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С малки крачки към устойчиво
строителство: Екологични
декларации на продуктите (ЕPD)
доц. д-р инж. Румяна Захариева, УАСГ

1987

Устойчиво развитие
Устойчивото развитие
предполага да бъдат осигурени
такива условия за
удовлетворяване на основните
човешки потребности на
днешните поколения, които да
не нарушават задоволяването
на специфичните потребности и
на бъдещите поколения.

Устойчиво развитие
Устойчивото развитие
предполага да бъдат осигурени
такива условия за
удовлетворяване на основните
човешки потребности на
днешните поколения, които да
не нарушават задоволяването
на специфичните потребности и
на бъдещите поколения.

Екологичен отпечатък на строителството
38% от емисията на парникови газове
50 % от природните ресурси
40 % от твърдите отпадъци

40 % от енергията (по време на жизнения цикъл на сградите)
12 % от питейната вода
По данни на “Building Design and Construction: Forging Resource Efficiency and
Sustainable Development”, United Nations Environment Program-Sustainable
Buildings and Climate Initiatives (UNEP-SBCI).

Принципи на устойчивото строителство
 Енергийна ефективност
 Намаляване на консумацията на природни суровини и оползотворяване на отпадъците
 Максимално удължаване на експлоатационния цикъл (материали и сгради/съоръжения като цяло)

•
•
•

Отчитане на целия жизнен цикъл на сградите и съоръженията
Оценка на жизнения цикъл (околна среда): Life Cycle Аssessment
Икономическа целесъобразност: Life-Cycle Economy – LCE
Разходи по време на жизнения цикъл : Life-Cycle Cost – LCC

 Проектиране с оглед рециклиране (DFR)

 Създаване на безопасна и удобна за хората вътрешна среда
 Устойчиви и умни градове

Принципи на устойчивото строителство
 Нова организация за устойчиво строителство
• Управление и организация – и трите аспекта да бъдат обхванати при вземането на рещения
•

Проектиране – интердисциплинарно взаимодействие; системи за качество и информационни системи за координация

• Процеси за взимане на решения –широко публично участие; информационни технологии
• Развитие на нови концепции за сградите - сградата като една изцяло интегрална система
• Образование “…за една по-висока отговорност към новите проектански възможности е необходима по-висока чувствителност и
отговорност към проблемите на околната среда и по-добра интеграция между различните участници в строителните процеси. В
този смисъл е подходящо интердисциплинарно обучение за архитекти и инженери” .
• Обществената отговорност: широки информационни кампании, система за санкциониране, която включва екологични такси,
данъци и глоби, с основната цел да се повиши обществената отговорност.
• Стандартизация: eco-labeling, сертифициране на сградите, въвеждане на екологични стандарти
• Изследвания и експерименти. Стимулирането на изследователската и експериментална дейност се определя като главно
направление, тъй като се отчита тяхната важна роля за развитието на иновациите в сектора.

Изключително многообразие от екоетикети

Стандарти на ТК-101
БДС EN 15643-1:2010
БДС EN 15643-2:2011
БДС EN 15643-3:2012
БДС EN 15643-4:2012
БДС EN 15643-5:2018

БДС EN 15804:2012+A2:2020
БДС EN 15942:2012
БДС EN 15978:2012
БДС EN 16309:2014+A1:2014
БДС EN 16627:2015

Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 1:
Основна рамка
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 2:
Рамка за оценяване на екологичните показатели
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 3:
Рамка за оценяване на социалните показатели
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 4:
Рамка за оценяване на икономическите показатели
Устойчиво строителство. Оценяване на сгради и строителни съоръжения по отношение на
устойчивото развитие. Част 5: Рамка за определянето на специфични принципи и изисквания за
строителни съоръжения
Устойчиво строителство. Екологични декларации за продукти. Основни правила за категориите
строителни продукти
Устойчиво строителство. Екологични декларации за продуктите. Форма на бизнес комуникация
Устойчиво строителство. Оценяване на екологичните показатели на сгради. Метод за изчисление
Устойчиво строителство. Оценяване на социалните показатели на сградите. Методика за
изчисляване
Устойчиво строителство. Оценяване на икономическите показатели на сгради. Методи за
изчисляване

Други видове ЕДП

Tип I - Използване на одобрени от трета страна екологични маркировки (съгласно ISO
14024) върху продукти, които показват екологичните предимства като цяло на продукт от
определена продуктова категория въз основа на особеностите на жизнения цикъл.
Тип І се базира на критерии, описващи въздействията по време на жизнения цикъл.

Подборът на тези критерии, респективно издаването на декларацията, се прави
например от правителствени организации или други организации с нестопанска цел.

Други видове ЕДП

Tип II -

Самостоятелни екологични декларации, вкл. становища,

символи и графики по отношение на продукта (съгласно ISO 14021).
Тип ІІ са базирани на декларирани данни от самите производители
или от търговците на продукта. Такива са например заявленията,
че продуктът не съдържа формалдехид, ниски емисии, устойчивост
на плесени и др.п.

Същност на ЕДП (от тип III)

Документ, верифициран от независима страна (организация), който

удостоверява по обективен начин информация относно екологичните
аспекти на даден продукт, така че да позволява сравняването му с други
подобни на него продукти.

Стандартизирана методика : БДС ISO 14025, БДС EN 15804, БДС ЕN 15941 и др.

ЕДП от тип III
 Екологични въздействия
• Изчерпване на абиотични ресурси –
елементи
• Изчерпване на абиотични ресурси –
изкопаеми горива

 Въздействия върху човешкото здраве
• Вкисляване на почви и води
• Изчерпване на стратосферен озон
• Глобално затопляне
• Еутрофикация
• Създаване на фотохимичен озон

• Екотоксичност
• Токсичност към хората/канцерогенност
• Йонизираща радиация
• Емисии на фини прахови частици

• Въздействия от използването на земята/ Индекс за качеството на
почвата

ЕДП от тип III
 Ресурси – материали, енергия, вода...
•

Потребление на възобновяема първична енергия, с изключение на възобновяеми първични
енергийни ресурси, използвани като суровини

•

Потребление на възобновяеми първични енергийни ресурси, използвани като суровини

•

Общо потребление на възобновяеми първични енергийни ресурси (първична енергия и
първични енергийни ресурси, използвани като суровини)

•

Потребление на невъзобновяема първична енергия, с изключение на невъзобновяеми първични
енергийни ресурси, използвани като суровини

•

Потребление на невъзобновяеми първични енергийни ресурси, използвани като суровини

•

Общо потребление на невъзобновяеми първични енергийни ресурси (първична енергия и
първични енергийни ресурси, използвани като суровини)

•
•
•
•

Потребление на вторични материали
Потребление на възобновяеми вторични горива
Потребление на невъзобновяеми вторични горива
Нетно потребление на питейна вода

ЕДП от тип III
 Отпадъци
•

Обезвреждане на опасни отпадъци

•

Обезвреждане на неопасни отпадъци

•

Обезвреждане на радиоактивни отпадъци

 Други въздействия в края на жизнения цикъл
• Компоненти за повторна употреба
• Материали за рециклиране

• Материали за енергийно оползотворяване
• Изнасяна енергия

ЕДП от тип III
Обхват на LCA „От суровина до готов продукт“ (cradle to gate)
ЕДП тип ІІІ съдържа предварително
регламентирани количествени данни за
продукта (включително и за екологични
въздействия), базирани на въздействията по
време неговия жизнен цикъл.
Задължителен етап от жизнения цикъл
„Строителен продукт“ с модули:
A1 – добив на суровини
А2 – транспорт до завода
А3 – производство на продукта

ЕДП от тип III
Обхват „От суровина до готов продукт с определени модули“ (cradle to gate with options)

Задължителен обхват след януари 2020г.:
 Информационни модули
„Продукт“ (А1 до А3);

за

етап

 Информационни модули за края на
жизнения цикъл (С1 до С4).

Информационен модул D също
може да бъде включен в тази ЕДП.

ЕДП от тип III
Обхват „От суровина до край на жизнения цикъл“ (cradle to grave)

Обхванат е целият жизнен цикъл на
продукта според границите на
системата, т.е. покрива всички
информационни модули А1 до С4.

Информационен модул D също
може да бъде включен в тази ЕДП
(cradle to cradle).

Формат на данните в ЕДП от тип III

Данните се представят във форма, която да
улеснява сравняването на различни продукти
(БДС EN 15804).
Забележка: Самата декларация не съдържа
такива сравнения с подобни продукти.
Данните се базират на изчисления въз основа
на анализ на жизнения цикъл и моделиране на
въздействията.

Видове ЕДП в зависимост от обхвата на производство

За отделен продукт

За завод/верига заводи

За отделна промишленост

Процес на създаване на ЕДП от тип III

Свързване с
Програмен
оператор (PCR)

Събиране на
данни и анализ
на жизнения
цикъл (LCA) на
база PCR

Систематизиране
на данните и
оформяне в
стандартизиран
комуникационен
формат

Верифициране

Регистрация
и
публикуване
на ЕДП

Програмни оператори

Източник: Ecoplatform
http://www.eco-platform.org/the-eco-epdprograms.html

Различни възможности за ЕДП за един вид строителен продукт
ITH-Полша: Една ЕДП за интегрирана топлоизолационна система
(ETICS) на основата на EPS с дебелини от 10, 12, 15, 20 и 25 cm
и 5 вида мазилки (акрилна, минерална, силиконова, силикатна и
силикатно-силиконова); модули A1-A3

DAP-Habitat, Португалия: Една ЕДП за
интегрирана топлоизолационна система
(ETICS) на основата на КОРК с дебелинa от
4 cm и един вид мазилка; модули А1-А5.

Валидност на ЕДП
След верифициране ЕДП е валидна за 5-годишен период от датата на
издаване, след който трябва да се преразгледа и удостовери.

ЕДП не трябва да се преизчислява след 5 години, ако основните данни
не са се променили значително
ЕДП се преизчислява и обновява, ако е необходимо да се отчетат
промени в технологията или други обстоятелства, които биха могли да
променят съдържанието и точността на декларацията.
Промяна в екологичните показатели на продукта от +/- 10%, по който и
да е от декларираните параметри от ЕДП, трябва да се докладва на
верифициращия. Такава промяна може да изисква промяна на ЕДП.

Ползи от EPD
Сертификация на „зелени“ сгради (LEED, BREEAM, DGNB…)

Доказване на изпълнението на 7-то изискване към строежите
съгласно Регламент (ЕС) No 305/2011 за строителните продукти
(55) В основното изискване към строежите относно устойчиво използване на
природните ресурси следва особено да се отчетат възможността за рециклиране
на строежите, материалите и частите от тях, останали след разрушаване,
трайността на строежите и използването на екологично съвместими суровини и
вторични материали в строежите.

EPD

(56) За оценяване на устойчивото използване на ресурсите и на въздействието на
строежите върху околната среда следва да се използват екологични декларации за
продукти, когато съществуват такива.

Ползи от EPD

Предимства при „зелените“ обществени поръчки
Пазарни предимства – добавена стойност
към строителните продукти

Данни за строително-информационните модели

Повишено доверие на потребителите

Състояние и перспективи

1999

:

4 +2+6
Румъния

12

Гърция

1

Сърбия

0

Македония

0

Албания

0

Черна гора

0

Косово

0

Турция

67

По данни на Environdec и IBU, към 19.11.2020г.

Състояние и перспективи

1999

:

4 +2+6

Очаква се промяна на Регламент ЕС 305/2011:
• Към Декларациите за екплоатационни показатели да
се включат и данни от EPD
или
• EPD/ част от EPD да станат задължителни...

Благодаря Ви за вниманието!
Румяна Захариева
доц. д-р инж.
Р-л катедра
„Стр. материали и изолации“
УАСГ
Е-mail: roumiana.zaharieva@gmail.com
GSM: 0884 636 212

