
ЕФЕКТИВНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

В МОДЕРНОТО СТРОИТЕЛСТВО  



∗ Опазване на околната среда - комплекс от 
дейности, насочени към предотвратяване на 
замърсяването на околната среда, към нейното 
възстановяване, запазване и подобряване 

∗ Модерно строителство – осигурява устойчиво 
развитие на обществото 

∗ Устойчиво развитие – постоянен растеж, но при 
опазване на природата в допустимите екологични 
норми с оглед бъдещето на човечеството  

На фокус… 



∗ Една от най-бързо развиващите се строителни компании 

∗ Широк обхват на дейност 

∗ Член на Камарата на строителите 

∗ Член на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България 

∗  Член на Българската търговско – промишлена палата 

∗ Член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология 
и металургия 

∗ Работa в съответствие с националното и европейско 
законодателство  

∗ Стремеж към непрекъснато подобрение 
 

Геострой 
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ГЕОСТРОЙ  
СТРЕМЕЖ ЗА ПОДОБРЕНИЕ 



Политика по опазване на околната среда с конкретно 
измерими цели: 

 
∗ Намаляване на генерираните отпадъци 
∗ Намаляване на емисиите във въздуха 
∗ Намаляване на използваното количество вода 
∗ Ограничаване замърсяването на почвите 
∗ Обучение на персонала 

Строител с ангажимент 



Управление на отпадъците 

∗ Строителни отпадъци 
∗ Излезли от употреба 

гуми 
∗ Смазочни масла 
∗ Маслени филтри 
∗ Хартия и картон 
∗ Битови отпадъци 

Метростанция 16-I, изграждане по Oперативна 
програма „Транспорт 2007-2014“ 



Добри практики 
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Автомобилен парк и строителна 
механизация 

∗ Намаляване на емисиите 
от прах и изгорели газове 
във въздуха 
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Геострой – с грижа към водата 

• Ценен ресурс 
• Колективна отговорност 



АВТОМИВКА ≠ РАЗХИЩЕНИЕ  
НА ПИТЕЙНА ВОДА 

 



 

МВЕЦ ПРОКОПАНИК (2012 - 2013) 



ВЕЦ = ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ 

ВОДА В 
ПРИРОДАТА 

МВЕЦ 
ПРОКОПАНИК 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЕНЕРГИЯ 

 



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ  
ЗА РУДНИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  

(2012 - 2013 ) 



Геострой - екологично и енергийно 
ефективно строителство 



Добри практики 

• Активно участие в доброволни инициативи 

• През 2014 г. предвиждаме да изработим и 
дарим дървени къщички и хранилки за 
животните 



∗ Браншът като резултат е част от околната среда, 
като дейност изменя природата, а като социално-
икономически фактор влияе върху обществото 

∗  Нашата отговорност 
 
 

С ИНОВАЦИИ И ОПИТ, РЪКА ЗА РЪКА, ГРАДИМ 
ЗАЕДНО БЪДЕЩЕТО 

 

Строителството – обективна 
реалност 



 
 

Благодаря за вниманието  
 

инж. Ваня Кацарска 
Консултант екология 
02 902 40 95 
v.katsarska@geostroy.com 
www. geostroy.com 
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