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Тема 13 
НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ 

Част 3: Сгради с нулеви въглеродни емисии (Zero Carbon buildings) 

Сградата с нулеви въглеродни емисии е високоенергийно ефективна сграда, която произвежда 

възобновяема енергия без въглерод на място или висококачествени компенсации в количество, 

достатъчно да компенсира годишните въглеродни емисии, свързани с използваните строителни 

материали и операции. 

Преминаването към сграда с нулеви емисии на въглерод създава иновативни дизайни и стратегии за 

проектиране, разширява възможностите за ръст на производството и създава нови работни места.  

Според Канадския съвет за зелено строителство (Canada Green Building Council, CaGBC), сградите с 

нулеви въглеродни емисии представляват най-добрата възможност в индустрията за рентабилно 

намаляване на емисиите, което също може да стимулира иновациите в дизайна, строителните 

материали и технологиите и да създаде работни места и бизнес възможности. 

Четирите ключови характеристики на сградите с нулеви въглеродни емисии са:  

• При ежедневните операции е постигнат баланс от нулеви емисии на въглерод на годишна 

база;  

• Още във фазата на проектиране фокусът е твърдо върху намаляването на консумацията на 

енергия и ефективното й използване; 

• Сградата използва само произведена на място енергия от възобновяеми енергийни 

източници; 

• Въглеродните емисии, свързани с производството на използваните строителни материали, са 

включени в изчисляването на емисиите при проектирането.  

Стандартите Zero Carbon Building™ (ZCB), разработени от CaGBC, представляват концепция, според 

която въглеродните емисии са нова мярка за иновациите в строителството. Канадските стандарти са 

между първите в света; освен това, те припознават важната роля на емисиите от строителството при 

изпълнението на международните ангажименти на страната, свързани с климата. Стандартите ZCB са 

важен инструмент, който подкрепя усилията на „зеления“ строителен сектор в усилията им да 

декарбонизират сградите в Канада. 

Стандарт за изпълнение (Zero Carbon Building – Performance Standard): стандартът за изпълнение 

засвидетелства, че сградата е постигнала нулеви въглеродни емисии при ежедневните операции. 

Изисква се ежегодна верификация.  

Стандарт за проектиране (Zero Carbon Building – Design Standard): стандартът за проектиране 

съдържа насоки за проектиране на нови сгради или реконструкция на съществуващи, така че след 

като сградата въвеждане в експлоатация, въглеродните емисии при ежедневните операции да бъдат 

нулеви. 
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