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СГРАДА „ПОЛ-АНРИ СПАК“ 
ХАРТА ЗА ОБРАЗЦОВА СГРАДА ОТ 

ЕКОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА – СОЦИАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА – ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА 
НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД 

 
 
 
Общи амбиции: 

 

1. Сградата „Пол-Анри СПАК“ трябва да бъде образцова от екологична гледна 

точка. Опазването на околната среда е централна концепция за целия проект. 

2. Бъдещата сграда ще бъде в състояние да неутрализира въглеродния си 

отпечатък, да бъде енергийно автономна и да бъде независима, що се отнася 

до използването на непитейна вода. 

3. Бъдещата сграда ще произвежда повече електроенергията, отколкото ще 

потребява. 

4. Бъдещата сграда ще възстанови заобикалящата я околна среда. Нейното 

изграждане ще се разглежда като положително въздействие върху околната 

среда и града, както по отношение на потреблението на енергия, така и по 

отношение на качеството на въздуха и местното биологично разнообразие. 

5. На всички етапи от живота на сградата, от подготвителния етап до края на 

жизнения ѝ цикъл, тя ще следва принципите на кръговата икономика 

(удължаване на жизнения цикъл, ново предназначение на продуктите, 

рециклиране, оползотворяване на местното ноу-хау, повторно използване на 

максимално количество материали ex situ/in situ, саниране на почвата, повторно 

използване на инертните материали, повторно използване на пръстта от 

изкопните работи, запазване на йерархията на почвените слоеве, приоритет на 

късите вериги на производство и на доставки и др.). 

6. Проектирането на сградата трябва да се основава на принципите на 

биоклиматичност по отношение на адаптирането към географското положение, 

към изложението, излагането на вятър, устойчивостта на лоши атмосферни 

условия, комфорта в сградата и извън нея, концепциите за климатична 

неутралност, максималното използване на дневната светлина, използването на 

топографията с оглед на разполагането и др. 

7. С бъдещата сграда трябва да се изградят нови връзки между градската и 

природната среда, по-специално чрез отваряне към парка „Леополд“ и свързване 

с площад „Люксембург“. Бъдещите връзки и бъдещата форма на сградата ще 

определят устройството на територията на квартала и достъпността за 
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хората и ще допринесат за по-голяма оживеност на мястото, на което се намира 

Европейският парламент. 

8. Процесите по проектиране, строителство и пускане в експлоатация ще следват 

структура за сертифициране на ниво WELL (относно благосъстоянието), ISO 

(относно достъпността) и DGNB (за параметрите, свързани с околната среда). 

9. Управлението на проекта ще следва метода на сътрудничество LEAN.  

 

Емисии: 

10. Постигане на въглеродна неутралност. 

11. Възможност за улавяне на въглерод чрез елементи на конструкцията и чрез 

въвеждането на нова растителност. 

12. Използване на растителността за пречистване на въздуха, за производство на 

кислород и за подобряване на качеството на въздуха в квартала. 

13. Проектиране на пространства без токсични продукти или химически 

разтворители. 

 

Енергия: 

14. Концепция за положителна енергия благодарение на производството на 

енергия от възобновяеми източници и съхраняването на енергия на място. 

15. Проучване за осъществимост относно свързването в мрежа на енергията за 

отопление/охлаждане в сградата, връщане на излишъка от енергия за 

отопление/охлаждане към включения комплекс/квартал. 

16. Създаване на интелигентна мрежа чрез свързване на сградата с другите 

сгради на ЕП и чрез осигуряване на интегрирано управление на обекта. 

17. Използване на природните ресурси (слънчеви, вятърни, почвени ресурси, 

термален обмен и други) за производството на енергия. 

18. Използването на системи на изкуствен интелект за енергийното управление на 

сградата.  

 

Вода: 

19. Отпечатък със 100% пропускливост или еквивалентен в цялата сграда. 

20. 100% еквивалентност по отношение на баланса между потреблението и 

регенерирането. 

21. 100% автономност по отношение на непитейната вода (санитарни вериги и 

климатизация). 

22. Проучване за осъществимост относно автономността на цикъла на водата, 

управлявана на обекта. 
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Въздействие в краткосрочен план: 

23. Проектиране на тази сграда при консултация с бъдещите ползватели, съседите 

и публичните органи с цел установяване на обща и балансирана концепция. 

24. Гарантиране на образцов строителен обект (който може да се посещава, 

предвижда обществено участие, има намален отпечатък, ограничава вредите и 

отпадъците, а също така има образователни и игрови елементи). 

25. Изграждане на нови градски, екологични и социални връзки (растителност, 

мобилност, местообитание). 

26. „Build local“ (използване на местни ресурси при строителните 

дейности) и „Build light“ (икономия на ресурсите при строителните 

дейности), като се интегрира концепцията за обратимо/адаптируемо 

строителство посредством системи за сухо строителство. 

 

Въздействие в дългосрочен план: 

27. Проучване относно „Kill overshoot-day“ на Европейския парламент и 

въздействието на бъдещата сграда. 

28. Модулност, развитие и гъвкавост за справяне с технологичните и социалните 

промени и развития. 

29. Интелигентна и модулна експлоатация в зависимост от различните нужди и 

събития. 

30. Future-proof design (ориентирано към бъдещето проектиране) > 

Свръхустойчивост / design for change (проектиране за промяна) (по отношение 

на изменението на климата, законодателните промени и промените в 

използването на пространството). Структурата на сградата трябва да бъде 

стабилна, устойчива, гъвкава и модулна, за да позволява бъдещи адаптирания 

и нови предназначения. 

31. Простота на функционирането и на експлоатацията на инсталациите – open 

source (отворен код). 

 

Потребление: 

32. Намаляване на цялото потребление, свързано с процесите (ИТ, оборудване на 

помещенията, кухня и др.), а не само на потреблението, свързано с комфорта > 

Използване на възможностите на споделянето на знания при съвместно 

разработване с университетите. 

33. Започване на промяна на навиците – откриване/предвиждане, в рамките на 

възможното (и в сътрудничество с бъдещите ползватели), на всички начини за 
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намаляване на въздействието върху околната среда, като стремежът е да се 

включат на етапа на проектиране възможностите, свързани с бъдещите 

„промени на навиците“ на равнище функциониране на сградата (т.е.: начин на 

работа, мобилност, дистанционно присъствие, рационално използване на 

ресурсите, въздействие на услугите за кетъринг и на информационното 

оборудване и др.). 

34. Промяна на нивото на климатичен комфорт (приемлива температура в 

сградата през лятото и зимата; информация в реално време за ползвателите 

относно хидротермалните условия). 

 

Обмен на информация и споделяне с общността: 

35. Co-sharing (съвместно използване) > Споделянето на информация чрез 

отворена база данни с образователен и основан на участието подход, който ще 

даде възможност за последващо възпроизвеждане на добрите примери и 

иновациите. 

36. Изграждане на социалните връзки (чрез консултация и комуникация), на 

градоустройствените връзки и на екологичните връзки. 

37. Предвиждане на градска и социална инфраструктура за подобряване на 

качеството на живот в квартала. 


