
Level(s) - Европейска рамка за устойчиви сгради 
официално стартирана на 15 октомври 2020 г. 

Level’s - инструмент на Кръговата икономка 

Level(s) - Доброволна Обща Европейска рамка от основни индкатори за 
оценяване на приноса на офис и жилищни сгради към устойчивото 
развитие. Сгради от вички мащаби, при ново строителство и 
обновяване 

Level(s) цели да предостави общ език за оценка и мониторинг на 

устойчивостта на сградите на всеки един или на всички етапи от 
жизнения цикъл на сградите – основава се на принципите на кръговата 
икономика 

Level(s) може да се използва: 
директно от строителните професионалисти 

и 

непряко, чрез включване в нови и съществуващи схеми за оценка и 
сертифициране на сгради 
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Рамката Level(s) позволява три нива на оценяване: 

Нивата: 
от  концепция до 
експлоатация на 
сградата. 
  

По-високо ниво по-

висока точност и 
надеждност на 
отчетените резултати 

Нивата:  
Избор степен на 
усъвършенствана 
оценка  
и  
докладване за 
устойчивост на 
една сграда. 



Рамката Level(s) се основава на 
Европейските EN стандарти за устойчиво 
строителство, разработени от CEN TC 350 
 

Рамката Level(s) налага използване в 
Европа на два основни инструмента - 

оценка на пълния жизнен цикъл (LCA) и 
оценка на разходите за жизнения цикъл 
(LCCA) 
 

6 макроцели - стратегически приоритети за 
приноса на сградите към целите на 
политиката на ЕС в области като енергия, 
използване на материали и отпадъци, вода, 
качество на въздуха в помещенията, 
оптимизирани разходи за жизнения цикъл. 16 основни индикатора  

Всеки индикатор измерва 
ефективността и приноса 
на сградата към конкретна 
макроцел. 
Цел:  тези индикатори да 
се превърнат в общ език 
за основните минимални 
показатели за отчитане 
на устойчивостта на 
сградите за цяла Европа. 



The Level(s) document structure 



Идеята на проекта е да работи със заинтересовани страни от 
публичния и частния сектор и схемите за сертифициране, за да 
проучи как ключовите рамкови показатели на Level(s) / Life cycle 

assessment (LCA), Life cycle costing (LCC) and Indoor air quality (IAQ)/ 

могат да бъдат приложени в общоевропейски мащаб. 
 

Цел на проекта: интегриране на рамката Level(s) с европейски 
национални схеми за сертифициране на зелено строителство и 
критериите на „зелените обществени поръчки“  
 

DGNB and Croatia GBC Webinar „Привеждане в съответствие на 
националните схеми за сертифициране с Level(s)”, May 2021 
 

mapping tool  - инструмент за анализ на потенциала за  интегриране 
на водещите европейски схеми за сертифициране на зелено 
строителство с рамковите индикатори на Level(s) 
 

reporting template - шаблон за докладване, който дава възможност 
на практикуващите да докладват по показателите  на Level(s) по 
стандартизиран начин. 

Life for LCA LCC Level(s) Project    

Life Level(s) Project 
Финансиране LIFE Program на ЕС, 2019 2022. 

Партньори - 8 European Green Building Councils  



EU Green Week 2021, 03 June 
 

сесия 

“Търсенето на устойчиви сгради: иновативни решения от 
Level(s) и Новия Европейски Bauhaus” 
 

Level(s) се цитира за първи път в Европейското 
законодателство 

 

Level(s) подкрепя важните инициативи на Европейската 
комисия за зелен преход: Green Deal, the Renovation Wave, the 

New European Bauhaus movement.  

 

Модернизираният сграден фонд в Европа трябва да се 
основава на мислене за пълния жизнен цикъл и принципите на 
кръговата икономика, и именно там Level(s)  може да подкрепи 
реализирането на тези инициативи. Защото Level(s) 

предоставя стабилна и изпитана методология за оценка и 
докладване за устойчивостта, изпълнение принципите на 
кръгоовата укономика и ресурсната ефективност на сградите. 
 

 



Европейската рамка Level(s) официално бе стартирана на 15 Октомври 2020. 

  

Повече информация може да получите на: 
https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en 

 

Level(s) virtual conference 

Save the date!   

  

https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en
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