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редуцират експлоатационната годност на материалите. Въпреки, че преките емисии на СО2 от 
строителството съставляват само 26% от емитираните количества, категорично не трябва да се 
омаловажава ролята на не преките разходи, които се формират през целия жизнен цикъл на 
продуктите. Това предопределя необходимостта от разработване на подходящи подходи и 
методологии за оценка на строителните продукти и процеси, както от икономическа така и от 
екологична гледна точка. Разработването на хармонизирани индикатори, методи и стандарти ще 
доведе до по-добро разбиране, интерпретация и реализиране на идеята за устойчив строителен 
пазар. 

Началните стъпки в разработването на подобни методологии показват, че в националната  
строителна практика, материята е изцяло нова и непозната участниците в строителни процес.. 
Спецификата на оценката за различни типове строителни материали е в изключително начална 
фаза, което единствено потвърждава актуалността на избраната тема.  

 

3. Познаване на състоянието на проблема 
Внимателният прочит на дисертацията и направените анализи, сравнения и изводи 

показват, че инж. Яна Кънчева е отлично запозната със съвременното състояние на проблема. 
Списъкът на използваната литература включва общо 163 /сто шестдесет и три/ заглавия, от които 
30 /тридесет/ на български език, а останалите са чуждоезични. Списъкът включва 7 броя 
хармонизирани български стандарти в областта на устойчивото развитие, нормативни документи, 
както и актуални европейски директиви и регламенти, свързани с проблема. 

Поради актуалността на темата, 131 броя от цитирани източници са от последните 10 
години, а основната част от тях са от периода 2010-2016г. Проучени са популярните 
специализирани бази данни и такива на авторитетни научни институции, свързани с дейности в 
областта на устойчивото развитие. Обхванати са значителен брой сборници от престижни 
международни форуми, свързани с темата и монографии, публикувани през последните години, 
както и редица институционални стратегии за развитие на проблема. 

 

4. Анализ на дисертационния труд 
Дисертационният труд е с обем 209 страници. Съдържа 105 фигури, 25 таблици и две 

приложения.  
В първа глава е обоснована актуалността на темата на дисертацията и е направен критичен 

анализ на изследванията, свързани с темата на дисертационния труд. Представеният исторически 
преглед за развитието на политиките за устойчиво развитие и устойчиво строителство в световен 
мащаб и на национално ниво, обогатява познанието и дава възможност за правилно формулиране 
на основните цели на изследването. Обобщени са научни доказателства за влиянието на 
антропогенните фактори върху промените на климата. Очертани са основните направления в 
национален план за икономически растеж, опазване на околната среда, социално равенство и 
сближение. Разгледани са съществуващи подходи за оценка на въздействията върху околната 
среда, сред които методологии за оценка на различните категории въздействия, които би следвало 
да се отчитат при оценка на екологичния аспект на устойчивостта. Обобщени са основните 
категории въздействия като: потенциал за глобално затопляне, потенциал за изчерпване на 
озоновия слой, потенциал за вкиселяване на почви и води, потенциал за еутрофикация, потенциал 
за създаване на фотохимичен озон, изчерпване на абиотични материални ресурси и др. Извършен е 
опит за анализиране приноса на строителството и строителните материали към даденостите на 
актуалното състояние на околната среда. Дискутирани са особеностите при потреблението на 
енергия за производство (т.нар. въплътена енергия) на различни строителни материали, както и 
приложимостта на анализа на жизнения цикъл (LCA) за оценяване на строителни продукти. 
Удачно е представен примерен анализ на жизнения цикъл на бетона, обхващащ дефиниране на 
целите и обхвата, събиране на данни, оценка на влиянието и интерпретация на резултатите. 
Правилно е посочено, че основен проблем се явява липсата на достатъчен и сравним брой 
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резултати, които се определят само за ограничен брой строителни продукти, а създадените в света 
ограничени по количество бази данни и инструменти, се нуждаят от адаптиране към нашите 
условия. Доказана е необходимостта от популяризиране на ролята на екологичните декларации на 
продукти (ЕДП), като източник на данни по отношение на околната среда. Направен е анализ на 
наличните статистически данни за мащаба на екологичния отпечатък и биологичния капацитет 
както в световен мащаб, така и за страните от Европейския съюз, включително на България. 
Направен е преглед на някои съществуващи инструменти за оценка на устойчивостта, въз основа 
на който е установено, че те са трудно приложими за оценка на строителните материали и в 
частност на бетона. 

Съществена част от литературния обзор е посветена на анализ на ролята на строителните 
материали за постигане на устойчиво развитие и строителство, като са направени общи 
характеристики на най-често използваните материали – бетон, строителна керамика, дървесина, 
химически добавки и стомана. Изяснено е значението на социалния и икономическия аспекти и е 
дискутирано тяхното отражение върху строителния сектор и по-специално в областта на 
продуктите от бетон.  

Изследвани са няколко системи за сертифициране на „зелени“ сгради и са откроени някои 
съществени моменти, свързани с отчитането на материалите за строителство: относителната им 
тежест в общата оценка на сградата, необходимостта от отчитане на национални политики и 
регионални особености, свързани с ресурсна и енергийна ефективност и др. Посочена е, 
необходимостта от бази данни, съдържащи необходимата информация за строителните продукти, 
отчитане на добри практики и др. Синтезирани са също някои съществуващи проблеми в процеса 
на сертифициране. Направени са заключения за приложимостта на системите за анализи и 
оценявания на ниво строителни материали.  

Разгледани са основните индикатори, свързани с произхода на материалите, като се прави 
анализ на дяловата им тежест в общата оценка според различните системи  LEED, BREEAM и др., 
която варира в твърде широки и неясни граници от 10 до 30%. Отчетено е че материалите участват 
при формиране на индекса на екологична ефективност на застрояването (BEE), но не е отчетено 
конкретното влияние на всеки един материал, в частност на бетона. В България етапите преди 
строителството на сградата и в края на жизнения и цикъл не са разгледани и анализирани  
задълбочено. Липсват и ясни законодателни механизми, гарантиращи устойчивите параметри. 
Подчертава се, че усилията, поради некомпетентността на институциите, формиращи политики, 
съвсем първосигнално са насочени към топлоизолиране на сградите, а категорично се 
пренебрегват проблемите свързани с гарантиране на дълготрайността на сградите и съоръженията 
чрез подходящия избор на материали и необходимостта от перманентни ремонтни дейности  за 
увеличаване на жизнения цикъл. Потвърждение за това са множеството аварии, настъпили в 
последните години. 

Критичният анализ завършва с обобщаващи изводи, между които може да се открои този, 
че на настоящия етап липсват комплексни и практически приложими методики за оценка на 
строителните материали и продукти, които наред с „околната среда“, да отчитат комплексно 
икономическите и социални аспекти. Това изследване е важно при очертаване възможностите и 
ограниченията за гарантиране на техническите показатели, необходими за постигане на 
безопасност, носеща способност и дълготрайност. Акцентът се поставя върху възможностите за 
оценка на устойчивостта на бетона в контекста на устойчивото развитие – подбор на подходящ 
набор от критерии и индикатори, както и на методи за тяхната обработка и анализ.  

Направеният задълбочен и критичен литературен обзор, сам по себе си представлява 
принос, както в познанието, така и във формирането на индикатори в политиките за устойчиво 
развитие и устойчиво строителство. 

Във втора глава е представена основната цел на дисертационния труд, а именно: „да се 
разработи методика, с помощта на която да бъде възможно оценяването и сравняването на 
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строителни материали и продукти от бетон от гледна точка на принципите и изискванията 
на устойчивото развитие и строителство, както и да илюстрира приложението на тези 
методика към конкретен продукт (зидарийни тела от бетон)“. За постигането на тази цел 
правилно са формулирани пет конкретни задачи, въз основа на които са проведени изследванията 
в дисертационния труд. Чрез поставените задачи правилно се насочва изследването по оста „избор 
на критерии-разработване на модел-апробиране на модела към конкретен строителен продукт”. 

В трета глава е направен анализ на наличните нормативни документи (стандарти, 
стратегии, регламенти, закони и др.), свързани с проблемите на устойчивото строителство, 
оценката на сградите и строителните материали в този контекст. Формулирани са някои основни 
понятия, използвани в изследването. Въз основа на този анализ са обособени основните принципи 
при оценяване на сградите и параметрите, които би трябвало да се отчитат. 

Направена е характеристика на етапите от жизнения цикъл на строителните материали 
съгласно рамката, предложена в стандарт EN 15804 и са обособени информационни модули в 
рамките на всеки етап. 

В четвърта глава е представена оценка на бетона от гледна точка на устойчивото 
развитие. Дефинирана е концепция за устойчиво бетоново производство и са дискутирани 
мерките, предприети досега за намаляване на екологичния отпечатък на бетона, както и 
резултатите от тях. Предложена е класификация на бетона по различни критерии, въз основа на 
която е направен извода, че обхващането на всички видове бетон в единна методика е 
трудноизпълнима задача поради големият брой параметри, които би следвало да се отчитат. 
Изследван е приносът на отделните компоненти на бетона към екологичния му отпечатък. 
Отчетени са различните източници на емисии при циментопроизводството и са анализирани 
възможностите за тяхното намаляване във функция на метода на производство, вида на горивата, 
понижаване на относителния дял на клинкера и др..  Разгледан е приносът на добавъчните 
материали и са анализирани ползите от замяната им с рециклирани такива от бетонни строителни 
отпадъци или други алтернативни продукти. Откроени са приносите на различните химически 
добавки за бетон към екологичните въздействия и въз основа на това е установено, че тяхното 
влияние върху общия екологичен профил на бетона е сравнително малко. Систематизирани са 
някои особености по отношение на водата за направа на бетон и активните минерални добавки. 
Въз основа на данни от литературни източници е изследван екологичният отпечатък на бетона в 
зависимост от класа по якост на натиск и съдържанието на активни минерални добавки. 
Установено е, че при изчисляването на количествата СО2 емисии, свързани с жизнения цикъл на 
продуктите от бетон, е редно да се отчита и процесът на карбонизация, при който част от тези 
емисии се „улавят“ обратно в структурата на бетона. Направени са изводи относно мащабите, 
зависимостите и вариациите в стойностите на различните категории екологични въздействия 
(потенциал за глобално затопляне, потенциал за изчерпване на озон, потенциал за вкиселяване на 
почви и води, еутрофикация, потенциал на формиране на фотохимичен озон, потребление на 
енергия и материални ресурси) в зависимост от якостта на натиск и вида и процентното 
съдържание на активни минерални добавки. Много добре са очертани направленията за 
намаляване на екологичния отпечатък на бетона, визиращи както суровините за бетон и 
технологиите за производство, така и процесите в края на жизнения цикъл (напр. рециклиране на 
отпадъци). Изяснена е необходимостта от изготвяне на екологични декларации, с които биха 
могли да се развиват изследванията в тази област. Направени са интересни анализи и изводи, 
свързани с отчитане на приноса на бетона като въглеродно „хранилище“, с което се съдейства за 
намаление на въглеродния отпечатък на строителството като цяло.  

В пета глава е изложена разработената от докторантката методика. Дефинирана е целта, 
подчинена на отчитане на трите аспекта на устойчивото развитие (екологичен, социален и 
икономически). Описан е използваният подход – с помощта на анализ на жизнения цикъл се 
структурира изследването – обосновава се обхват, функционална единица, ограничения в анализа 
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(ако има такива) и др.. Направен е анализ на приложимостта на методиката, в които са 
дискутирани ползите от нея при сравнение и избор на продукти от бетон. На база дефинираната в 
стандартите за оценка на сгради рамка е съставен набор от критерии и индикатори за оценка на 
отделните аспекти. Екологичният аспект се описва с разгледаните категории на въздействия върху 
околната среда. Обосновано е, че социалният аспект на ниво строителен материал може да бъде 
отъждествен с техническите му свойства и характеристики. След направен анализ на възможните 
подходи за отчитане на икономическия аспект е установено, че е най-подходящо, същият да се 
изрази с финансовите разходи през различните етапи на жизнения цикъл. Проследени са етапите 
от жизнения цикъл на бетона и са описани процесите, които би трябвало да се отчитат при 
отделните модули от тези етапи.  

В глава шеста е илюстрирано приложението на методиката за оценка на няколко вида 
зидарийни тела - 4 вида газобетон, зидарийни тела от обикновен бетон с кухини и зидарийни тела 
от бетон със 70% рециклирани добавъчни материали. Трите аспекта на устойчивото развитие 
социален, икономически и екологичен са третирани равнопоставено, т.е. с равна тежест. 
Дефинирани са обхват на изследването (от суровина до готов продукт плюс избрани модули) и 
функционална единица (1 m2 стена от зидарийни тела от бетон). Дискутирани са особеностите при 
производството различните видове зидарийни тела. Общият списък с индикатори за оценка е 
адаптиран в съответствие с особеностите на разглежданите продукти и отразява данни, налични 
към момента на изследването. Не се отчита влиянието на използвана механизация по време на 
монтажа и поставянето на зидарийните тела. 

Установено е, че подредбата на предпочитанията за отделните алтернативи (различни 
зидарийни тела) търпи съществени промени при разглеждане на три различни случая: 1) отчитане 
само на екологичния аспект; 2) отчитане на екологичен и социално-технически аспекти и 3) 
съвместно оценяване на трите аспекта (екологичен, социален и икономически).  

Направено е интересно изследване с помощта на анализ на чувствителността (Sensitivity 
analysis), като са определени границите на тежестта на всеки аспект. След границата на тежестта 
принципно подреждането на отделните алтернативи не се променя, а нараства само разликата в 
техните оценки. За онагледяване на процесите е извършено удачно подбрано графично 
представяне на резултатите. След направения анализ могат да се обособят следните изводи: 

- При отчитане само на екологичните индикатори, с най-висока оценка (т.е. най-
предпочитани алтернативи) са зидарийните тела на Enviroblock (блокове от бетон със 70% 
рециклирани суровини). 

- Когато се отчитат едновременно екологичният и социално-техническият аспект, с най-
високи предпочитания е газобетонът, независимо от отделния производител – подреждането на 
първите три места е съответно Cellumat (62,08), H+H (57,92) и Ytong (51,67), с малка преднина 
пред Thermalite (48,75). 

- При отчитане и на трите аспекта (екологичен, социален и икономически) и еднаква тежест 
на всеки от тях, предпочитанията са за зидарийните тела на Enviroblock (62,50), следвани от тези 
от газобетон на Н+Н (58,61) и кухите бетонови зидарийни блокове от обикновен бетон Angelus 
Blocks (50,56). 

В глава седма са представени обобщени изводи от дисертационния труд и са предложени 
насоки за бъдещи изследвания. Показано е, че съвместното отчитане на всички аспекти оказва 
съществено влияние върху подбора на строителни продукти и допринася за вземането на 
балансирани решения в съответствие с изискванията за устойчиво строителство. Доказано е, че 
националните и местните особености и приоритети са важни за обективния анализ и 
равнопоставеност на алтернативите. Препоръчва се отчитането, както на икономическите 
индикатори, така и на тежестта на отделните екологични параметри. Практическият пример със 
зидарийни тела от бетон доказва адекватността на предложената методика за оценяване на 
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продукти от бетон по отношение на аспектите на устойчивото развитие, като се отчитат и трите 
аспекта.  

В глава осма са формулирани научни и научно-приложни приноси. Сред тях са: анализ на 
развитието на концепцията за устойчиво развитие и строителство; доказване на необходимостта от 
инструмент на оценка на строителните материали по отношение на аспектите на устойчивото 
развитие и разработване на такава методика в съответствие с препоръките в нормативните 
документи и стандарти; идентифициране на значимите характеристики на жизнения цикъл на 
бетона, както и на индикаторите за тяхната оценка; илюстриране на методиката с практически 
пример и анализ на чувствителността на резултатите.В Приложение I e описан накратко друг 
модел, с участието на докторанта, за оценка на влиянието на материалите (в частност на бетона) 
върху екологичните характеристики на сградата – основно по отношение на емисиите на СО2 и 
потреблението на енергия. В Приложение II са изброени четири публикации по темата на 
дисертацията. Те включват една самостоятелна в Годишника на УАСГ и три в съавторство, 
представени на международни конференции в България. 

 

5.  Оценка на изводите и претенциите за научни приноси  
В резултат на разработения дисертационен труд са формулирани 4 основни приноса: 
• Хронологично и систематизирано е проследено развитието на концепцията за 

устойчиво развитие, анализирани са международните и националните политики по въпросите 
за климатичните промени, енергийната ефективност и съхраняване на ресурсите. Анализирани са 
особеностите по веригата „устойчиво развитие–устойчиво строителство–устойчиви строителни 
материали“, за да бъде очертана ролята на строителните материали при реализиране на 
концепцията за устойчиво строителство;  

• Доказана е необходимостта от разработването на инструмент, чрез който да се оценяват и 
сравняват строителните материали по отношение трите стълба на устойчивото развитие (социален, 
икономически и околна среда). Въз основата на критичен анализ на съществуващите методи и 
подходи, е разработена методика, чрез която се характеризират и оценяват материалите по 
отношение на трите аспекта на устойчивостта. Методиката дава възможност както за обобщена 
оценка, която може да се използва при подбора на строителните продукти, така и за анализ на 
влиянието на отделни индикатори, с оглед намаляване на въздействието на строителните 
материали върху околната среда;  

• Препоръките на различни нормативни документи за оценка на сградите в контекста на 
устойчивото развитие са конкретизирани и адаптирани към специфичните особености на 
материалите, в частност на бетона. Разгледани са приносите на отделните компоненти на бетона 
и са предложени възможности за намаляване на екологичния му отпечатък. Идентифицирани са 
значимите параметри от целия жизнен цикъл на бетона и са предложени меродавните 
индикатори, които следва да се отчитат при оценката. 

• Илюстрирано е приложението на методиката с конкретен пример – анализ и оценка по 
отношение на аспектите на устойчивото развитие на шест вида зидарийни тела от бетон, с цел 
избиране на най–подходяща алтернатива по зададени критерии и предпочитания. Направен е 
анализ на чувствителността на резултатите, т.е. как промяната в разпределението на тежестите 
(с оглед отчитане на дадени приоритети) би се отразила върху крайните резултати.  

Изнесените приноси имат научно-приложен характер и са логичен завършек на 
реализираната значителна по обем изследователска програма. Чрез приносите е направен 
изключително успешен опит за допълване на теорията, свързана с развитието на устойчивото 
развитие  в областта на строителните материали. Разработената методика дава възможност за 
обобщена оценка при подбора на строителните продукти и анализ на влиянието на отделни 
индикатори. Правилно е илюстрирано приложението на методиката в конкретни практически 
примери и успешно е анализирана чувствителността на получените изчислителни резултати. 
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6. Преценка на публикациите по дисертационния труд 
По дисертацията докторантът са представени 4 публикации на български език, от които 

една самостоятелна и три съвместно със своя научен консултант. Три от публикациите са доклади 
на международни научни и научно-приложни конференции, а една е поместена в годишника на 
УАСГ.  

В публикациите са отразени основните резултати, получени в дисертационния труд, като 
анализ на аспектите определящи въглеродния отпечатък на бетона, влияние на тежестните 
коефициенти, строителните материали в контекста на системите за сертифициране на сгради и 
бетонът от гледна точка на устойчивото развитие. Докторантът не е представил списък на 
забелязани цитирания.  

Считам, че публикациите отразяват адекватно извършената изследователска работа и дават 
достъп на научната общност до получените резултати. 
 

7. Личен принос на кандидата 
Критичният анализ и обобщаване на установените резултати в областта на устойчивото 

развитие, изготвянето на методика и нейното апробиране са извършени самостоятелно от 
докторанта. Формулирането на изводите и претенциите за научни приноси е направено ясно и 
конкретно. 
 

8. Критични бележки и препоръки 
Възприетият системен подход и методи за анализ на установените данни са съобразени с 

поставените цел и задачи на дисертацията. Критичните бележки и препоръки могат да бъдат 
обобщени както следва: 

• Представените в дисертационният труд методологии трябва да бъдат по-подробно 
анализирани и съпоставени, като се обобщят аналогичните индикатори за описание на 
въздействията; 

• В производството на цимент, трябва по-подробно да се отчетат и анализират разликите в 
натурните показатели между различните способи на производство, които са тясно обвързани с 
разхода на енергия, както и с влагането на алтернативни горива; 

• Независимо от оскъдните данни, трябва да се анализира количественото съотношение 
между началната и вторичната „въплатена” енергия при бетона, за да може да се отчете по-
осезаемо необходимостта от рязкото увеличаване на дълготрайността на бетона, стоманобетона и 
конструкциите в които те се влагат;  

• В цялостния анализ трябва да се откроят възможностите за увеличаване на 
дълготрайността и жизнения цикъл на сградите чрез подходящия избор на материали и чрез 
системата за перманентни ремонтни дейности, проблеми които са много добре анализирани за 
транспортните и хидротехнически съоръжения в развитите страни; 

• При анализа на цимента би трябвало да се отдели по-конкретно внимание на влиянието 
на различните видове цимент върху конкретно установените индикатори. Анализът за останалите 
компоненти в състава на бетона би трябвало да се направи аналогично на този, извършен за 
химическите добавки;  

• Направеният подбор на индикаторите и анализа на жизнения цикъл на бетона обхващат 
комплексно всички процеси, но инженерния подход изисква същите да се обвържат с 
количествени показатели, колкото и ограничени и приблизителни да са те; 

• Необходимо е в изложението на дисертационния труд да се прецизира и посочи ролята 
на институциите и установените механизми за регулиране, гарантиращи до голяма степен 
съблюдаването на принципите за устойчивото развитие; 

Независимо от посочените препоръки, които имат за цел единствено да оптимизират 
представеното ни изложение, трябва да отчетем, че пред разширения катедрен съвет е представен 
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I,I3r,IcKBaHr4 frTa 3a rlpprcBogBaHe Ha HayqHa u o6pasoeareJlHa crerleH ,,,{oxtop" B csorBercrBlre cr'c

3arona 3a pa3Br,rTr4eTo Ha aKaAeMr4qHr.rfl cBcTaB n PBr:rrapzx.

flogsoJlsnalvl cil Ia flpeflop:brlaM Ha qIeHoBeTe Ha yBaxaeMoTo Hayuuo xypl4 La [a[a'l

uoAo6aearqa orIeHKa ua paspa6orKara r4 Aa rnacynar y6e4eno 3a rlplrc:sxAaHero ua o6pa-:onareJr[uta Y{

HayqHa cTeIIeH ,,4ox:rop" no upoSecIIoHzIJIHoTo HallpaBnettue 5'7 Apxurexrypa, CrpouTeJIcTBo I4

leo4esr,ra, HayqHa crreqrranHocr ,,CrpoureJrHr4 Mareplranu, v3lielrLrfl I4 Tex{onotvfi Ha rlpol{3BoAcrBoro

r.rM" Ha ac.I4Hx. fllnafluwturpoBa Kruqesa.

Cotfur, 06.02.2017 r. Peqen:enr:

Crp.8
lucepmaquoueu mpyd Hq ac.tlH)tc. 'fua fluuumpoea Kt'uqeeq, Pe4eusun
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