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Резюме 

Разработено като обща рамка на ЕС от основни показатели за оценка на устойчивото развитие 
на административните и жилищните сгради, Ниво(а) може да се прилага от най-ранните етапи 
на идейния проект до прогнозираното излизане от употреба на сградата.  Освен екологичните 
характеристики, които са основният фокус, чрез нея също така е възможно да бъдат оценени 
други важни и имащи отношение аспекти на характеристиките, като за тази цел се използват 
показатели и инструменти за здраве и комфорт, разходи за целия жизнен цикъл и потенциални 
бъдещи рискове за характеристиките. 

Рамката „Ниво(а)“ има за цел създаването на общ език за устойчивото развитиеа на сградите. 
Този общ език следва да позволи предприемането на действия на ниво сграда, за да се направи 
отчетлив принос за целите на по-широкообхватните европейски политики в областта на 
околната среда. Тя е структурирана по следния начин: 

1. Макроцели: Набор от 6 всеобхватни макроцели за рамката „Ниво(а)“, с които да се 
допринесе за целите на политиките на ЕС и на държавите членки в области като 
енергетика, използване на материали, управление на отпадъците, качеството на водата 
и на въздуха в помещенията. 

2. Основни показатели: Набор от 16 общи показателя заедно с опростена методика за 
оценка на база жизнения цикъл (LCA), която може да се използва за измерване на 
характеристиките на сградите и техния принос за всяка една макроцел. 

Освен това рамката „Ниво(а)“ има за цел насърчаването на подхода, основан на жизнения 
цикъл. Чрез нея ползвателите преминават от първоначално ударение върху индивидуалните 
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Структура на документа за рамката „Ниво(а)“ 

 
Фигура 1. Структура на документа за рамката „Ниво(а)“ 
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Как да ползваме настоящото ръководство за рамката „Ниво(а)“ 
„Ниво(а)“ е рамка за основните показатели за устойчивост на сградите. Тя може да бъде 
използвана за отчитане и подобряване на характеристиките на проектите за ново строителство и 
основен ремонт.  Придружаващите документи са създадени така, че да бъдат достъпни за всички 
лица, които може да участват в този процес.   

Препоръчваме Ви да прочетете настоящото ръководство за потребителя, за да се запознаете с 
основните понятия в рамката „Ниво(а)“ и как да ги прилагате към проект за сграда.  В настоящия 
материал ще откриете следната информация: 

1. Какво представлява рамката „Ниво(а)“ и как може да бъде използвана:  Основните 
аспекти на характеристиките, които са обхванати от рамката „Ниво(а)“, както и видовете 
сгради и професионалисти, за които е предназначена. 

2. Общия език на устойчивостта: Основните идеи на макроцелите и показателите, които са 
в основата на общия език, и как могат да бъдат използвани. 

3. Как действа рамката „Ниво(а)“: Кои са нивата и как могат да бъдат използвани за 
сравняване, анализиране и оптимизиране на характеристиките. 

4. Подход, основан на устойчивостта: Кратки общи прегледи, които могат да бъдат 
използвани, за да научите за следните ключови понятия, които са в основата на рамката 
„Ниво(а)“:  

- Подход, основан на целия жизнен цикъл и на принципа на кръговостта 

- Преодоляване на различията в резултатите.  

- Как да постигнем устойчиво саниране.  

- Как устойчивостта може да повлияе на стойността.  
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1. Встъпителен общ преглед 1: Какво представлява рамката „Ниво(а)“ и как 
може да бъде използвана? 

„Ниво(а)“ е общата рамка на ЕС за основните показатели за устойчиво развитие на сградите.  В 
настоящия общ преглед са описани основните аспекти на характеристиките, които са обхванати 

от рамката „Ниво(а)“, както и видовете сгради и професионалисти, за които е предназначена. 

 

Рамката „Ниво(а)“ е създадена с цел да се позволи на професионалистите да участват в 
планирането, изготвянето на проекта, финансирането и изпълнението на проектите за сгради с 
цел осигуряване на отчетлив принос за по-широкообхватни екологични подобрения на 
европейско равнище. Целта е да се създаде общ език за устойчивото развитие на сградите, като 
се определят основните показатели за устойчивото развитие на административните и жилищните 
сгради.   

Чрез рамката „Ниво(а)“ се предоставя набор от показатели и общи количествени показатели за 
измерване на устойчивите характеристики на сградите по време на жизнения им цикъл, като се 
оценяват следните аспекти: 

• екологични характеристики; 

• здраве и комфорт;  

• разходи и стойност за целия жизнен цикъл; и  

• потенциални рискове за бъдещата ефективност. 

 

1.1. Кой може да се възползва от нея? 

Общата рамка „Ниво(а)“ е създадена за трима основни участници в проектите и има потенциала 
да предложи разнообразие от предимства (вж. Таблица 1):  

• екипи по създаването на проекта, в това число архитекти, инженери, специалисти ПТО и 
специализирани консултанти; 

• клиенти и инвеститори, в това число собственици на имоти, строителни предприемачи, 
управители и инвеститори; 

• създатели на обществени политики и възложители на национално, регионално и местно 
равнище. 

Тези лица включват както обществени, така и частни клиенти и управители на проекти за сгради.  
В насоките относно ползването на общата рамка „Ниво(а)“ са предоставени упътвания, които са 
насочени към тези целеви групи.  

 

Таблица 1. Потенциални предимства от използването на рамката „Ниво(а)“ 

Участници в 
проекта Потенциални предимства от използването на рамката „Ниво(а)“ 

Екипи по 
създаването на 
проекта  
(в това число 
ръководители на 
проекти, 
архитекти, 
инженери и 
специалисти ПТО) 

 Предоставя се лесна структура, която може да бъде представена 
на клиентите с цел приоритетно насочване на вниманието към 
аспектите на устойчивостта. 

 Осигурява се подкрепа за ползвателя на всеки етап от един проект 
с насоки за това как да се изготвят точни оценки на 
характеристиките.   
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Участници в 
проекта Потенциални предимства от използването на рамката „Ниво(а)“ 

 Ударението е върху характеристиките на завършената сграда и 
стъпките, които трябва да се предприемат на етапа на изготвяне 
на проекта, за да се гарантира високото качество на изпълнението. 

 Предоставя се гъвкавост на ниво детайли, на което може да се 
разгледат аспектите на устойчивост по време на процеса на 
изготвяне на проект. 

Клиенти и 
инвеститори 
(в това число 
собственици на 
имоти, 
строителни 
предприемачи и 
инвеститори) 

 Предоставя се ясен набор от приоритетни аспекти на 
характеристиките, върху които да е ударението, с което се създава 
основа за инструктаж на проектантите. 

 Гарантира се прозрачност в изготвянето на отчет за оценката на 
характеристиките и свързаните с това данни, методи на 
изчисляване и допускания.   

 Ударението е върху преодоляване на различията между проекта и 
характеристиките на обитаваната сграда. 

 Определя се как разходите и рисковете, свързани с 
характеристиките на една сграда, могат да бъдат ориентирани към 
бъдещето и да бъдат управлявани така, че да се осигури стойност 
в дългосрочен план. 

 Предоставят се инструменти за идентифициране на възможности 
за удължаване на експлоатационния срок, подобряване на 
вътрешното екологично качество и на стойността на активите на 
сградата в дългосрочен план. 

Създатели на 
обществени 
политики и 
възложители 
(на местно, 
регионално и 
национално 
равнище) 

 Предоставя се ясен набор от приоритетни аспекти на 
характеристиките, върху които да е ударението, заедно със 
стандартизирана основа за определяне на изисквания, на които да 
отговарят новите и санираните сгради. 

 Предоставя се основа за действия и изисквания, с които да се 
допринесе за целите за намаляване на въглеродните емисии на 
държавите членки, регионалните и местните власти, както и за по-
широкообхватните цели за устойчивост. 

 Ударението е върху аспекти на характеристиките, които са от пряк 
текущ финансов интерес за публичните органи и агенции, като 
разходи за експлоатация и поддръжка; 

 Това включва показатели за измерване на аспектите на комфорт и 
добрите физически условия на една сграда и вътрешната ѝ среда 
напр. качество на въздуха в помещенията, топлинен комфорт. 

 Предоставени са препоръки за това как характеристиките на една 
обитавана сграда могат да бъдат наблюдавани и оценявани. 

 

1.2. За какво може да бъде използвана? 

Рамката „Ниво(а)“ има за цел да Ви предостави ценен набор от информация и данни, които да Ви 
позволят да разберете, подобрите и оптимизирате характеристиките на устойчиво развитие на 
една сграда.  Изготвянето на отчет за характеристиките на един проект за сграда с помощта на 
рамката „Ниво(а)“ включва събиране, управление и обработване на разнообразие от данни, 
които се отнасят за характеристиките на една сграда.  Примерите за данни, отнасящи се до 
Ниво(а), включват изброените в таблицата по-долу.   

Таблица 2. Данни, които са свързани с използването на ресурсите на сградата и средата в 
помещенията 
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Използване на 
ресурси Свързани данни 

Потребление на 
електроенергия и вода 

- Консумация (изчислено и наблюдавано) 
- Съответни емисии на еквивалент на въглеродния диоксид 
- Съответни разходи 

Сградни компоненти и 
материали 

- Количества (проект и изпълнение) 
- Съответни емисии на еквивалент на въглеродния диоксид 
- Съответни разходи 
- Съответни оценки за срока на експлоатационна годност 

Сградни проекти и 
структури 

- Характеристики за гъвкава планировка (принос за цялостния 
резултат) 

- Характеристики за демонтаж (принос за цялостния резултат) 
- Съответни разходи 

Планове за поддръжка 
- Цикли на поддръжка и подмяна 
- Съответни разходи 

Среда в помещенията 

- Дебити на вентилация (изчислени и наблюдавани) 
- Изпитани емисии от сградни материали (проект и изпълнение) 
- Наблюдение на качеството на въздуха и резултати от вземане на 

проби 
- Топлинни условия (изчислени и наблюдавани) 
- Условия за осветление и зрителен комфорт 
- Нива на шума и условия за акустичен комфорт 

 

В допълнение към отчитането на Вашите резултати могат например да бъдат анализирани 
характеристиките на всяка сграда в подкрепа както на другите варианти, така и на следното: 

• Аспекти на проекта и спецификации, които да подобрят ефективността. 
• Горещи точки на въздействие върху околната среда по време на жизнения цикъл. 
• Варианти за бъдещи резултати, които могат да бъдат повлияни от решения на етап 

изготвяне на проект. 

• Решения и избор относно изготвянето на проекта, които може да окажат въздействие 
върху качеството на средата в помещенията. 

• Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни разходи по време на жизнения цикъл на 
сградата. 

Степента, до която са постигнати прогнозните характеристики на проекта в сравнение с 
изпълнението или измерените характеристики. 
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2. Встъпителен общ преглед 2:  Общият език на устойчивостта 

В настоящия общ преглед са представени и описани стратегическите приоритети на рамката 
„Ниво(а)“ — 6-те ѝ макроцели.  След това са представени 16-те показателя, които на свой ред 

дават възможност да се оцени приносът на индивидуалните проекти за сгради за всяка от тези 
макроцели. 

 

2.1. 6-те макроцели 

Общата рамка „Ниво(а)“ е основана на 6 макроцели, чрез които се описва какви следва да бъдат 
стратегическите приоритети за приноса на сградите за целите на политиките на ЕС и държавите 
членки в области като енергетика, използване на материали, управление на отпадъците, вода и 
качество на въздуха в помещенията.  Преглед на макроцелите е представен на Figure 1 по-долу.  

 
Фигура 2. 6-те макроцели на рамката „Ниво(а)“ 

 

За всеки от тези стратегически приоритети е важно да бъдат измерени приносът и 
характеристиките на отделните проекти за сгради.  По тази причина са разработени показатели, 
с които се дава възможност за измерването на характеристиките спрямо всяка макроцел.    
Таблица 3 предоставя допълнителна информация за тяхното определение и обхват.   
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Таблица 3. Определение и обхват на всяка от макроцелите на рамката „Ниво(а)“ 

Макроцел Определение Обхват и фокус 

Макроцел 1 Емисии 
на парникови газове 
и замърсители на 
въздуха по време на 
жизнения цикъл на 
сградите   

Свеждане до минимум на общото 
количество емисии на парникови газове 
през жизнения цикъл на една сграда1, от 
проектирането до извеждането на 
сградата от експлоатация, с ударение 
върху емисиите от енергопотреблението 
във връзка с експлоатацията на сградата и 
инкорпорираната енергия на сградата. 

Действие на ниво сграда с ударение върху следните цели:  

• почти нулево енергопотребление по време на фазата на 
експлоатация, допълнено от приноса на енергийни технологии 
и инфраструктура, които са икономически ефективни и с 
ниски/нулеви емисии;  

• инкорпорирани емисии на парникови газове през целия 
жизнен цикъл на сградите, в това число онези, свързани с 
производство на продукти, поддръжка, поправка, 
приспособяване, ремонт и излизане от употреба.   

При оценката на характеристиките на една сграда се отделя специално 
внимание на потенциалните компромиси между инкорпорираните 
емисии и емисиите от етапа на експлоатация, за да се даде възможност 
за свеждане до минимум на общото количество емисии на парникови 
газове през жизнения цикъл. 

Макроцел 2: Кръгов 
жизнен цикъл на 
материалите и 
ефективно 
използване на 
ресурсите  

Оптимизиране на проекта на сградата, 
техниката и формата в подкрепа на 
оптимизирани и кръгови потоци, 
удължаване на дългосрочната 
използваемост на материалите и 
намаляване на значителното въздействие 
върху околната среда. 

Действия на ниво сграда с ударение върху ефикасността на материалите 
и в съответствие с принципите на кръговата икономика.  Това включва 
действия през жизнения цикъл, които се отнасят за:  

• проекта на сградата;  

• строително проектиране и управление на строителството;  

• производство на строителни продукти;  

• цикли на подмяна и гъвкавост за приспособяване към промяна; 
и 

• потенциал за демонтаж.   
Като цяло целта е да се оптимизира използването на материали, да се 
намалят отпадъците и да се въведе кръговост в проектите и избора на 
материали.   

                                                           
1 Емисиите на парникови газове през жизнения цикъл понякога се наричат  „въглерод през целия експлоатационен срок“ или „въглероден отпечатък“ 
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Макроцел Определение Обхват и фокус 

Макроцел 3: 
Ефективно 
използване на 
водните ресурси 

 

Използвайте ефективно водните ресурси, 
особено в области, където има 
дългосрочен или прогнозиран недостиг на 
вода. 

Действия на ниво сграда, по-специално за сгради, които са разположени 
в области с продължителен или сезонен недостиг на вода.  По този 
начин могат да се съчетаят мерки за ефикасност с цел свеждане до 
минимум на потреблението на вода, както и мерки във връзка със 
снабдяването като повторно използване на битови отпадъчни води и 
събиране на дъждовна вода с цел оползотворяване на алтернативните 
ресурси. 

Макроцел 4:  
Здравословни и 
комфортни 
пространства 

 

Създавайте сгради, които са комфортни, 
привлекателни и продуктивни за живот и 
работа и които защитават човешкото 
здраве. 

Действията на ниво сграда с цел разглеждане на важни аспекти от 
качеството на средата в помещенията, които оказват въздействие върху 
здравето, комфорта и производителността на труда на обитателите, като 
първите четири, които са идентифицирани, са:   

• качеството на въздуха в помещенията за специфични 
параметри и замърсители;  

• степента на топлинен комфорт за една средностатистическа 
година;   

• качеството на изкуствената и естествената светлина и свързания 
с това зрителен комфорт; и 

• капацитетът на конструкцията на сградата да изолира 
обитателите от вътрешни и външни източници на шум. 

Макроцел 5: Гъвкава 
планировка и 
устойчивост на 
изменението на 
климата  

Ориентирайте характеристиките на 
сградата към прогнозираните бъдещи 
изменения в климата, за да защитите 
здравето и комфорта на обитателя и да 
сведете до минимум дългосрочните 
рискове за стойността и инвестициите на 
недвижимия имот. 

Действия на ниво сграда за гъвкава планировка и гарантиране на 
устойчивостта към следните рискове: 

• повишено прегряване през лятото и неадекватно отопляване 
през зимата, което може да доведе до усещане за дискомфорт 
и да бъде вредно за здравето; 

• повишен риск от крайно неблагоприятни метеорологични 
явления, които могат да компрометират сигурността и целостта 
на сградните компоненти; и  

• повишен риск от наводнения, които могат да натоварят 
дренажните системи и да повредят конструкции и материали.   
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Макроцел Определение Обхват и фокус 

Макроцел 6: 
Оптимизирани 
разходи за целия 
жизнен цикъл и 
стойност  

Оптимизирайте разходите за целия 
жизнен цикъл и стойността на сградите с 
цел отразяване на потенциала за 
дългосрочно подобрение на 
характеристиките, в това число 
придобиване, функциониране, 
поддръжка, реновиране, изхвърляне и 
извеждане от експлоатация. 

Действия и вземане на решения на ниво сграда, които се основават на 
дългосрочна представа за разходите за целия жизнен цикъл и пазарната 
стойност на по-устойчиво развиваните сгради, в това число:   

• постигане на по-ниски разходи през жизнения цикъл и 
създаване на по-продуктивни и комфортни помещения за 
живот и работа; и 

• по-положително въздействие върху оценката на пазарната 
стойност на недвижимия имот и оценката на риска.   
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2.2. Основни показатели 

Общата рамка „Ниво(а)“ се състои от 16 основни показателя.  Всеки показател е избран с цел измерване на 
характеристиките и приноса на една сграда за конкретна макроцел.  В таблицата по-долу е представен 
преглед на показателите и техните мерни единици. 

Таблица 4. Преглед на макроцелите и съответстващите им показатели и мерни единици 

Макроцел Показател Мерна единица 

1: Емисии на 
парникови газове и 

замърсители на 
въздуха по време на 
жизнения цикъл на 

сградата 

1.1 Енергийни характеристики 
на етап експлоатация 

киловатчаса на квадратен метър на 
година (kWh/m2/година.) 

1.2 Жизнен цикъл — потенциал 
за глобално затопляне 

еквиваленти на въглеродния диоксид 
на квадратен метър на година (kg CO2 
eq./m2/година) 

2. Кръгов жизнен 
цикъл на материалите 

и ефективно 
използване на 

ресурсите 

2.1 Количествена сметка, 
спецификация на  материалите 

и спецификация на 
експлоатационните срокове 

Относителни единици, маса и години 

2.2 Отпадъци и материали от 
строителство и разрушаване 

килограма отпадъци и материали на m2 
от разгънатата използваема застроена 
площ 

2.3 Проект за гъвкава 
планировка и саниране Показател за гъвкава планировка 

2.4 Проект, позволяващ 
демонтаж, повторна употреба и 

рециклиране 
Показател за демонтаж 

3. Ефективно 
използване на водните 

ресурси 

3.1 Потребление на вода на 
етап експлоатация m3/година вода на обитател 

4. Здравословни и 
комфортни 

пространства 

4.1 Качество на въздуха в 
помещенията 

Параметри за вентилация, CO2 и 
влажност 
Целеви списък със замърсители: общ 
летлив органичен въглерод, 
формалдехид, канцерогенни, 
мутагенни и токсични за репродукцията 
летливи органични съединения, 
коефициент на инвентаризационен 
анализ на жизнения цикъл, плесени, 
бензен, прахови частици, радон 

4.2 Време извън обхвата на 
топлинен комфорт 

% от времето, прекарано извън обхвата 
през отоплителния и охладителния 
сезон 

4.3 Осветление и зрителен 
комфорт Контролен списък за ниво 1 

4.4 Акустика и шумозащита Контролен списък за ниво 1 

5. Гъвкава планировка 
и устойчивост на 

5.1 Защита на здравето и 
топлинния комфорт на 

обитателя 

Прогнозираният % време извън обхват 
през 2030 г. и 2050 г. (вж. също 
показател 4.2).   
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изменението на 
климата 

5.2 Повишен риск от крайно 
неблагоприятни 

метеорологични явления 

Контролен списък за ниво 1 (в процес 
на разработка) 

5.3 Увеличен риск от 
наводнения 

Контролен списък за ниво 1 (в процес 
на разработка) 

6. Оптимизирани 
разходи за целия 
жизнен цикъл и 

стойност 

6.1 Разходи за целия жизнен 
цикъл 

Евро на квадратен метър на година 
(EUR/m2/година) 

6.2 Създаване на стойност и 
експозиция на риск Контролен списък за ниво 1 

За повечето от основните показатели има една-единствена мерна единица.  Има обаче някои важни 
изключения, за които характеристиките трябва да бъдат оценени и отчетени по различен начин: 

• Комбинирани показатели (1.2, 2.2, 4.1): Тези показатели са по-сложни и е трудно да бъдат сведени 
до една-единствена мерна единица.  Вместо това те се състоят от няколко съответни мерни единици, 
които трябва да бъдат разгледани заедно, за да се разберат характеристиките на сградата.   

• Качествени оценки (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): За тези показатели в момента няма одобрена количествена 
мерна единица или мерни единици и вместо това могат да се отчитат резултатите от качествената 
оценка.  

• Отчитане на информация (2.1): Този показател е разработен с цел насърчаване на ползвателите да 
управляват и обработват определени елементи от данните за своята сграда като помощ за подхода, 
основан на жизнения цикъл. 

 

2.3. Оценка на база целия жизнен цикъл (LCA) 

В общата рамка „Ниво(а)“ спрямо устойчивостта на сградите се предприема подход, основан на целия жизнен 
цикъл.  С цел пълно подпомагане на този подход основните показатели на макроцели 1, 2 и 3 са допълнени 
от цялостна оценка на въздействието на една сграда върху околната среда — оценка на база целия жизнен 
цикъл (LCA) на една сграда.  Чрез изготвянето на LCA може да се определи размерът на въздействията върху 
околната среда, свързани с една сграда, а най-значимите места — често наричани „горещи точки“ — могат 
да бъдат идентифицирани и използвани като отправна точка за подобряване на характеристиките.   

 

Таблица 5. Екологичните макроцели и показателите за оценка на база жизнения цикъл (LCA) 

Макроцели 1-3: Оценка на база целия жизнен цикъл (LCA): 

Оценка на база 
жизнения цикъл от 
проектирането до 

извеждането от 
експлоатация (LCA) 

Категории въздействия 
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 Изменение на 
климата 

 Разрушаване на 
озоновия слой 

 Повишаване на 
киселинното 
съдържание 

 Еутрофикация на 
сладководната вода 

 Еутрофикация на 
морската вода 

 Еутрофикация — на 
сушата 

 Фотохимично 
образуване на озон 

 Изчерпване на 
абиотични ресурси — 
минерали и метали 

 Изчерпване на 
абиотични ресурси — 
изкопаеми горива 

 Потребление на вода 
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3. Встъпителен общ преглед 3: Как действа рамката „Ниво(а)“ 

В настоящия преглед се представят и описват структурата и начинът, по който е организирана общата рамка.  
Специално внимание се обръща на трите нива, чрез които се дава възможност на ползвателите да изберат 

колко напреднало да е нивото на тяхната оценка и отчитане на устойчивото развитие на една сграда. 

 

3.1. Трите „нива“ 

Общата рамка се състои от три нива.  С тези нива се предоставя избор относно това колко напреднало ще 
бъде отчитането на устойчивостта за проекта.  Трите нива представляват следните етапи в изпълнението на 
проект за сграда: 

- Ниво 1. Идейният проект за проекта за сграда — най-лесното ниво, защото включва качествени 
оценки на ранен етап въз основа на идеен проект и отчитане на идеите, които са били или ще бъдат 
приложени. 

- Ниво 2. Подробният проект и изпълнението на строителството на сградата — междинно ниво, което 
включва количествена оценка на характеристиките по проект и мониторинг на строителството в 
съответствие със стандартизирани мерни единици и методи. 

- Ниво 3. Характеристиките на изпълнението и експлоатацията — какви са характеристиките на 
сградата след завършване и предаване на клиента — това е най-високото ниво, защото включва 
мониторинг и проверка на дейността както на строителната площадка, така и в завършената сграда 
и първите ѝ обитатели. 

Основната идея е нивата да представляват професионалния път от първоначалната идея през проекта, 
строителството и след това предаването и реалната завършена сграда.  Напредването нагоре по нивата също 
така представлява увеличение в точността и надеждността на отчитането — колкото по-високо е нивото, 
толкова по-близо ще са отчетените от Вас резултати до данните, които отразяват характеристиките на 
сградата като изпълнение и в експлоатация.  

 
Фигура 3. Нивата — от идеен проект до характеристики на етап експлоатация 
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3.2. Гарантиране на съпоставимост 

Рамката „Ниво(а)“ е създадена с цел гарантиране на минимално ниво на сравнимост между функционално 
еквивалентни сгради.  С цел гарантиране на извършване на значими сравнения въз основа на количествени 
резултати за всеки показател се предоставят конкретни упътвания и насоки.  От ползвателите се изисква да 
се придържат към точките в карето по-долу. 

С цел подпомагане на използването на рамката „Ниво(а)“ в целия ЕС се следва и „принципът на 
еквивалентност“.  На практика това означава, че могат да бъдат използвани национални инструменти и 
методи, както и определени частни инструменти и методи, ако те са изрично приети от рамката „Ниво(а)“ в 
упътванията за всеки показател.  В случай че се използва един от тези инструменти или методи, неговото 
използване винаги се отчита заедно с резултатите. 

 
Научете повече 
Как се подпомага сравнимостта с използването на рамката „Ниво(а)“ 
 

• Използване на общи мерни единици 
• Изготвяне на описанието на сградата съгласно рамката „Ниво(а)“ 
• Използване на цитираните базови стандарти и методи  
• Изискване за изготвянето на отчет за ключови параметри, допускания и качество на данните с 

цел гарантиране на прозрачност 
• Посочените правила, които се отнасят конкретно за рамката „Ниво(а)“ и с които:  

- се определят ключови параметри;  
- се предоставят данни по подразбиране; и  
- се определят допускания относно изчисленията. 

 
 
 

3.3. Допълнителни усилия за оптимизация на характеристиките 

В рамката „Ниво(а)“ се отчита, че след като строителните експерти веднъж достигнат основно ниво на 
компетентност в използването на показателите, все още може да има значителен потенциал за 
оптимизиране на характеристиките.  Те може да поискат да направят следващата стъпка в професионалното 
си развитие, като използват инструменти, методи и данни от по-високо ниво.   

За всеки показател са предоставени възможности за тази следваща стъпка и за оптимизиране на 
характеристиките.  Някои от основните видове възможности са идентифицирани в карето по-долу. 

 
Научете повече за: 

Стъпки, които могат да бъдат предприети за допълнителни усилия и оптимизация на 
характеристиките, като се използва рамката „Ниво(а)“ 

• Използването на входни данни с по-висока степен на подробност 
• Използването на по-усъвършенствани методи и инструменти за изчисляване 
• Определянето и изпробването на по-всеобхватни и цялостни варианти 
• Взимането под внимание на допълнителни аспекти на проекта и характеристиките при 

изчисленията и прогнозите 
• Използването на системи за мониторинг, които предоставят по-висока степен на подробност на 

данните 
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4. Подход, основан на устойчивостта: кратки общи прегледи на ключови концепции от 
рамката „Ниво(а)“ 
В тази част от рамката „Ниво(а)“ са предоставени 4 (под)прегледа на ключови понятия и подходи, които са 
заложени в общата рамка, нейните макроцели и показатели.  Общите прегледи могат да бъдат използвани, 
за да се помогне на всички участници в проекта за сграда да прилагат концепциите за устойчивост, като се 
предлагат допълнителна ориентация и обучение относно това как да се извлече максималното от рамката 
„Ниво(а)“, за да се извърши оценка на един проект. 

 

4.1. Подход, основан на устойчивостта 1: Подход, основан на целия жизнен цикъл и на принципа 
на кръговостта 

В рамката „Ниво(а)“ спрямо устойчивостта на сградите се предприема подход, основан на целия жизнен 
цикъл.  В настоящия общ преглед разглеждаме какво означава на практика това и как проектът на сградата 
може да обхване цял набор от въздействия върху околната среда по време на целия жизнен цикъл на една 

сграда.  Това се отнася не само за етапа на експлоатация, но и за това как изборът, свързан с 
конфигурацията на проекта, строителството и санирането на сгради може да бъде също толкова важен. 

С предприемането на подход, основан на жизнения цикъл, може да бъде анализиран пълният набор от 
въздействия върху околната среда, свързани с една сграда, и могат да бъдат идентифицирани най-

значимите въздействия — т.нар. „горещи точки“.  Свързано с това е и понятието за кръговост, чрез което 
целенасочено се цели да се гарантира дългосрочна ефективност на ресурсите чрез проекта.  Посредством 
разбирането на тези взаимосвързани понятия всички участници в един проект могат да съдействат да се 

сведе до минимум въздействието на една сграда през целия ѝ жизнен цикъл. 

 

Идеята за жизнения цикъл на една сграда е значително по-широкообхватна от сегашния подход, който е с 
ударение върху проектирането и строителството на сгради.  Накратко, става въпрос за разбиране и 
количествено определяне на въздействието върху околната среда на една сграда от „люлката“ — 
извличането на суровините, които се използват за строителството на сградата — до „гроба“ — края на срока 
на експлоатационна годност и демонтажа на сградата и как да се използват строителните ѝ материали 
(оползотворяване, повторна употреба, рециклиране и управление на отпадъците).  

Рамката „Ниво(а)“ е създадена с цел да се насърчат строителните експерти, доколкото това е възможно в 
рамките на техните компетенции и като екипи, да помислят за целия жизнен цикъл и за кръговостта на 
проекта на сградата от етапа на проектиране до извеждането ѝ от експлоатация.  Сградите са резерв за 
значително количество материал, тъй като са хранилище на ресурси в продължение на много десетилетия, 
ето защо при изготвянето на проекта, поддръжката и санирането е важно да използваме подход, основан на 
кръговост.   

Основни концепции и терминология в основата на подхода, основан на целия жизнен цикъл 

Въздействията върху околната среда, които са от значение по време на жизнения цикъл на една сграда, са 
различни и до голяма степен зависят от дейностите на всеки етап от жизнения цикъл.  Те се определят 
количествено главно под формата на оценки за емисиите, които могат да причинят щети на околната среда, 
и се изчисляват и отчитат като „категории на въздействие“.  Тези категории на въздействие включват приноса 
за изменението на климата на газове като CO2, приноса за повишаването на киселинността на газове като 
серния диоксид и приноса за токсичността за човека и екосистемите на вещества като тежките метали.  С 
някои категории се оценява и приносът на сградите за изчерпването на източници на минерали, метали и 
изкопаеми горива. За сградите има една категория на въздействие, която е пряко свързана със загубата на 
почва в резултат на промяна в земеползването и уплътнението на повърхността. 

С цел да разберем въздействията върху околната среда на една сграда по време на жизнения ѝ цикъл най-
важните концепции, с които може да започнем са следните: 
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• Етапи на жизнения цикъл: Това са конкретните етапи в живота на една сграда, към които са отнесени 
въздействията върху околната среда.  Например въздействията, свързани с производството на тухли, 
ще бъдат отнесени към „етапа на производство“.  Енергията, която потребяват обитателите на една 
сграда, ще бъде отнесена към „етапа на експлоатация“.  В основата на рамката „Ниво(а)“ са описани 
етапите от жизнения цикъл, посочени в стандарт EN 15978, като на свой ред те са разделени на 
модули с цел по-подробно анализиране и отчитане на причините за тези въздействия (вж. Figure 4). 

• Категории въздействия: Всяка категория въздействие върху околната среда, която ще се оценява по 
време на жизнения цикъл на една сграда, има показател с конкретна мерна единица или мерни 
единици.  Тези мерни единици са свързани с основния избор на метод на моделиране и изчисляване.   
Въздействията върху околната среда, които се оценяват в рамката „Ниво(а)“, най-вече са познати като 
„междинни“ категории на въздействие, с които се измерват емисиите в околната среда като CO2 или 
използването на ресурси, извлечени от околната среда, като например метали.  За всяка категория 
въздействие след това се претеглят съответните приноси на всеки вид емисия или използване на 
ресурс в съответствие с тяхното въздействие — така например потенциалът за глобално затопляне на 
всяка молекула метан е 25 пъти по-висок от този на една молекула CO2. 

• Функционална единица: Базовата единица за сравнение на проектите за сгради или проекти за 
сграда.  В рамката „Ниво(а)“ резултатите се нормализират спрямо m2 използваема застроена площ 
на сградата и спрямо година полезен експлоатационен срок, приемайки еталонен експлоатационен 
срок от 50 години. 

• Инвентаризационен анализ на данните на жизнения цикъл: Това е основата на оценката на 
жизнения цикъл и тя се изгражда на два етапа.  Първо са необходими изходни данни за масата на 
материалните ресурси, които са използвани през жизнения цикъл — нарича се „спецификация на 
материалите“ — както и на други ресурси като електроенергия, гориво и вода, както и преки емисии 
(напр. хладилни агенти, летливи органични съединения от покрития).  След това се прави прогноза 
за емисиите в околната среда и потреблението на ресурсите, свързано с конкретната експлоатация 
на ресурси.  Този инвентаризационен поток е свързан с процесите на извличане на материали, 
обработка, производство и генериране на енергия.  Тези данни могат да бъдат „първични“, тъй като 
са реални данни от представителни производствени обекти, или „вторични“, или „общи“, защото са 
осреднени за няколко представителни производствени обекта на регионално, национално и 
международно равнище, както и на равнището на ЕС.  Необходимо е да се внимава с тези данни, за 
да се гарантира, доколкото е възможно, че са представителни за процесите и ресурсите, които са 
свързани с проектирането, строителството и експлоатацията на сградата — най-вече по отношение 
на възрастта на данните и технологията, която се използва на това географско местоположение.  

• Горещи точки: Това са най-важните точки от жизнения цикъл на сградата, които оказват най-голямо 
влияние върху цялостния резултат.  Те може да са свързани с етапите или модулите от жизнения 
цикъл на една сграда (напр. Б: Етап на експлоатация, модул Б2: Поддръжка), специфичните процеси 
(напр. производство на цимент), компонентите (напр. фасадни панели, носещи колони, вътрешно 
осветление и покрития) или елементарния поток (напр. емисии на CO2 от котел). 

• Сценарии: Това са описания и бъдещи прогнози за това как ще бъде използвана сградата, както и как 
околната среда може да се промени и да повлияе на въздействията, свързани със сградата, през 
жизнения цикъл.  Например освен всичко друго в рамката „Ниво(а)“ се подчертава значението на 
разработването на различни сценарии, които да представят: 

- колко дълго време може да бъде използвана сградата, преди да е необходим основен ремонт;  

- как изменението на климата може да повлияе на нуждите от отопление и охлаждане;  
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- как емисиите на CO2 от генерирането на електроенергия на национално равнище и на равнището 
на ЕС може да бъде намалено с времето; 

- как с проект за гъвкава планировка може да се повлияе на полезния експлоатационен срок; 

- как с проект за демонтаж може да се повлияе на експлоатацията на материалния резерв. 

 

 

 
Фигура 4. Етапи от жизнения цикъл на една сграда 

Адаптирано от Европейски комитет по стандартизация (2011 г.) 

Какво вече знаем от оценките на жизнения цикъл на сградите? 

Макар и въздействието върху околната среда, свързано с етапа на експлоатация на сградите, все още да е 
важно, с преминаването към почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС) с много висока енергийна ефективност 
сега балансът се измества към въздействието, свързано със строителните материали.  От доказателствата, 
събрани от вече проведени оценки на база жизнения цикъл, получаваме информация за това къде се намират 
„горещите точки“ на въздействие върху околната среда, свързани със строителните материали, които са: 

• Носещите конструктивни елементи, външните стени и фасади изглежда са основните „горещи точки“ 
за въздействието на материалите в по-голямата част от категориите на въздействие, които се 
използват в оценката на база жизнения цикъл на сградите (LCA).   
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• Справянето с тези въздействия включва ударение върху приноса за въздействията на най-значимите 
материални потоци през жизнения цикъл, които се състоят от бетон, тухли, керамика, стомана и 
дървен материал. 

Въздействията върху околната среда, които са свързани с всеки от тези материали и компоненти, са точно 
определени и не могат да бъдат преодолени с ударение върху една категория въздействие или един-
единствен аспект от проекта.  Макар и ефективността на материалите понякога да предоставя възможност за 
подобрения в проекта, за предпочитане е да бъде приложен всеобхватен подход за справяне с конкретните 
въздействия, свързани с използваните неметални минерали и материали на основата на метал и дървесина. 

Значителни въздействия, свързани със строителни материали и компоненти, също могат да възникнат и по 
време на етапа на експлоатация.  Например:   

• Планираните основни ремонти и дейности по поддръжка могат да доведат до замяната на материали 
и компоненти (напр. покриви, фасади).   

• Санирането също може да доведе до подмяна на материали за облицоване и други основни 
компоненти като прозорци и фасади.  Конкретните въздействия, свързани с материали за облицовка, 
като токсичност за хората може да не бъдат идентифицирани и да не бъдат измерени количествено, 
ако тези показатели не са включени в избраните категории въздействия.   

• Ефикасността и интензивността на използването на сградните конструкции, пространството и земята 
са важен фокус за подобрение.   

- За домовете — проектирането на по-компактни сградни форми означава по-ефективно 
използване на земята, материала и енергията.   

- За търговските сгради като офиси — с проектирането на гъвкава планировка и удължаването на 
експлоатационния срок на конструкциите може да се намалят въздействията върху материалите.  

- Изборът на функционална единица е от критично значение за определяне на начина на 
измерване на интензивността на използване на ресурсите.  Например измерването на 
въздействията на едно работно място или на един обитател може да бъде по-информативно от 
измерването на въздействията на квадратен метър полезна разгъната площ. 

 

Как може да бъде използвана рамката „Ниво(а)“ за оценка на целия жизнен цикъл? 

С общата рамка „Ниво(а)“ ползвателите се насърчават да помислят за целия жизнен цикъл на една сграда, 
като се предоставя основа за количествено измерване, анализиране и разбиране на жизнения цикъл.  Във 
връзка с това с рамката се търсят възможности за разглеждане на редица аспекти на кръговостта, като се 
предоставят показатели, които могат да помогнат да разберем как да удължим използваемостта на сградата 
— не само по отношение на срока на експлоатационна годност и стойността на пазара на недвижими имоти, 
но също от гледна точка на бъдещ потенциал за оползотворяване, повторна употреба и рециклиране на 
материалите, от които е изградена. 

Насърчава се отчитането за всички етапи от жизнения цикъл, за да се придобие пълна представа за 
въздействието върху околната среда.  Още повече рамката „Ниво(а)“ е създадена по такъв начин, че 
ползвателите първо да научат за различните стъпки, които са необходими за извършване на оценка на 
потенциала за глобално затопляне на база жизнения цикъл и, ако решат, за разширяване на анализа с цел 
включване на оценка на база жизнения цикъл (LCA) от проектирането до извеждането от експлоатация. 

Този обучителен процес започва с набор от проектни решения, които могат да помогнат при подхода, основан 
на жизнения цикъл (вижте карето по-долу).  Други показатели от рамката „Ниво(а)“ също допринасят за този 
обучителен процес чрез разглеждането на аспекти от LCA — в това число:  
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• 2.1, събиране на информация за количествената сметка, спецификацията на материалите и сроковете 
на експлоатационна годност на сградата; 

• 2.3 и 2.4, възможност за разработване на варианти за гъвкава планировка и демонтаж; 

• 5.1, 5.2 и 5.3,оценяване на рисковете за сградите от възможни бъдещи изменения на климата.  

Констатациите от съществуващи оценки на сградите на база жизнения цикъл, които са представени в 
настоящия общ преглед, са обединени в набор от аспекти на проектирането на база жизнения цикъл съгласно 
рамката „Ниво(а)“, които аспекти формират изходната точка за проектни решения съобразно подход, основан 
на жизнения цикъл (вж. карето по-долу).   

Научете повече за 
Концепции за проектиране на жизнения цикъл от рамката „Ниво(а)“ 

• Ефективни форма и експлоатация на сградата: Съотношението на площта на повърхността към 
обема на една сграда, познато още като плътност или компактност на сградата, както и 
височината ѝ оказват влияние върху ефикасността на материала и потреблението на енергия.  С 
една по-компактна форма сградата може да използва над 20 % по-малко материали на етап 
строителство, а на етап експлоатация може да потребява над 20 % по-малко енергия за отопление 
и охлаждане.  Интензивността на ползване на една сграда както от гледна точка на гъстотата на 
обитаване, така и по отношение на цялостната експлоатация, също може да повлияе на 
характеристиките по време на жизнения цикъл. 

• Оптимизирано строителство на ПНЕС: Прилага се както при проекти за ново строителство, така и 
при такива за основни ремонти, където компромисите между следните два етапа следва да бъдат 
взети под внимание: 
- Енергопотребление на етап експлоатация: етапът на експлоатация на сградите е силно 

повлиян от потреблението на енергия от първични енергоизточници, по-специално за 
отопление на помещенията, топла вода и осветление;  

- Енергопотребление на етап производство: освен намаляване на енергопотреблението за 
прехода към почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС) също така се изисква използването на 
повече инкорпорирана енергия, която да се използва за производството на по-
високоефективни изолации, прозорци, фасадни системи, термична маса и технологии за 
възобновяема енергия. 

• Цикли на оптимизирано използване на материалите: в повечето случаи конструкцията на една 
сграда отговаря за повече от половината от инкорпорираните емисии на парникови газове, 
свързани със строителството.   
- Нови структури: от доказателствата става ясно, че чрез оптимизацията на проектирането на 

конструкцията използването на материали може да бъде намалено с около една трета, като 
същевременно се спазят и изискванията за техническите характеристики.   

- Конструкции, които са използвани повторно: с повторната експлоатация на конструкцията на 
съществуваща сграда използването на материали може да бъде значително намалено, както 
и свързаните с това емисии на парникови газове. 

• Проект за гъвкава планировка: потенциалът за гъвкава планировка и гъвкавост на сградите спрямо 
променящите се пазар и нужди на обитателите може да удължи живота на една сграда, в това 
число най-вече нейната конструкция и основни компоненти, които са горещи точки през жизнения 
цикъл.  

• Удължаване на срока на експлоатационна годност на сградата и компонентите: 
експлоатационният срок на сградата, който понякога се нарича срок на експлоатационна годност, 
и експлоатационният срок на компонентите ѝ са важни фактори, които оказват влияние на 
въздействията на етап строителство и експлоатация.  Като цяло колкото повече цикли за подмяна 
и саниране са необходими, толкова по-голямо е инкорпорираното въздействие.  Това важи 
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особено при обновяването на сградните инсталации, в това число окабеляване, прокарване на 
тръби, както и покрития като боя. 

• Проектиране, позволяващо демонтаж: отпадъците, генерирани по време на производството на 
продукт, строителство на място или процеси на разрушаване, могат да съставляват значителна част 
от цялостните потоци на материали на една строителна площадка и ако не се използват повторно 
или не се рециклират, това може да доведе до похабяване на ресурси и следователно до по-
големи въздействия през жизнения цикъл на отраслово ниво.  

 

  



 

23 
 
 

4.2. Подход, основан на устойчивостта 2: Намаляване на различията между проекта и реалните 
характеристики на сградата 

По-голямата част от оценките за характеристиките по отношение на устойчивостта се извършват на етапа на 
проектиране.  Само в много малко случаи се наблюдават характеристиките на завършената сграда.  Има все 

повече доказателства, че може да съществува риск от това да има различия между прогнозния проект и 
реалните характеристики на сградата, както и че в някои случаи тези различия могат да бъдат значителни, 

като при някои може да достигнат 50 %.  Това може да се дължи на редица фактори, които е важно да 
разберем и да се поучим от тях. 

С оглед да се гарантира реалното постигане на цели като ефективно потребление на енергия и вода или 
удовлетворение на обитателите от средата на помещенията, рамката „Ниво(а)“ има за цел да гарантира, че 

от самото начало е налице ясна цел за проверка на характеристиките на сградата като изпълнение и когато е 
в експлоатация.  Това може да бъде направено, като планирате да проверите изпълнителните 

спецификации на сградата, да наблюдавате характеристиките на сграда, когато вече е завършена, и да 
обмислите да проведете анкета за удовлетворението на обитателите. 

 

С оглед да се гарантира реалното постигане на цели като ефикасно потребление на енергия и вода или добро 
качество на въздуха в помещенията, е важно да се наблюдават характеристиките на сградата след 
завършването ѝ — както от гледна точка на данни за характеристики по време на експлоатация, така по 
отношение на окончателните изпълнителни спецификации.  Може да има редица причини, поради които 
сградата не функционира, както е било предвидено:   

• в строителния сектор качеството като цяло е текущо предизвикателство и за него се изисква 
внимание по време на процеса на изпълнение на един проект; 

• за нови и иновативни форми на проектиране и строителство с оглед постигане на цели за устойчивост 
може да се изисква първоначално използването на нови и непознати техники, материали и системи;  

• допусканията, направени при изчисляването и симулацията на характеристиките, може да зависят от 
зададените стойности за описание на моделите на експлоатация на потенциалните обитатели и 
освен това може да не се вземат предвид всички енергийни потребности в обитаваната сграда; 

• пропуските в комуникацията, координацията и отговорностите в рамките на един проект може да 
доведат до пропускането на подробности и спецификации в проектирането; както и 

• екипът на проекта може да не разполага с подходящата квалификация да пресъздаде всяка цел за 
устойчивост в подробен чертеж и построени проекти.  

Като се обърне внимание на това на един ранен етап и като се разгледа по какъв начин ще бъде изпълнен 
проектът, ще е възможно да се сведе до минимум рискът от пропуски в характеристиките.  В края на краищата 
сградите се създават и за ползване от хората и затова удовлетворението на обитателите е важно допълнение 
към наблюдението.  Това ще включва провеждане на анкета сред живеещите и работещите в сградата.  С 
провеждането на такава анкета ще се даде възможност за анализиране на други аспекти на 
характеристиките — например удовлетворение от нивото на контрол върху вътрешната среда. 

За всички следексплоатационни наблюдения и проучвателни дейности се изисква внимателно планиране и 
ангажираност от страна на всички онези, които участват и искат да научат повече и да използват 
констатациите, за да се извлече най-голяма стойност от това упражнение.  Този процес на професионално 
обучение може да е от полза не само за клиента, но също и за членовете на екипа по проектиране, 
ръководителите на проекта и изпълнителите.  По тези причини ползвателите на рамката „Ниво(а)“ се 
насърчават да провеждат наблюдение и анкета след завършването на сградата и при обитаването ѝ с цел 
оценяване на характеристиките на завършената сграда.  
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Как може да бъде използвана рамката „Ниво(а)“, за да се запълнят пропуските? 

С цел да се предостави пълна картина на това как функционира една сграда е важно да се извърши точно 
наблюдение на характеристиките на завършената сграда.  С тази стъпка ще се предоставят измерени 
стойности с цел изготвянето на отчет.  След това тези данни могат да бъдат анализирани, за да се види колко 
добре функционира сградата на практика.  Ако има някакви пропуски в характеристиките, данните могат да 
бъдат използвани като отправна точка за определяне и поправяне на всякакви проблеми и дефекти.   
Изпълнителните спецификации на сградата следва да бъдат проверени, защото може да са били направени 
значителни промени по време на процеса. 

За онези показатели, които могат да бъдат наблюдавани, в рамката „Ниво(а)“ са предоставени основни 
инструкции как да направите това. Дейностите по наблюдението, както и съпровождащите ги базови 
стандарти са конкретизирани.  Това включва ударение върху:  

• изпитването на сградната конструкция; 

• изпитването на системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК); 

• измерването на консумацията на електроенергия и вода; 

• измерването на въздуха в помещенията, както при предаването, така и при обитаването; 

• топлинните условия при обитаване; и 

• приноса и качеството на дневната и изкуствената светлина. 

Наблюдението също така включва и данни, които се отнасят за количествата и разходите при изпълнението — 
в това число използваните сградни материали.  Тези данни са важни, защото едно разминаване в 
окончателната количествена сметка и спецификацията на материалите може да окаже влияние на 
инвентаризацията на жизнения цикъл, която се използва за изчисляване на показатели като 1.2 „Жизнен 
цикъл — потенциал за глобално затопляне“, както и за допусканията за срока на експлоатационна годност и 
поддръжката, посочени в 2.1 „Спецификация на материалите, количествена сметка и спецификация на 
експлоатационните срокове“ и използвани в 6.1 „Разходи за целия жизнен цикъл“.   

 

Анкети за удовлетворението на обитателите 

Удовлетворението на обитателите също е изключително важен параметър за успеха на една сграда.  Макар и 
да не е основна част от общата рамка „Ниво(а)“, то се препоръчва като допълнение към наблюдението на 
количествените параметри и за целта се предоставят общи насоки.  За оценката на удовлетворението на 
обитателите се изисква процес, който се състои от структурирани интервюта и анкети, при които се използват 
методики като онези, които са предоставени в стандартите ISO 10551 и ISO 28802, и с ударение върху 
конкретни аспекти на характеристиките, за които се счита, че са важни за постигане на здравословни и 
комфортни сгради.  За този процес може да се използва различна терминология, в това число 
cледексплоатационна оценка (СЕО), анкета за качеството на  средата на помещенията на обитателите (КСПО) 
или анкета за ползвателите на сградата (АПС). За целите на рамката „Ниво(а)“ процесът се нарича 
cледексплоатационна оценка (СЕО).  

Показателите 4.1 „Качество на въздуха в помещенията“ и 4.2 „Време извън обхвата на топлинен комфорт“ са 
основните показатели в рамката „Ниво(а)“, за които е посочен конкретен стандартизиран метод за 
провеждане на анкета.  Например при 4.2 съществува метод за оценка на удовлетворението на обитателя от 
топлинния комфорт.  Може да бъде използван формат за анкета, който е статистически калибриран спрямо 
реални условия на топлинен комфорт.   

Екипите по проекта, които желаят да направят по-всеобхватна оценка на удовлетворението на обитателите, 
следва да посочат тази цел в плана на проекта съгласно рамката „Ниво(а)“.  След това се препоръчва да 
направят справка с методите, посочени в карето по-долу, като отправна точка.   
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Научете повече за: 

Следексплоатационна оценка (СЕО) на комфорта и удовлетворението  

СЕО обичайно се провежда най-малко една година след пълното населяване на сградата. Обикновено се 
състои от интервюта с обитателите с цел оценяване на качествените аспекти, свързани с показателите за 
характеристиките на сградата.  Като цяло СЕО следва да бъде извършена от трета страна, като се използва 
стандартизирана методика.   

В хармонизирани стандарти за cледексплоатационни оценки са се превърнали няколко метода и стандарта 
за оценка.  С всеки от тези методи и оценки се предоставя инструментариум от насоки как да бъдат 
съчетани количествени и качествени оценки, както и модели на въпроси, които могат да бъдат използвани 
в анкетата.  По-долу е поместен неизчерпателен списък на най-използваните методи и стандарти: 

 Метод „анкета за ползвателите на сградата“ (АПС), който е разработен въз основа на опита от 
оценяването на нискоенергийни сгради през 1980-те и 1990-те години2.  

 CBE (Бъркли) — анкета за качеството на средата в помещенията на обитателите (КСПО), която е в 
електронен формат и засяга седем аспекта на качеството на вътрешната среда3. 

 Процес на „меко приземяване“, който е многоетапен подход за изграждане на по-добри сгради, 
включващ последен етап за удължена последваща грижа и СЕО4. 

В допълнение към това за следексплоатационните оценки се използват няколко схеми за оценка на сгради 
и инструменти за изготвяне на отчет: 

 като основно изискване на схемата (напр. Miljöbyggnad в Швеция; SSO в Испания);  
 като допълнителен показател, критерий или признание (напр. BREEAM — ново строителство, 

LEED — строителство и поддръжка, Показатели за характеристики на сградите на Съвета за зелено 
строителство във Финландия).    

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/ 
3 Калифорнийски университет — Бъркли, анкета за качеството на средата в помещенията на обитателите (КСПО) и сравнителен 
анализ на сгради, Център за застроената среда, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Процес на „меко приземяване“, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Подход, основан на устойчивостта 3: Как да постигнем устойчиво саниране  

Новият Европейски зелен пакт има за цел да даде тласък на „вълна от саниране“ с цел подобряване на 
съществуващия сграден фонд, за да бъде ориентиран към бъдещето спрямо изменението на климата, да се 
намали енергийната бедност и да се създадат нови работни места.  Необходимостта да се обърне внимание 
на други аспекти на устойчивост на вътрешните помещения, в които живеем и работим като здравословна и 

комфортна среда и гъвкава планировка, става все по-важна и чрез големите проекти за саниране се 
създават възможности за разглеждане на тези аспекти от проектирането. 

С рамката „Ниво(а)“ се насърчава всеобхватният подход към проекти за основен ремонт и саниране въз 
основа на разбирането на характеристиките и качествата на всяка сграда, оценка на потенциала за 

подобряване на характеристиките и подхода, основан на жизнения цикъл, за изготвянето на проекти за 
саниране. 

 

Приблизително 85—90 % от сградния фонд, за който е прогнозирано, че все още ще съществува през 2050 г., 
вече е построен и този фонд съставлява голям континентален по мащаб материален запас от ресурси.  
Съгласно прогнози от Германия например застроената среда в държавата представлява резерв от 
приблизително 50 милиарда тона материали.   

От доказателствата на база жизнения цикъл става ясно, че чрез извършването на високоефективно основно 
саниране на съществуващи сгради може да намалим с 60—80 % въздействията върху околната среда през 
жизнения цикъл, които са свързани с потребление на енергия и вода от обитателите на сградата и със 
строителни продукти.  В целия ЕС се оценява, че основното саниране, с което се намалява 
енергопотреблението с най-малко 60 %, се извършва само за 0,2 % от сградния фонд на година. Този процент 
ще трябва да се увеличи значително, ако ЕС иска да изпълни целите си в областта на изменението на климата.   

Заради продължителните и задълбочени ограничителни мерки на населението в резултат на пандемията от 
COVID-19 наскоро беше обърнато ново внимание на здравословната и комфортна среда и приспособимостта 
на помещенията, в които живеем и работим за дълъг период от време.  По тези причини с основните ремонти 
също се създават възможности за разглеждане на аспекти на сградата, които могат да навредят на качеството 
на живот и производителността на обитателите. 

Как може да бъде приложена рамката „Ниво(а)“ при основни ремонти? 

В рамката „Ниво(а)“ са интегрирани принципи на проектиране и стъпки за извършване на оценка, които са 
насочени към изпълнението на по-устойчиви проекти за основен ремонт.  Първата стъпка в изпълнението на 
устойчив ремонт на една сграда е извършването на всеобхватно проучване на строителството на първичната 
сграда и ако е възможно, на опита на обитателите.  Тази първа стъпка е от съществено значение за 
подобряването на характеристиките, защото всеки ремонт трябва да бъде пригоден за съществуващите 
условия и технически характеристики на сградата, предвидените модели на обитаване и местната среда.   

Понякога съществуващите характеристики могат за бъдат допълнително оползотворени — например 
светлинни шахти и вътрешни дворове за осигуряване на вентилация, но също така може да има типични 
проблеми, които трябва да бъдат идентифицирани и които не са били предвидени първоначално, като 
например топлинни мостове, навлизане на вода или пропускане на въздух, причинени от определени 
материали и конструкции като тераси, стенни панели.  Опитът на обитателите от ползването на сградата също 
може да изведе на преден план аспекти от характеристиките, които могат да бъдат разгледани. 

След като се събере тази информация, тя може да бъде използвана за създаването на точни симулации на 
основните характеристики на сградата и за разработването на проектни варианти.  В рамката „Ниво(а)“ са 
предоставени пригодени за целта упътвания за това как да се изпълнят 6-те макроцели от гледна точка на 
санирането.  В карето по-долу са обобщени някои от основните области, където има възможност да 
подобрите характеристиките, като използвате рамката „Ниво(а)“. 

Научете повече за: 
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Разглеждане на макроцелите и показателите от гледна точка на извършване на основен ремонт 

Макроцел Възможности за подобрение на ключови характеристики 

Макроцел 1: 
Емисии на 
парникови 
газове и 
замърсители 
на въздуха по 
време на 
жизнения 
цикъл на 
сградата 

 Подобряването на топлинната ефективност на сградната обвивка, както и разглеждането 
на други приложения на енергията като осветление, отопление и охлаждане могат да 
допринесат за подобряването на цялостното качество на съществуващата сграда.   

 Санирането на конструкцията на сградата, разположението и техническите инсталации 
може същевременно да помогне за разглеждането на аспекти, които може да направят 
сградата некомфортна за обитаване, като например:  

- студ, влага или прегряване; и  

- високи експлоатационни разходи.  

 Може да бъде извършена оценка на потенциала за собствено генериране и собствено 
потребление на енергия от възобновяеми източници. 

 Оценка на потенциала за саниране с ниско инкорпориране на CO2 чрез оценяване на 
варианти за прозорците, изолацията, вътрешните довършителни работи, покритията и 
оборудването за енергия от възобновяеми източници наред с други сградни компоненти. 

Макроцел 2: 
Кръгов жизнен 
цикъл на 
материалите и 
ефективно 
използване на 
ресурсите 

С преобразуването на сгради, вътрешни пространства и инсталации може да се създадат 
възможности:  

 За преодоляване на всякакви недостатъци при покриването на нуждите на обитателите 
сега и в бъдеще — като нуждата от по-гъвкаво разпределение на пространството, по-
добър достъп, споделено пространство и работа от разстояние.   

 Имотите да станат по-достъпни за обслужване от финансова гледна точка сега и в 
бъдеще. 

Макроцел 3: 
Ефективно 
използване на 
водните 
ресурси 

С обновяването и подмяната на санитарните съоръжения и арматура, както и новото външно 
пространство има вероятност да се създадат възможности за: 

 Определяне на кранове, душове и вани за ефективно потребление на водата. 

 Въвеждане на системи за икономия на вода, оползотворяване на битовите отпадъчни 
води и дъждовната вода. 

 Въвеждане на измерване и наблюдение на водата. 

 Проектиране на нови напоителни системи с ниско потребление на вода и избиране на 
устойчиви на суша растения. 

Макроцел 4: 
Здравословни 
и комфортни 
пространства 

Някои от основните фактори, които могат да повлияят на здравето на закрито — вентилация, 
замърсители в закритите помещения, дневната светлина и шумът — са придобили ново 
значение в света, белязан от пандемията от Covid-19, като е налице нова и по-засилена 
чувствителност спрямо здравето и хигиената.  С преобразуването на вътрешните помещения 
може да се създаде възможност за извършване на подобрения и промени във вътрешното 
разположение на пространството и инсталациите — например чрез включването на:  

 дневна светлина;  

 естествена напречна вентилация; и  

 нов точков източник на принудителна вентилация.   

Макроцел 5: 
Гъвкава 
планировка и 
устойчивост на 

Устойчивостта на една съществуваща сграда спрямо промените в околната среда ще зависи 
частично от характеристиките на първоначалния проект, но също така може да има 
възможности за подобряване на:  

 вътрешното разположение на пространството;  
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изменението 
на климата 

 вентилационните пътища;  

 характеристиките на сградната конструкция; и  

 системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК).  

Върху/около сградата биха могли да бъдат въведени природосъобразни решения 
(екологосъобразна инфраструктура). 

Макроцел 6: 
Оптимизирани 
разходи за 
целия жизнен 
цикъл и 
стойност 

Чрез насърчаването на диалога между екипите по изготвянето на проекта, клиентите и 
оценителите на имоти дългосрочната стойност на устойчивите характеристики може да бъде 
взета предвид по-добре при извършването на пазарна оценка на имоти.   

Възможността на добре проектираните, здравословни и устойчиви сгради да имат и създават 
стойност било то чрез свеждане до минимум на общите разходи, създаване на привлекателни 
имоти или свеждане до минимум на бъдещи рискове, все повече се превръща в отличителна 
черта между имотите на пазара.   
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4.4. Подход, основан на устойчивостта 4: Как устойчивостта може да има положително 
въздействие върху пазарната стойност на един имот 

С рамката „Ниво(а)“ се цели да се гарантира, че стойността на по-устойчиво развитите сгради е уловена и 
отразена в икономическата оценка на една сграда.  Това е с цел да се гарантира, че очакваните подобрения 

при дългосрочната експлоатация на една по-устойчиво развита сграда, ще намалят разходите за целия 
жизнен цикъл и ще имат положително въздействие върху пазарните стойности на имота, условията за 

получаване на кредит и отдаването под наем. 

Освен да се осигурят инструменти за подреждане на характеристиките по приоритет и за тяхното 
измерване, с рамката „Ниво(а)“ се насърчават строителните експерти да вземат предвид как една устойчиво 
развита сграда може да има положително въздействие върху пазарните оценки и да намали експозицията 

на бъдещи рискове. 

 

За много строителни експерти тяхната основна връзка със света на оценката на имотите ще бъде чрез техния 
клиент, който е много вероятно да ги осведоми за това кои са основните двигатели на стойността за 
конкретния проект.  На пръв поглед методите, които се използват за оценка на пазарната стойност може да 
изглеждат като черна кутия, чието съдържание е известно единствено на клиента, техните съветници за 
пазара на имоти и експертите по оценяване. 

Следователно за членовете на екипите по изготвяне на проекта е важно да разберат как устойчивостта може 
да бъда взета под внимание в някои от водещите стандарти за оценка, които се използват в целия ЕС.  Следва 
да се отбележи, че трите водещи издателя на стандарти за оценка — Кралския институт на лицензираните 
инспектори (RICS), Европейската група на оценителските асоциации (TEGoVA) и Съвета за международни 
стандарти за оценяване (СМСО) — вече са интегрирали устойчивостта в своите стандарти за оценка и 
критерии за определяне на оценката на риска.  Теоретично това означава, че устойчивостта вече трябва да 
бъде взета предвид по време на процеса.   

На практика изходната точка за отчитането на аспектите на устойчивост при повечето проекти ще се отнася за 
енергийните характеристики на имота заради нормативните изисквания за предоставяне на информация под 
формата на сертификат за енергийни характеристики.  Figure 5На фигура 4.1 е показано как това може да се 
превърне в изходната точка за диалог относно различни характеристики на устойчивостта, които могат да 
имат и икономически ефект, в това число потенциално и върху пазарната стойност на сградата. 
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Фигура 5. В черната кутия на пазарната оценка на имотите Адаптирано от Lutzkendorf и Lorenz (2005 г.)5 

 

Как може да бъде приложена рамката „Ниво(а)“ при оценките на имотите? 

Стандартите за оценка на имоти и на оценката на риска имат значителен потенциал за улавяне на ползите от 
по-устойчивите сгради и за подкрепа на по-дългосрочни инвестиционни решения.  Показател 6.2 от рамката 
„Ниво(а)“ дава възможност на ползвателите да отчетат потенциала за по-добро изпълнение съгласно рамката 
„Ниво(а)“, който би имал икономически ефект в три ключови области:  

1. по-малко общи разходи (чрез намаляване на оперативните разходи) 

2. повече приходи и по-стабилни инвестиции (като направим имотите по-привлекателни) 

3. намален риск (чрез предугаждане на потенциална бъдеща експозиция) 

В Таблица 6 за всеки показател от рамката „Ниво(а)“ се посочва къде подобрените характеристики могат да 
имат потенциала да повлияят на някои или на всички от тези три области. По този начин ползвателите на 
рамката „Ниво(а)“ могат да бъдат по-добре информирани, когато общуват с експерти по оценка, по-
специално при разбирането и обясняването на това как проектните решения, с които се подобрява 
устойчивостта, могат да създадат стойност. 

Таблица 6. Потенциално въздействие на всеки от показателите от рамката „Ниво(а)“ върху оценката на имота и 
оценката на риска 

Основни показатели съгласно рамката 
„Ниво(а)“ 

Потенциално въздействие върху бъдещите приходи и 
експозиция на риск 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Инвестиции в устойчиви недвижими имоти: оценяване на устойчиво развитите сгради чрез оценка на 
характеристиките на собствеността. Building Research & Information, 33(3), стр. 212—234. 
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1. Увеличение на 
приходите заради 

признаването и 
търсенето на 

пазара 

2. По-малко 
експлоатационни 

разходи и разходи 
за поддръжка 

3. Бъдеща 
експозиция на риск 
от увеличени общи 
разходи или загуба 

на приходи 

1.1. Енергопотребление на етап 
експлоатация    

1.2. Жизнен цикъл — потенциал за 
глобално затопляне    

2.1. Количествена сметка, спецификация 
на материалите и спецификация на 
експлоатационните срокове 

   

2.2. Отпадъци и материали от 
строителство и разрушаване    

2.3. Проект за гъвкава планировка и 
ремонт    

2.4. Проект, позволяващ демонтаж, 
повторна употреба и възможност за 
рециклиране 

   

3.1. Потребление на вода на етап 
експлоатация    

Оценка на база жизнения цикъл от 
проектирането до извеждането от 
експлоатация (LCA) 

   

4.1. Качество на въздуха в помещенията    

4.2. Време извън обхвата на топлинен 
комфорт    

4.3. Осветление и зрителен комфорт    

4.4. Акустика и шумозащита    

5.1. Защита на здравето и топлинния 
комфорт на обитателя    

5.2. Повишен риск от крайно 
неблагоприятни метеорологични явления    

5.3. Увеличен риск от наводнения    

6.1. Устойчиво отводняване    
6.2. Създаване на стойност и експозиция 
на риск     
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