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   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 

Екологичен отпечатък на строителството 

 



БДС EN 15804:2012+A2:2020 

Устойчиво строителство.  
Екологични декларации за продукти. 
Основни правила за категориите 
строителни продукти 

С малки крачки към устойчиво строителство:  
Екологични декларации на продуктите  (ЕPD) 



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. 

 

Същност на ЕДП (от тип III) 

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



ЕДП от тип III 

• Изчерпване на абиотични ресурси – 

елементи 

• Изчерпване на абиотични ресурси – 

изкопаеми горива 

 

• Вкисляване на почви и води 

• Изчерпване на стратосферен озон 

• Глобално затопляне 

• Еутрофикация 

• Създаване на фотохимичен озон 

 

 Екологични въздействия 

 Въздействия върху човешкото здраве 

• 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 

• 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  

 Ресурси – материали, енергия, вода... 



ЕДП от тип III 

• Обезвреждане на опасни отпадъци 

• Обезвреждане на неопасни отпадъци 

• Обезвреждане на радиоактивни отпадъци 

• Компоненти за повторна употреба 

• Материали за рециклиране 

• Материали за енергийно оползотворяване 

• Изнасяна енергия 

 Отпадъци 

 Други въздействия в края на жизнения цикъл 



Задължителен обхват след януари 2020г.: 
 

 Информационни модули за етап 

„Продукт“ (А1 до А3);  

 Информационни модули за края на 

жизнения цикъл (С1 до С4).  

 

ЕДП от тип III 

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

Информационен модул D също 

може да бъде включен в тази ЕДП. 





Данните се представят във 
форма, която да улеснява 
сравняването на различни 
продукти (БДС EN 15804).  
 

Самата декларация не съдържа 
такива сравнения с подобни 
продукти. 

Данните се базират на изчисления 
въз основа на анализ на жизнения 
цикъл (LCA)  и моделиране на 
въздействията. 



Продуктова система 

Елементарни 
потоци 

Продуктови потоци 

Елементарни 
потоци 

Продуктови 
потоци 

Продуктовата система 
включва набор от единични 
процеси, които посредством 
елементарни потоци се 
свързват един с друг, с други 
продуктови системи или с 
околната среда. 



Продуктова система – гипсокартoнени плоскости, произвеждани от КНАУФ-България 



Преобладаващите като количество компоненти 

(гипс и вода) от състава на произвежданите от 
КНАУФ България ЕООД гипсокартонени 
плоскости представляват странични продукти 
(FGD гипс) от работата на намиращата се в 
съседство топлоелектрическа  централа (ТЕЦ 
„Марица-изток 3“).  

KNAUF – кръгова икономика в действие 



Намаляване на екологичните въздействия при използване на отпадъчния гипс от сероочистка 
(модули A1-A3) 



Намаляване на екологичните въздействия при използване на отпадъчния гипс от сероочистка 
(модули A1-A3) 



Намаляване на екологичните въздействия при използване на отпадъчния гипс от сероочистка 
(модули A1-A3) 



Намаляване на екологичните въздействия при използване на отпадъчния гипс от сероочистка 
(модули A1-A3) 



Проект  BG05M2OP001-1.002-0019 

„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова 
икономика“ 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 
 

 

 

  

 

УАСГ  
Строителен факултет 

 



Ползи от EPD 

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

(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. 

Доказване на изпълнението на 7-то изискване към строежите 
съгласно Регламент (ЕС) No 305/2011 за строителните продукти   

EP

D 

(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. 

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... 

 



Ползи от EPD 

Пазарни предимства – добавена стойност  
към строителните продукти 

Повишено доверие на потребителите 

Данни за строително-информационните модели 

Предимства при „зелените“ обществени поръчки 



Благодаря Ви за вниманието! 

Румяна Захариева 

доц. д-р инж. 
Р-л катедра  

„Стр. материали и изолации“ 

УАСГ 

Е-mail: zaharieva_fce@uacg.bg 

GSM: 0884 636 212 
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