” 

Област на въздействие 2.2: „Създаване на инфраструктура в подкрепа на 

бизнеса” 

Oперация 2.2.2: „Създаване на регионални бизнес инкубатори” 

 
ПРЕУСТРОЙСТВО, СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СГРАДАТА НА 

НАУЧЕН КОМПЛЕКС-БАН, БУЛ.”ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” –  

IV КИЛОМЕТЪР, БЛ.265-ИПК, ГР.СОФИЯ, 

В РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

 

 







Конкурс „ФОРОС“- Бургас 
 

Обемно-устройствена концепция за застрояване на територия в 

кв.“крайморие“-гр.Бургас, за 12000 постоянно обитаващи жители 

  

Цели на проекта: 
Постигане на максимален комфорт и микро- и макроклимат във всеки  

квартал съобразно характера на застрояване по задание-ПУП, предвид 

отстояния между сгради, изложения на жилищни единици, ориентирани към 

околна природа, вътрешнодворни богато озеленени и благоустроени тихи 

пространства, и море. 

 

Сгради 
1. Предвиждане на максимално подходящо за територията застрояване във вид на секционни и индивидуални жилищни 

сгради за целогодишно обитаване съгласно одобрените ПУП, и местоположение на отделните квартали и УПИ, съобразено с 

ориентация в геграфска посока, подходи, и отичтайки максимално ветровия режим, ослънчаването, както и максимално 

съобразяване с дадеността море; 

2. Отчитане на максимални фактори на въздействие на изложение, ослънчаване, и архитектурно-строителни и планировъчни 

изисквания на конкретните УПИ, за постигане на естествен енергоефективен комфорт на всяко жилище и индивидуална 

сграда; 

3. Максимално присъствие на зеленина в жилищата и индивидуалните сгради – балкони, „зелени” стени, плоски покриви, 

интегрирано със зелена околна среда. 

4. Енергоефективна целесъобразност 

Разработката предлага проведени принципи на енергийно ефективни решения от разнообразен характер – от планиране на 

отделните жилищни единици, отчитайки изложение, ориентация, през идея за архитектурно-строително изпълнение, и 

предложения за подходящи начини на захранване и изграждане на отоплителни и вентилационни системи. 

5. Разглеждаме нашето проектно предложение като идейна концепция за бъдещ подход в отопление с въздушните 

термопомпи, защото вече има производители, които предлагат изделия, които могат да осигурят цялостен комфорт на 

малки обекти, както и производство на битова топла вода целогодишно, без необходимост от използуване на други 

източници на енергия. За района на гр. Бургас, където минималната изчислителна температура е –10оС, подобна машина е в 

състояние да реши въпроса на добре изолирана еднофамилна къща – за отопление и охлаждане, както и за ТВБН. 

 

 

 



Околна среда 
Предвид уникалното разположение на нос”Форос” , и намерението да се изгради модерен жилищен комплекс като 

предпочитано място за живеене, с проектното решение се отчита заложеното в одобрените ПУП за територията, като се 

доразвива идеята за изграждане на богато озелелена и пропорционирана в отстояния и визия среда на околосградни 

пространства, степенувани по главните транспортни артерии на предвиждания квартал, и преливащи в тихите 

вътрешноквартални мащабирани пространства. 

 

 

 

 

Крайградски парк 
Паркът, намиращ се между предвидения за застрояване квартал и защитената местност ‚Пода‘ , е проектиран така, че да 

създаде плавен преход между естествените влажни зони и новопроектираната зелена територия. Периферията на 

съществуващите горски масиви е оформена пейзажно, създадени са множество пространства, предоставящи възможности за 

спорт, отдих и развлечения, като в същото време е запазен характерът на естествената горска територия. По бреговата ивица 

е проектирана алея от естествен материал, с ниска тревиста растителност, като продължение на влажната зона. Там е 

предвиден и информационен кът, запознаващ посетителите с историческото минало на района, местната забележителна 

флора и фауна. Интегрирана е и съществуващата археология, като е осигурен свободен достъп и възможност за събиране на 

големи групи посетители. Тази част на парка е с преобладаващи открити пространства и множество изгледни площадки към 

защитената местност. Останалата част е с предимно закрит характер, осигуряващ благоприятен микроклимат ,особено през 

горещите периоди на годината. Обходна алея прекосява целия горски масив като създава изключителни условия за разходки и 

усамотение. Растителността е изцяло местна,в подчертан природен стил без много акценти и декоративни групи, с цел 

запазването на естествената флора. 
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