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Човекът все по-често се замисля за отпечатъка, който оставя върху
околната среда. И когато обитава красиви и комфортни сгради, все поважно е те да имат устойчиви и екологични характеристики.
Темата на този брой на списание „БДС Компас“ е как строителните
продукти помагат да живеем в по-красив и устойчив свят. И тук на
помощ отново идват стандартите.
Декларациите за строителните продукти по отношение на околната
среда (EPD) отразяват в детайли жизнения цикъл на строителните
продукти и с това могат да спомогнат за идентифициране на потенциала им за оползотворяване (рециклиране, повторна употреба), за
влагане в тях на рециклирани материали, за намаляване на енергоемкостта и вредните въздействия върху околната среда.
„EPD допринасят за обективната оценка на екологичните параметри на сградите като цяло. Те са един от механизмите, които се
използват при сертифицирането на устойчиви „зелени“ сгради и при
създаването на „умни“ сгради, тъй като могат да се интегрират
успешно в строително-информационните модели на сградите“, разказва експертът доц. Румяна Захариева. И допълва, че EPD постепенно се превръщат и в инструмент за получаване на определено пазарно
предимство на деклариралия ги производител.
Представяме стандарта БДС EN 15804:2012+А2 Устойчиво строителство. Декларации за продукт по отношение на околната среда.
Основни правила за категорията на строителни продукти, който
гарантира, че всички декларации по отношение на околната среда
(EPD) за строителни продукти, услуги и процеси ще бъдат съставени,
потвърдени и представени по хармонизиран, научен и безпристрастен
начин. Документът подробно описва етапите и информационните модули при оценката на жизнения цикъл на продуктите, видовете декларации, правилата за изчисляване. Подробно е обяснено как изглежда
декларацията – на пръв поглед сложен документ с много таблици.
Стандартизационният документ СД CEN/TR 15941 Устойчиво строителство. Декларации за продукт по отношение на околната среда.
Методика за избор и използване на данни съдейства за използването
на обобщени данни съгласно основните правила за категории продукти по време на подготовката на декларациите за строителни продукти, процеси и услуги.
„Стандартизацията е ключов фактор за устойчивото развитие и
дигитализацията на строителния сектор“, категоричен е експертът
инж. Димитър Начев, председател на Съюза на строителните инженери в България. Прилагането на стандартите изгражда едно по-добре
функциониращо общество, улеснява живота и работата ни, създава
ред и безопасност и обогатява познанията ни, допълва той.
Отговорното и пестеливо използване на изчерпващите се суровини
придобива все по-голямо значение в цял свят. Нито една организация
не може да контролира цените на енергията, правителствената политика или световната икономика. Но тя може да подобри управлението
на енергията и да докаже своята отговорна политика в световен мащаб чрез прилагането на стандартите.
Представяме важната колекция за управление на енергията, която
БИС предлага – а чрез „БДС Компас“ разкрива необятния свят на
стандартизацията.

ТЕМА НА БРОЯ

Доц. Румяна Захариева: Декларации
за продукт по отношение на околната
среда. Основни правила за категорията
на строителните продукти
Визитка

Доц. Румяна Захариева е
строителен
инженер-магистър и доктор по строително инженерство от Университета Артоа-Франция.
Понастоящем е ръководител
на катедра „Строителни материали и изолации“ в УАСГ.
Сред областите на научен
и професионален интерес е
оценката на жизнения цикъл
на строителните материали.
Сътрудничи активно на БИС
- сред инициаторите на БИС/
ТК 101 „Устойчиво строителство“, в който е представител на УАСГ; член на БИС/
ТК 15 „Опазване на околната
среда“ и председател на БИС/
ТК 94 „Опазване на културното наследство“. Има над 120
научни публикации и над 350
цитирания. Съавтор на оценката на жизнения цикъл на
редица строителни продукти,
произвеждани в България.
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Същност
Декларацията за продукт по отношение
на околната среда е известна още като
„Екологична декларация за продуктите“ (Environmental Product Declaration,
EPD). EPD представлява документ, верифициран от независима страна (организация), който удостоверява по обективен
начин информацията относно въздействията на даден продукт върху околната
среда (т.нар. екологични въздействия). По
този начин EPD позволява сравняването
на дадения продукт с други подобни на
него продукти по отношение опазването
на околната среда.
Самите EPD са няколко типа и информацията в тях е с различна степен на надеждност и изчерпателност по отношение на
обхванатите въздействия. Международната организация за стандартизация (ISO)
е разработила поредица от стандарти с насоки за разработване на три типа екологични декларации – тип І (ISO 14024:1999),
тип ІІ (ISO 14021:1999) и тип ІІІ
(ISO 14025:2006). Тип І се базира на критерии, описващи въздействията по време
на жизнения цикъл, но тези критерии не

са общоприети, понякога не разглеждат
всички значими въздействия, което прави
сложно сравняването дори на сходни продукти. Тип ІІ са базирани на декларирани
данни от самите производители или от
търговците на продуктите и по тази причина невинаги са изчерпателни. Такива
са например заявленията, че продуктът
съдържа определен % рециклирани суровини. Тип ІІІ съдържа предварително
регламентирани количествени данни за
продукта, базирани на въздействията по
време неговия жизнен цикъл. Данните
се представят във форма, която улеснява
сравняването на различни продукти. Следователно, към момента единственият
обективен начин за деклариране на въздействията по един унифициран начин
на даден продукт е издаването на EPD от
тип III.
Отчитайки големият екологичен отпечатък на строителството, наред с експлоатационните показатели на строителните
продукти, следва да се оценяват и техните въздействия върху околната среда,
за да бъдат избирани продукти, които
допринасят за постигане на устойчиво
строителство. Разработването на EPD за

Оценяваните въздействия са групирани в четири групи:
в първата група попадат категориите въздействия върху
околната среда като глобално затопляне (основно емисии
на въглероден диоксид), еутрофикация на води, вкисляване на почви, изчерпване на абиотични ресурси, изчерпване
на озоновия слой и формиране на приземен озон (смог);
втората група въздействия са свързани с потреблението на
ресурси – енергийни, материални и питейна вода, третата
група описва вида и количествата генерирани отпадъци,
както и дейностите с тях (оползотворяване, рециклиране,
обезвреждане), а четвъртата група, т. нар. допълнителни
въздействия, чието оценяване все още няма задължителен
характер, е свързана с емисиите на прахови частици, йонизиращата радиация, токсичността за хората и за околната
среда и въздействията, свързани с обработката на земята и
качеството на почвата.
EPD от тип III могат да имат различни обекти на изследване и деклариране в зависимост от обхвата:
• За отделен продукт или група сходни продукти от
един производител, което е най-често използваният
формат. Този тип EPD дава възможност на архитекти, проектанти и одитори по системите за сертификация на сградите да определят директно приноса
на дадените продукти към цялостния екологичен отпечатък на сградата.

• За завод/верига заводи, които са предпочитано решение, когато производителят на конкретен продукт
или група продукти разполага с повече от един производствен обект с еднакви (или достатъчно сходни)
производствени процеси. Този формат позволява на
производителя да обхване изцяло производствените
процеси и да предостави екологични данни за всички
произвеждани продукти.

ТЕМА НА БРОЯ

строителни продукти се извършва съгласно изискванията
на стандарт БДС EN 15804. Съществени промени в него
са направени с включеното Изменение A2 oт 2020 г. – увеличен е броят на екологичните индикатори, задължителен
става етапът от края на жизнения цикъл на строителните
продукти.

• За отделна промишленост, като тези EPD са полезни за оценка на екологичните въздействия от дадено производство на национално ниво. Такива EPD
дават представа за максимални, минимални и средни
стойности по отделни екологични показатели.

Анализ на жизнения цикъл (Life cycle
assessment – LCA)
Съществено изискване при изготвянето на EPD е да се
проследява жизненият цикъл на продукта, който е свързан с жизнения цикъл на сградите и съоръженията, в които
продуктът се влага. Прилага се системен подход – продуктът се разглежда като система и анализът на жизнения цикъл (Life cycle assessment – LCA) представлява подробен
анализ на всички материални входящи и изходящи потоци
към/от тази система. Фигура 1 илюстрира основните четири етапа от жизнения цикъл на сградите, както и прилежащите им модули: „строителен продукт“, „строителство“,
„експлоатация“ и „край на жизнения цикъл“.

Фигура 1 – Обща схема на етапите от жизнения цикъл на сградите

БДС Компас, брой 2/2022

5

ТЕМА НА БРОЯ
Ключов елемент за анализа е моделирането на системата, събирането на данни, тяхната обработка, изчисление
на въздействията и интерпретация на резултатите. Стандартът БДС EN 15804:2012+A2 дава методическа рамка
и подробни указания. Тъй като етапите на строителство
и на експлоатация се отличават с изключително многообразие, което прави задачата за оценка на въздействията
много неопределена, или би била твърде стеснена (само за
конкретни случаи), понастоящем БДС EN 15804:2012+A2
предписва само етапите „продукт“ и „край на жизнения
цикъл“ като задължителни.
Екологичните данни, предоставяни чрез EPD, се изчисляват за определено количество продукт. Това количество
може да бъде изразено чрез функционална единица (ФЕ)
или декларирана единица (ДЕ). Функционалната единица определя начина, по който количествено се представят
функциите или характеристиките на продукта, и осигурява
референция, чрез която материалните потоци (входящи и
изходящи) от LCA на строителния продукт и всяка друга информация се нормират, така че да се получат данни,
изразени чрез обща база. ФЕ също така предоставя база
за добавянето на материални потоци и екологични въздействия през всички етапи от жизнения цикъл и техните модули. По-често в практиката изчисленията от LCA
се свеждат до т.нар. декларирана единица. Тя се използва
вместо функционалната, когато точната функция на продукта и сценариите на ниво сграда не са посочени или са
неизвестни. ДЕ се прилага и когато EPD покрива един или
повече етапи от жизнения цикъл като информационни модули. ДЕ също осигурява референция за комбиниране на
материални потоци, присъщи на строителния продукт и
за комбиниране на екологични въздействия за подбраните
етапи от непълния жизнен цикъл на строителния продукт.
За да бъде практически полезна, ДЕ също трябва да е обвързана с характерните приложения на продукта и може
да бъде брой единичен продукт (1 тухла, 1 прозорец), единица маса (kg), единица дължина (m), единица площ (m2),
единица обем (m3) и др.
Подходът при разработване на EPD може да се различава за
различните продукти поради различните им приложения и
процеси, съпътстващи етапите на производство, влагане в
строителството и експлоатация на сградите. За улесняване
на анализа е прието прилагането на определени изисквания (правила) за продуктовата категория (т. нар. Product
Category Rules – PCR), към която спада даден продукт.
Изискванията в PCR на практика съставляват ядрото на
EPD, задавайки алгоритъм, по-който се представя нейното
съдържание. PCR изисква описание на продуктовата категория, например предназначение на продукта, технически
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свойства, възможности за приложение; дефиниране на
целите и обхвата на LCA (обхват, ФЕ или ДЕ, изисквания
към данните, които ще бъдат включени и др.); описание
на подходите по събиране на данните и изчислителните
процедури; категории на въздействия, както и набор от
индикатори, които описват тези въздействия; информация по отношение на суровините за производство. PCR се
разработват от програмните оператори и, макар сходни по
съдържание, могат да отразяват различни национални параметри, напр. различни нормативни изисквания.

Като обобщение, в EPD резултатите от изчисляването на
екологичните въздействия се обобщават в табличен вид,
допълнен с кратка интерпретация на основните резултати.
За да бъдат дефинирани продуктите, се представят техните основни експлоатационни показатели, както и схема на
тяхното производство. Дава се и описание на сценариите
(предпоставки, приемания, изключвания от системата и
др.) за всеки модул от жизнения цикъл.

Изготвяне, публикуване и валидност на
EPD
Процесът по създаване на EPD е илюстриран на фиг. 2.
Публикуването на EPD обикновено се осъществява под
регулативната функция на т. нар. програмни оператори на
EPD, които разработват PCR и създават обективна среда, в
която да се извърши LCA и резултатите от него да се верифицират като надеждни и обективни. Операторите организират публикуването на EPD в подходящ комуникационен
формат.
Съществената част по разработването на EPD се състои в
събиране на данни по разглежданите етапи от жизнения
цикъл, анализ (LCA) и интерпретация на данните въз основа на предявените от програмния оператор изисквания.
След приключване на LCA, резултатите от него се оформят в подходящ формат и се предават на трета страна за
оценка и верифициране. EPD могат да се съставят от самите производители, но поради спецификата на процеса по
събиране, анализиране, интерпретация и оценка на данните, обикновено тази задача се възлага на външни консултанти, специализирани в областта на LCA на строителни
продукти. След отразяване
на забележки от страна на
верифициращата страна,
се публикува вече завършената EPD.

След верифициране EPD е валидна за 5-годишен период
от датата на издаване, след който трябва да се преразгледа
и удостовери. EPD не трябва да се преизчислява след 5 години, ако основните данни не са се променили значително.
EPD 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 EPD, трябва да се докладва на верификатора.
Такава промяна може да изисква и промяна на EPD.

Ползи и перспективи
EPD отразяват в детайли жизнения цикъл (или отделни негови етапи) на строителните продукти и с това могат да
спомогнат за идентифициране на потенциала им за оползотворяване (рециклиране, повторна употреба), за влагане
в тях на рециклирани материали, за намаляване на енергоемкостта и вредните въздействия върху околната среда.
EPD на строителните продукти допринасят за обективната
оценка на екологичните параметри на сградите като цяло.
Те са един от механизмите, които се използват при сертифицирането на устойчиви („зелени“) сгради и при създаването на „умни“ сгради, тъй като могат да се интегрират
успешно в строително-информационните модели на сградите. Oт края на 2012 г. в американската система LEED в
графата „Материали и суровини“ има добавен кредит, ако
материалите имат издадена EPD, както и друг добавен кредит, касаещ произхода на суровините. В немската сертификационна система DGNB данните от EPD се използват
при изчисленията, като се дават кредити за използване на
материали с ниско въздействие върху околната среда. В
британската система BREEAM, крайната оценка на сградата е по-висока, ако за вложените материали има EPD,
потвърдени от независима организация.
EPD постепенно се превръщат и в инструмент за получаване на определено пазарно предимство на деклариралия
ги производител. Системният начин на докладване на информацията позволява и на неспециалисти да оценят помалките въздействия върху околната среда, като по този
начин косвено съдействат за повишаване на обществената
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Фигура 2 – Процес на създаване на EPD

осведоменост и загриженост за въздействието на строителния сектор върху околната среда. Към настоящия момент в
България няма задължаващо законово изискване към производителите на строителни продукти да публикуват EPD,
за разлика от други европейски страни – Франция, Швейцария, Италия и др. Редица производители у нас (Ксела
България, Вебер Сен Гобен България, Кнауф инсюлейшън,
Баумит, Хенкел и др.) обаче разпознават пазарните ползи
от такава декларация и демонстрират интерес към разработването и публикуването на EPD.
Строително-инвестиционният процес включва сложна
система от взаимоотношения между инвеститор, проектанти (архитекти и инженери), изпълнители на СМР и премахване на строежи, консултанти и администрация. Често
в тази комуникация се включват и бъдещите собственици
и ползватели на сградата. EPD предоставят добра основа за дискусии, оценки, сравнения и избор на подходящи
строителни продукти както при бизнес комуникацията
между контрагентите, така и при комуникация между производителя на съответния продукт и крайния потребител.
Същевременно EPD спомагат за установяването едновременно на екологосъобразна и на конкурентна култура при
производство и употреба на строителните продукти. Ето
защо, за да се подобри качеството на сградите и средата,
би следвало да се работи по популяризиране на ползите
от EPD и от структури като Българска стопанска камара,
Българска строителна камара и др. подобни организации.

1
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България ще извърви тепърва своя по-кратък или по-дълъг
път, в зависимост от ангажираността на нормотворците
към проблемите на околната среда, за утвърждаване на
EPD като инструмент за постигане на устойчиво строителство. При условие че се въведат нормативни изисквания,
както е в напредналите страни, за сградите, финансирани с
публични средства, да се влагат само продукти с декларирани екологични въздействия, по-бързо ще се разработят
механизмите за издаване на EPD, ще се развие нов бизнес
сектор и ще се регулират пазарно цените за изготвяне и
публикуване на EPD. Понастоящем обаче, процесът е повлиян единствено от частната инициатива и е доста ограничен, поради непознаване на материята и сравнително
високата стойност по издаване на EPD – само големи, мултинационални компании, които имат различна корпоративна култура, повлияна от европейските компании-майки,
инициират издаването на EPD на строителни продукти,
произведени в България. Най-често причината е именно
пласиране на продуктите на европейския пазар или влагането им в сгради, които подлежат на сертификация по
системите за устойчиво строителство. Тези сгради у нас
се увеличават (вече са над 50), но нарастването е много
бавно, което не води до широко използване на строителни
продукти с по-нисък екологичен отпечатък.
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Регламентът за строителните продукти (Регламент
305/2011) изисква за оценяване на устойчивото използване на ресурсите и на въздействието на строежите върху
околната среда да се използват екологични декларации за
продукти, но, когато съществуват такива. Вероятно, преди
разработване на национални изисквания, очакваните промени в Регламента за строителните продукти (Регламент
305/2011) в посока по-категорични изисквания за деклариране на въздействията на строителните продукти върху
околната среда, наред с експлоатационните им показатели,
ще интензифицират процеса по разработване на EPD у нас.

БДС EN 15804:2012+A2 Устойчиво строителство.
Декларации за продукт по отношение на околната
среда. Основни правила за категорията на строителни продукти гарантира, че всички декларации по отношение на околната среда (EPD – Environmental Product
Declaration) за строителни продукти, услуги и процеси ще
бъдат съставени, потвърдени и представени по хармонизиран, научен и безпристрастен начин.
Стандартът съдържа основните правила за категории продукти относно декларации тип III по отношение на околната среда за всякакви строителни продукти и услуги.

ТЕМА НА БРОЯ

Правилата за строителните продукти за
по-устойчив свят

• БДС EN 15978 Устойчиво строителство.
Оценяване на екологичните показатели на сгради. Метод за изчисление
• СД CEN/TR 15941 Устойчиво строителство.
Декларации за продукт по отношение на околната
среда. Методика за избор и използване на данни
• БДС EN 15942 Устойчиво строителство.
Декларации за продукт по отношение на околната
среда. Формат за комуникация на бизнеса.

Той е част от серията стандарти, предназначени за устойчиво строителството, сред които са и:
• БДС EN 15643-1 Устойчиво строителство.
Оценяване на сградите по отношение на устойчивото
развитие. Част 1: Основна рамка
• БДС EN 15643-2 Устойчиво строителство.
Оценяване на сградите по отношение на устойчивото
развитие. Част 2: Рамка за оценяване на екологичните показатели

БДС Компас, брой 2/2022

9

ТЕМА НА БРОЯ

Етапи и информационни модули
при оценка на жизнения цикъл на
продуктите (LCA – Life cycle assessment)
Стандартът подчертава, че е задължително декларирането
на модули А1-А3 (добив на суровини, транспорт, манипулиране), модули С1-С4 (краят на жизнения цикъл) и модул
D (ползите и вредите извън границите на системата). От
това изискване са освободени само продукти и материали,
които:
• са физически интегрирани с други по време на монтажа и не е възможно да бъдат отделени в края на
жизнения цикъл
• не може да се идентифицират в края на жизнения
цикъл заради физични или химични трансформации
•

не съдържат биогенен въглерод.

Етапът на строителния процес включва
два модула:
•

А4 – транспорт до строителната площадка

•

А5 – монтаж в сградата,

включително снабдяване с всички материали, продукти
и енергия, както и обработването до степен на край на
отпадъка или обезвреждането им по време на този етап.
Тези модули включват също всички въздействия и аспекти, свързани с всякакви загуби по време на строителния
процес.

Етапът на експлоатация, свързан с
елементите на сградата, включва:
• В1 – използване или приложение на вложения
продукт

Етапът на строителния продукт
включва три модула:
• А1 – добив и обработка на суровини, обработка на
вторични входящи материали (например процес на
рециклиране)
•

А2 – транспорт до производителя

•

А3 – производство,

включително снабдяване с всички материали, продукти и
енергия, както и обработване до степен на край на отпадъка или обезвреждането им по време на този етап. Трите
модула може да се декларират като един обединен модул
А1-3.
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•

В2 – поддръжка

•

В3 – ремонт

•

В4 – замяна

•

В5 – обновяване,

включително снабдяване и транспорт на всички материали, продукти и свързаното с тях потребление на енергия
и вода, както и обработването до степен на край на отпадъка или обезвреждането им по време на eксплоатация.
Модулите включват също всички въздействия и аспекти,
свързани с всякакви загуби по време на тази част от етапа
(т.е. производство, транспорт, обработване на отпадъци и
обезвреждане на отпадни продукти и материали).

• D – потенциал за повторна употреба, възстановяване и/или рециклиране, изразени като чисти
въздействия и ползи.

ТЕМА НА БРОЯ

Ползи и вреди извън границите на
системата, модул D включва:

Видовете декларации в зависимост от
обхванатите етапи на жизнения цикъл
на продуктите
Етапът на eксплоатация, свързан с
функционирането на сградата, включва:
• В6 – оперативно потребление на енергия (например
работа на отоплителна система и други свързани със
сградата инсталации)
•

В7 – оперативно потребление на вода.

Тези модули включват снабдяване и транспорт на всички
материали и продукти, както и доставка на енергия и вода,
обработването до степен на край на отпадъка или обезвреждането на остатъци по време експлоатацията.

Етапът край на жизнения цикъл
включва:
•

С1 – демонтиране, разрушаване

•

С2 – транспорт на отпадъци за обработване

• С3 – обработване на отпадъци за повторна
употреба, възстановяване и/или рециклиране
•

С4 – обезвреждане

и още: доставки и всякакъв транспорт, снабдяване с всички материали, продукти и свързаното с тях потребление на
енергия и вода.

Различните видове декларации може да бъдат, както е
описано:
• от суровина до готов продукт с модули С1-С4 и модул D (А1-А3, С и D). Тези етапи са минималните за деклариране във вида на EPD по подразбиране. Те трябва
да са въз основа на декларирана единица
• от суровина до готов продукт с допълнения, модули
С1-С4 и модул D (А1-А3, С, D и допълнителни модули,
които може да бъдат А4 и/или А5 и/или В1-В7). Този
вид EPD трябва да се основава на функционална или на
декларирана единица. Ако не се декларират В-модули и
използвани сценарии, EPD се основава на декларирана
единица
• от суровина до готов продукт и модул D (А, В, С и
D). Декларацията се основава на функционална или на
декларирана единица
• от суровина до готов продукт (А1-А3). Тези етапи
са минималните за деклариране при всички строителни продукти, които са освободени от модули С и D и се
основават на декларирана единица. Такава декларация
не се допуска за продукти, които съдържат биогенен
въглерод
• от суровина до готов продукт с допълнения
(А1-А3 и допълнителни модули, които може да бъдат
А4 и/или А5). Този вид EPD е възможен само за строителни продукти, които са освободени от модули за деклариране С и D. Тази декларация се основава на функционална или на декларирана единица. Не се допуска за
продукти, които съдържат биогенен въглерод.
Документът подчертава, че сравнението на показателите
на строителни продукти по отношение на околната среда, като се използва информацията от EPD, трябва да е
въз основа на приложението им и на техните въздействия
върху сградата, като се разглежда целият жизнен цикъл,
т.е. всички информационни модули. За интерпретация и за
сравнение са необходими eталонни или референтни стойности, които не са определени в този стандарт.

БДС Компас, брой 2/2022

11

ТЕМА НА БРОЯ

Правила за изчисляване при оценка на
жизнения цикъл (LCA)
Един строителен продукт може да има всевъзможни функции. В зависимост от целта и областта на приложение на
EPD, тя може да се отнася за конкретна функция и сценарий чрез използване на функционална единица, или може
да обхваща определен обхват от функции и сценарии чрез
използване на декларирана единица.
С функционалната единица се определя начинът, по който
определените функции или експлоатационни характеристики на продукта са изразени количествено. Главната й
цел е да предостави справка, чрез която материалните потоци, резултатите от оценката на жизнения цикъл и всяка
друга информация се нормират, за да се получат изразени
на обща база данни. Това позволява сравняване с други
системи на продукти, които са оценени да изпълняват същата функционална единица.
Декларираната единица трябва да се прилага, ако не може
да се определи функционална – например, когато една
функция на продукта не може да бъде описана еднозначно, защото той може да се използва по различни начини в
строителството, или когато конкретната функция не е установена, или е неизвестна. Декларираната единица може да
се използва също и като алтернатива на функционалната.
Стандартът подчертава, че е необходимо всяка функционална или декларирана единица да бъде ясно определена
и измерима.

Граници на системата
Модулната структура, заложена в декларацията, позволява
лесна организация и изразяване на набора от данни през
целия жизнен цикъл на продукта. Подходът изисква границите на системата за етапите на жизнения цикъл и включените информационни модули да са ясни, добре определени
и приложими за всеки строителен продукт.

Границите на системата се определят
по два принципа:
• модулен принцип: Когато процесите оказват влияние върху показателите на продукта по отношение на
околната среда по време на неговия жизнен цикъл, те
трябва да са разпределени в модула на жизнения цикъл, в който се проявяват. Всички аспекти и въздействия се декларират в етапа, където се проявяват
• принцип „Замърсителят плаща”: Процесите при
обработка на отпадъци трябва да се разпределят в
система на продукт, която генерира отпадъците,
докато достигнат състояние край на отпадъка.
Стандартът подробно обяснява как се определят границите на системата при всеки етап. Пояснява се, че например
може да се окаже трудно да се разграничат всички процеси от етапа на експлоатация и свързаните с тях аспекти
и въздействия в отделни модули. Но всяко отклонение от
категоризацията на аспектите и въздействията в модулите
трябва да е прозрачно документирано и обосновано.

Критерии за изключване на входящи и
изходящи потоци

Референтен експлоатационен период
Производителят предоставя информация за референтния
експлоатационен период, която се декларира в EPD. Този
период се определя при конкретни референтни условия на
експлоатация, като се отнася за декларираните технически и функционални показатели на продукта, съобразно с
всички специфични правила, дадени в европейските стандарти за продукти.
Референтният експлоатационен период трябва да бъде
обоснован и проверим.
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Критериите за изключване на входящи и изходящи потоци
(правила за изключване), както и всяка допълнителна информация, допринасят за ефикасността на процедурата за
изчисляване. Прилагането им задължително се документира, за да не се прикриват данни. Така например в случай на
недостатъчно данни за входящите потоци или липсващи
данни за единичен процес, критерият за изключване трябва да е 1 % от потреблението на възобновяема и невъзобновяема първична енергия и 1 % от общата маса на входящите потоци за процеса. Общите пренебрегнати входящи
потоци за даден модул, например за А1-А3, А4-А5, В1-В5,
В6-В7, С1-С4 и D, трябва да са най-много 5 % от потреблението на енергия и ресурс по маса. Консервативните допускания, в комбинация със съображения за достоверност
и експертна оценка, може да служат като доказателство за
спазването на този критерий. Особено внимание се обръща на включването на материални и енергийни потоци,
които може да отделят значителни емисии във въздуха, водата или почвата.

Качеството на данните се разглежда в доклада по проекта.
Прилагат се следните специфични изисквания за строителни продукти:
• форматът на документацията и наборите от данни за опис на елементите трябва да съответстват
на съществуващия формат на ILCD и номенклатурата, определена в Наръчника за международна система
данни за референтен жизнен цикъл (ILCD) – номенклатура и други споразумения („International Reference
Life Cycle Data System (ILCD) Handbook – Nomenclature
and other conventions”)

ТЕМА НА БРОЯ

Качество на данните

Подбор на данни
Общото правило е специфичните или осреднените данни,
получени от конкретни производствени процеси, да са на
първо място в избора на база за изчисляване на EPD. Допълнително се прилагат следните правила:
• EPD, описваща осреднен продукт, трябва да се
съставя чрез използване на представителни данни за
декларираните продукти
• EPD, описваща специфичен продукт, трябва да
се съставя чрез използване на специфични данни наймалко за процесите, върху които производителят
има влияние. Обобщени данни може да се използват
за процеси, върху които производителят не може да
оказва влияние, например процеси на производство на
входящи стоки за широко потребление като добив на
суровини, или производство на енергия, които често се
отнасят до предшестващи данни
• специфична EPD, която обхваща всички етапи на
жизнения цикъл (от суровина до готов продукт) може
да се съставя чрез използване на общоприети данни за
някои последващи процеси, например изгаряне на отпадъци. За осигуряване на съпоставимост, изчисленията
на етапа на експлоатация са базирани на изискваната
в стандарта допълнителна техническа информация
• допълнителната техническа информация за разработването на сценарии на етапите на жизнения цикъл на сграда трябва да е специфична или осреднена,
когато се декларира осреднен продукт
• документирането на технологична, географска и
обвързана с времето представителност на обобщените данни трябва да се осигурява в доклада по проекта.

• обобщените данни се проверяват за достоверност.
Наборите от данни трябва да са изчерпателни в съответствие с обхвата на системата в границите, определени от критериите за изключване на входящи и
изходящи потоци
• данните трябва да са възможно най-актуални. Наборите от данни, използвани за изчисленията, трябва
да са валидни през текущата година
• годината за справка се отнася за годината, в която
най-добре е представен пълният опис на елементите,
като се има предвид възрастта/представителността
на включените различни специфични и основополагащи
данни, т.е. не автоматично годината на моделиране,
изчисляване или публикуване
• наборите от данни трябва да са базирани на осреднени данни за период от една година; отклоненията
трябва да се обосноват
• периодът от време, за който входящите и изходящите потоци от системата трябва да се вземат
предвид, е 100 години, считано от годината, за която
наборът от данни е приет за представителен
• представителност на технологичния и географски
обхват.

БДС Компас, брой 2/2022
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Разработване на сценарии на ниво
продукт
Сценариите подпомагат изчисляването на информационните модули, които обхващат процесите от някой или от
всички етапи на жизнения цикъл на строителния продукт,
с изключение на модули А1–А3. Сценариите са необходими за оценяването на показатели на сградата по отношение
на околната среда в етапите „строителство, експлоатация,
край на жизнения цикъл”. Те трябва да са реалистични и
да представят една от най-вероятните алтернативи. Ако
например има три различни приложения, се декларира
най-представителното от тях или и трите.

Анализ на описа на елементите
Събирането на данни, процедурите за изчисляване и разпределянето на входящи потоци и изходящи емисии са описани в БДС EN ISO 14044 Управление по отношение
на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки.
Документът посочва необходимите процедури за разпределяне при повторна употреба, рециклиране и възстановяване. Съдържанието на биогенен въглерод изразява числено количеството в строителния продукт, който напуска
производственото предприятие, и трябва да се декларира
поотделно за продукта и за опаковката му. Ако масата на
биогенния въглерод е по-малка от 5 % от общата маса на
продукта или от опаковката, съдържанието му може да не
се декларира.

Оценяване на въздействията
Декларацията EPD трябва да съдържа серия основни предварително определени индикатори на въздействията върху
околната среда – климатични промени (общи, изкопаеми,
биогенни, земеползване), изчерпване на озон, на минерали, метали и изкопаеми горива, потребление на вода,
вкисляване, еутрофикация на сладководни и соленоводни
ресурси.
Допълнителните индикатори са емисии на прахови частици, йонизираща радиация, токсичност за екосистеми и
хора, въздействия върху почвата.

Докладът по проекта – обобщение на
документацията
Докладът по проекта е систематично и изчерпателно обобщение на проектната документация, подпомагащо проверката на EPD. Той не е част от публично достъпната
документация. Необходимо е да съдържа всички данни и
информация, което се изисква в този европейски стандарт.
Тук се включват резултатите от всички индикатори на въздействията върху околната среда.
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Резултатите, данните, методите, предпоставките и ограниченията, както и заключенията трябва да са безпристрастно, точно и изчерпателно докладвани. Те трябва да
са прозрачни и представени подробно, за да е възможно
независимо потвърждаване и разбиране на сложността и
известните присъщи компромиси.
В доклада по проекта трябва да е дадено следното:
• общи аспекти – упълномощено лице за проучването за LCA, вътрешен или външен изпълнител на проучването за LCA, дата на доклада, зявление, че проучването е проведено съгласно изискванията от този
стандарт
• цел на проучването – причини за провеждане на
проучването и предвиденото му приложение, т.е. предоставяне на информация и данни за EPD за комуникация между производители и/или за комуникация между
производител и потребител
• обхват на проучването – декларирана/функционална единица, граница на системата в съответствие с
модулния подход, критерии за изключване на първоначално включени входящи и изходящи потоци
• анализ на запасите на жизнения цикъл – качествено/количествено описание на единичните процеси,
необходими за моделиране на етапите от жизнения
цикъл на декларираната единица, отчитайки предписанията от БДС EN ISO 14025 Етикети и декларации
по отношение на околната среда. Декларации по отношение на околната среда тип ІІІ. Принципи и процедури
• оценяване на въздействията по време на жизнения
цикъл
• интерпретация на жизнения цикъл, в който да има
оценка на качеството на данните и пълна прозрачност по отношение на избора на стойности, обосновки и експертни становища.
Докладът по проекта трябва да съдържа всякаква документация за допълнителна информация по отношение
на околната среда, декларирана в EPD, както се изисква
в този стандарт. Такава документация може да включва
лабораторни резултати/измервания за деклариране на съдържанието или функционални и технически показатели,
техническа информация за етапи на жизнения цикъл, потребление на енергия по време на експлоатация, периодично почистване и т.н. Може да се добавят и лабораторни
резултати/измервания за деклариране на емисии във въздуха в затворени помещения, в почви и води по време на
експлоатацията на продукта.
(БДС Компас)

Декларацията за продукт по отношение на околната
среда (EPD – Environmental Product Declaration)
изглежда сложен документ, но e подробно обяснена в
БДС EN 15804:2012+A2 Устойчиво строителство.
Декларации за продукт по отношение на околната среда. Основни правила за категорията на строителни
продукти.

• в случай че с нея се декларират осреднени показатели за множество продукти по отношение на околната
среда, в декларацията трябва да е включено изявление
за ефекта от това, заедно с описание на диапазона/
променливостта на резултатите, ако е значителен

Обща информация в декларацията

• вещества, съдържащи се в продукта, които са
включени в „Списък на вещества с много голямо значение, кандидатстващи за разрешение”, когато тяхното съдържание превишава ограниченията за регистрация в Европейската агенция по химикали

•

наименование и адрес на производителя

• описание на приложението на строителния
продукт и функционалната или декларираната единица от него, за която се отнасят данните
• идентификация на строителния продукт чрез
наименование (включително код на продукта) и
обикновено визуално представяне
• описание на главните компоненти и/или материали
на продукта
• наименование на използваната програма, име и
адрес на програмния оператор и, ако е приложимо,
лого и уебсайт
• дата на издаване на декларацията и 5-годишният
срок на валидност
• информация за невключени етапи, ако декларацията не е съставена въз основа на оценката, обхващаща
всички етапи на жизнения цикъл

ТЕМА НА БРОЯ

Декларацията за строителни продукти
по отношение на околната среда

• местоположение(я) на производителя или на групата производители, или на техните представители, за
които декларацията е представителна

• информация за това откъде може да се получат
пояснителни материали.

Деклариране на индикатори по
отношение на околната среда, получени
от оценката на жизнения цикъл
Декларацията трябва да съдържа опростена диаграма на
потоците от процеси, включени в оценката на жизнения
цикъл. Те трябва да са подразделени поне до нивата на етапите от жизнения цикъл на продукта: производство и, ако
е приложимо, строителство, експлоатация и край на жизнения цикъл. Етапите може да бъдат допълнително разделени на подетапи.
БДС Компас, брой 2/2022
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Определя се видът на декларацията:
• от суровина до готов продукт – модули С1-С4 и
модул D (А1-А3,+ С + D)
• от суровина до готов продукт с допълнения –
модули С1-С4 и модул D (А1-А3+ С + D и допълнителни модули)
• от суровина до край на жизнения цикъл – модул D
(A + B + C + D)
•

Индикатори, с които се описват
въздействия върху околната среда въз
основа на оценката на въздействията
по време на жизнения цикъл
Основни индикатори на въздействията върху околната среда са показани в таблица 1. Те трябва да бъдат включени
във всеки модул, деклариран в EPD.

от суровина до готов продукт (модули А1-А3)

• от суровина до готов продукт с допълнения –
(модули А1-А3 и допълнителни модули).

Таблица 1 — Основни индикатори на въздействията върху околната среда
Категория на въздействие

Индикатор

Климатични промени – общиа

Общ потенциал на глобално затопляне (GWP-total)
Потенциал на глобално затопляне от изкопаеми горива
Климатични промени – изкопаеми
(GWP-fossil)
Климатични промени – биогенни
Биогенен потенциал на глобално затопляне (GWP-biogenic)
Климатични промени – земеползва- Потенциал на глобално затопляне от земеползване и промяне и промяна на земеползванетоb
на на земеползването (GWP-luluc)
Потенциал на изчерпване на стратосферен озонов слой
Изчерпване на озон
(ODP)
Вкисляване
Потенциал на вкисляване, натрупано превишение (АР)
Потенциал на еутрофикация, част от хранителни вещества,
Еутрофикация на сладководни
достигащи крайна преграда за сладководен ресурс (EPресурси
freshwater)
Потенциал на еутрофикация, част от хранителни вещества,
Еутрофикация на соленоводни
достигащи крайна преграда за соленоводен ресурс (EPресурси
marine)
Потенциал на еутрофикация, натрупано превишение (ЕРСухоземна еутрофикация
terrestrial)
Създаване на фотохимичен озон
Потенциал на образуване на озон в тропосферата (POCP)
Изчерпване на абиотични ресурси – Потенциал на изчерпване на абиотични ресурси, с изключеминерали и металиc d
ние на изкопаеми горива (ADP-minerals&metals)

Мерна единица
(изразена за
функционална
или за декларирана единица)
кg-екв. CO2
кg-екв. CO2
кg-екв. CO2
кg-екв. CO2
кg-екв. CFC 11
mol-екв. H+
kg-екв. P
kg-екв. N
mol-екв. N
kg-екв. NMVOC
кg-екв. Sb

MJ, стойност на
Изчерпване на абиотични ресурси – Потенциал на изчерпване на абиотични ресурси – изкопаеми
нетна калоричизкопаеми горивас
горива (ADP-fossil)
ност
Потенциал за лишаване от вода (потребител), потребление
m3-екв. на световПотребление на вода
на вода, претеглено по отношение на лишаването (WDP)
на загуба
a
Общият потенциал на глобално затопляне (GWP-total) представлява сума от:
• GWP-fossil
•

GWP-biogenic

•

GWP-luluc

Допуска се да се пропусне GWP-luluc като самостоятелна информация, ако неговият принос е < 5 % от GWP-total
върху декларираните модули, с изключение на модул D.
с
Потенциалът за изчерпване на абиотични ресурси се изчислява и декларира чрез два различни индикатора:
• ADP-minerals&metals включва всички невъзобновяеми абиотични материални ресурси (т.е. с изключение на
изкопаемите горива)
b

•
d
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ADP-fossil включва всички изкопаеми горива, включително уран.

Модел на граничните стойности на резерви от ADP-minerals&metals
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Таблица 2 трябва да се включи в EPD за деклариране на
допълнителните индикатори по отношение на околната
среда.

Таблица 2 – Допълнителни индикатори на въздействията върху околната среда
Категория на въздействие

Индикатор

Потенциална заболеваемост вследствие
на емисии на прахови частици (РМ)
Потенциална възможност за излагане на
Йонизираща радиация, човешко здраве
облъчване с U235 (IRP)
Потенциална сравнителна единица за
Токсичност за екосистеми (сладководни ресурси)
токсичност към екосистеми (ETP-fw)
Потенциална сравнителна единица за
Токсичност за хора, канцерогенни ефекти
токсичност към хора (HTR-c)
Потенциална сравнителна единица за
Токсичност за хора, неканцерогенни ефекти
токсичност към хора (HTR-nc)
Въздействия, свързани със земеползване/качество Потенциален индекс на качеството на
на почвата
почвата (SQР)

Емисии на прахови частици

В таблица 3 са представени откази от права, които трябва
да се декларират в доклада по проекта и в EPD по отноше-

Мерна единица (изразена за функционална
или за декларирана
единица)
Заболеваемост
кBq-екв. U235
CTUe
CТUh
CTUh
без мерна единица

ние на декларирането на съответните основни и допълнителни индикатори на въздействията върху околната среда.
БДС Компас, брой 2/2022
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Таблица 3 – Класификация на откази от права за деклариране на основни и
допълнителни индикатори на въздействията върху околната среда
Класификация
на ILCD

Индикатор

Отказ
от права

Потенциал на глобално затопляне (GWP)
Няма
Потенциал на изчерпване на озонов стратосферен слой (ODP)
Няма
Потенциална заболеваемост вследствие на емисии на прахови частици (РМ)
Няма
Потенциал на вкисляване, натрупано превишение (АР)
Няма
Потенциал на еутрофикация, част от хранителни вещества, достигащи крайна преграда за
Няма
сладководен ресурс (EP-freshwater)
Потенциал на еутрофикация, част от хранителни вещества, достигащи крайна преграда за
ILCD
Няма
соленоводен ресурс (EP-marine)
тип 2
Потенциал на еутрофикация, натрупано превишение (ЕР-terrestrial)
Няма
Потенциал на образуване на озон в тропосферата (POCP)
Няма
Потенциална възможност за излагане на облъчване с U235 (IRP)
1
Потенциал на изчерпване на абиотични ресурси, с изключение на изкопаеми горива (ADP2
minerals&metals)
Потенциал на изчерпване на абиотични изкопаеми ресурси – изкопаеми горива (ADP-fossil)
2
Потенциал за лишаване от вода (потребител), потребление на вода, претеглено по отношение
2
ILCD
на лишаването (WDP)
тип 3
Потенциална сравнителна единица за токсичност към екосистема (ETP-fw)
2
Потенциална сравнителна единица за токсичност към хора (HTR-c)
2
Потенциална сравнителна единица за токсичност към хора (HTR-nc)
2
Потенциален индекс на качеството на почвата (SQР)
2
Отказ от права 1 – Тази категория по въздействия обхваща главно евентуалното въздействие върху човешкото здраве
на ниска доза йонизираща радиация от цикъла на ядрено гориво. Не се разглеждат ефектите от възможни ядрени
аварии, професионално облъчване, нито от обезвреждане на радиоактивни отпадъци в подземни съоръжения. Потенциална йонизираща радиация от почвата, от радон и от някои строителни материали също не се измерват с този
индикатор.
Отказ от права 2 – Резултатите от този индикатор на въздействията върху околната среда трябва да се използват внимателно, тъй като тези резултати са с висока несигурност или защото опитът с този индикатор е ограничен.
ILCD
тип 1
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Индикатори, с които се описва
потребление на ресурси и информация за
околната среда въз основа на описа на
елементите на жизнения цикъл
В таблица 4 са представени индикатори, с които се описва потреблението на ресурси, включени във всеки модул,
деклариран в EPD.

Таблица 4 — Параметри, описващи потреблението на ресурси
Параметър

Мерна единица (изразена
за функционална или за
декларирана единица)

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 сладководни ресурси

В таблица 5 са представени индикатори, с които се описват
категории отпадъци, взети от елементите на жизнения ци-

MJ, нетна калоричност
MJ, нетна калоричност
MJ, нетна калоричност
MJ, нетна калоричност
MJ, нетна калоричност
MJ, нетна калоричност
kg
MJ, нетна калоричност
MJ, нетна калоричност
m3

къл. Те трябва да се включват във всеки модул, деклариран
в EPD.

Таблица 5 — Друга информация по отношение на околната среда,
в която се описват категории отпадъци
Параметър
Обезвреждане на опасни отпадъци
Обезвреждане на отпадъци, които не са опасни
Обезвреждане на радиоактивни отпадъци

Мерна единица (изразена за функционална
или за декларирана единица)
kg
kg
kg

БДС Компас, брой 2/2022

19

ТЕМА НА БРОЯ

Характеристиките, по които отпадъците се определят като
опасни, са описани в съществуващото приложимо законодателство, например в Европейската директива относно
отпадъците.
В таблица 6 са представени индикатори, с които се описват
изходящи потоци, взети от елементите на жизнения цикъл.
Те трябва да се включват във всеки модул, деклариран в
EPD.

Таблица 6 — Информация по отношение на околната среда,
с която се описват изходящи потоци
Индикатор

Мерна единица (изразена за функционална
или за декларирана единица)

Компоненти за повторна употреба
Материали за рециклиране
Материали за енергийно възстановяване
Изнасяна енергия

kg
kg
kg
MJ за енергиен носител

Информация за съдържание на биогенен
въглерод
В таблица 7 е представено съдържанието на биогенен
въглерод, което трябва да се включи в EPD, както следва:

Таблица 7– Информация, с която се описва съдържанието на биогенен въглерод на
изхода от производственото предприятие
Съдържание на биогенен въглерод
Съдържание на биогенен въглерод в продукта
Съдържание на биогенен въглерод в придружаващата опаковка
ЗАБЕЛЕЖКА: 1 kg биогенен въглерод се равнява на 44/12 kg CO2.
Ако масата на биогенен въглерод, който съдържат материалите на продукта и в опаковката му, е по-малка от 5 % от
масата на продукта, може да не се декларира съдържание
на биогенен въглерод.

Сценарии и допълнителна техническа
информация
Сценариите за някои етапи на жизнения цикъл подпомагат
прилагането на свързаните с продукта данни в оценката на
съответния етап от жизнения цикъл на сградата.
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Мерна единица (изразена за функционална
или за декларирана единица)
kg C
kg C

Стандартът обяснява как се разработват те на етап на
строителния процес, на експлоатация, край на жизнения
цикъл. Например, ако в EPD се дава допълнителна техническа информация за процесите в края на жизнения цикъл,
трябва да се предостави информация за всички строителни
продукти, за да се определят сценариите. Те трябва да формират само процеси, например системи за рециклиране,
които са доказано икономически и технически оправдани,
както е показано в таблица 8.

Процеси

Процес на събиране, определен по вид
Система за възстановяване, определена по вид
Обезвреждане, определено по вид
Предпоставки за разработване на сценарий, например
за транспортиране

Допълнителна информация за отделяне
на опасни вещества
За продукти, изложени на въздух в затворени помещения,
както и тези, които може да имат влияние върху почви и
води след монтажа им в сградата и по време на етапа на
експлоатация, трябва да се предостави следната информация: емисии във въздуха в затворени помещения и отделяне на вещества в почвите и водите, съгласно хоризонталните стандарти за измерване на отделени количества
нормирани опасни вещества от строителни продукти, чрез
използване на хармонизирани методи за изпитване, съгласно предписанията на стандартите.

Мерна единица (изразена за функционална или за
декларирана единица на компоненти на продукти или
материали и вида материал)
kg, събрани разделно
kg, събрани смесени строителни отпадъци
кg за повторна употреба
kg за рециклиране
kg за енерийно възстановяване
kg продукт или материал за окончателно обезвреждане

ТЕМА НА БРОЯ

Таблица 8 — Край на жизнения цикъл

Съответни мерни единици

Проверка и валидност на декларацията
След проверката декларацията е валидна за период от 5
години от датата на издаване на потвърждението, след това
тя трябва да се преразгледа и потвърди отново. Декларацията по отношение на околната среда се оценява повторно
и се актуализира, ако е необходимо, за да се отразят промени в технологията или други обстоятелства, които биха
могли да променят нейното съдържание и точност. Тя не
се променя след 5 години, ако основните данни не са се
променили значително.
(БДС Компас)
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Методика за избор и използване на
данни

СД CEN/TR 15941 Устойчиво строителство. Декларации за продукт по отношение на околната среда.
Методика за избор и използване на данни съдейства
за използването на обобщени данни съгласно основните
правила за категории продукти по време на подготовката
на такива декларации за строителни продукти, процеси и
услуги.
Общоприетите данни се използват вместо специфични за
системата данни, за да опишат екологичните въздействия
и аспекти на жизнения цикъл на продукта чрез изследване
за оценка на жизнения цикъл (LCA – Life cycle assessment).
Те са необходими за изчисляването на оценката на жизнения цикъл, както и за разработването на сценарии, подпомагащи използването на декларациите по отношение на
околната среда при оценяването на екологичните параметри на строителни продукти и съоръжения.
Общоприетите и осреднените данни не са задължително едни и същи. Те представляват информация, която е
изчислена като средноаритметична стойност. Общоприетите данни са информация (набор от данни), които не са
конкретно за разглежданата система, въпреки че тя може
да е осреднена (т.е. изчислена като средноаритметична
стойност) или получена от конкретен обект.
Съществуват различни видове общоприети данни:
• за разработване на резултати от инвентаризация
на жизнения цикъл (LCI – Life cycle inventory) за целите на декларацията (пример: обобщен набор от данни
от LCI за „производството на 1 kWh електричество“,
използван в производствения процес, или набор от данни за „изгаряне на 1 kg картон (отпадък от опаковки)“
за обработка в края на жизнения цикъл на опаковката
на продукта)
• за сценарии в системата за първични данни (пример: разстояние (km) по подразбиране до мястото за
обезвреждане, освен ако то не е известно)
• за LCA, LCI и информационните модули за приложение при оценяване на сградата (пример: набор данни от обобщени резултати от LCA за „производство
на 1 m2 готова външна стена от тухли и разтвор“ или
за „доставка на 1 kWh топлинна енергия в помещение от нагревателна помпа, използваща геотермална
енергия“).
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Производителят познава продукта си и неговите производствени процеси, и декларацията по отношение на околната
среда може да се изготви чрез използване на специфични
данни за тези процеси. Общоприетите данни обаче описват
предшестващите и последващите процеси в допълнение
към данните, описващи собствените процеси на производителя, например на неговия обект. Също така общоприетите данни може да спомогнат да се опише позицията на
даден продукт във веригата на доставки.
Обикновено производители с продукция в множество
обекти прилагат осреднени данни, за да представят продукта си.
Общоприетите данни често се използват, когато трябва
да се създадат декларациите, при попълване на липсващи
данни, или за да се придаде достоверност на изследването.
Всички видове общоприети данни се характеризират от
съответните метаданни – информация за източника на данните, географски, времеви обхват и др., преобразуване на
данните по какъвто и да е начин, като например различни
осреднявания и до колко добре представят обекта. Те са
много важни за оценяване на качеството на използваните
общоприети данни.

За някои процеси е характерно, че екологичното въздействие се проявява за продължителен период от време
(например, при депа за отпадъци). За общоприетите данни
се изчислява и се отчита интегралният ефект за първите
100 години.
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да се провери съответствието и да се засекат аномалии или
потенциални грешки при отчитането.

Технологичен обхват
За да се постигне подходящо оценяване на технологичния
обхват, технологията, представена чрез набора данни, се
документира. Ако се използват различни технологии или
ресурси (технологичен микс), се посочва делът на всеки
от тях.

Предварителна верификация
Предварителната верификация е избираема процедура за
потвърждаване дали дадени общоприети данни отговарят
на изискванията. Тя може да се извърши по два различни
начина:
• Данните могат да се верифицират за конкретни
приложения. Това може да се случи, когато се използват данни от доставчик на голяма база данни. Това означава, че използваната информация е с контролирано
качество от доставчика на базата данни и се използва
в дадена област на приложение. Въпреки това такива
данни не са универсално приложими.
• Данните може да са събрани от предишно изследване за оценка на жизнения цикъл или от верифицирана декларация по отношение на околната среда. В
такъв случай информацията е била също верифицирана по отношение на условията на употреба и, следователно, може да се използва отново за подобен случай. Отговорност на извършващия LCA е да провери
дали информацията е подходяща за условията в новоподготвяното изследване за LCA.

Критерии за качество
Времеви обхват

Географски обхват
Общоприетите данни трябва да имат подходящ регионален обхват. Не би било подходящо да се използват данни
за производство на електричество в Италия за описване на
процеси, свързани с електричество, произведено в Швеция.

Правдоподобност
Проверката на данните винаги трябва съдържа проверка за
правдоподобност, което включва:
• кръстосана проверка на баланса на избрани елементи, например въглерод или метали
•

съпоставка с други съществуващи данни

•

приемлив баланс по маса

•

приемлив енергиен баланс и др.

Необходим е контрол на валидността на данните в рамките
на последните десет години, за да се гарантира, че те все
още са подходящи за използване. Времевият обхват зависи
от предмета на изследване за оценка на жизнения цикъл.
В някои области (например производство на електронни
компоненти) данните стават неизползваеми по-рано, отколкото в други (например, добиването на варовик).
Когато е възможно, данните трябва да се събират за минимален период от една година, тъй като предоставят яснота
относно потенциални сезонни ефекти, вариации в естествените процеси и случайни събития. Като допълнение е
полезно да се разгледа предишният 12-месечен период, за
БДС Компас, брой 2/2022
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Пълнота
Пълнотата показва дали информацията от етапите за
оценка на жизнения цикъл е достатъчна за достигане до
заключения в съответствие с определените цел и обхват на
изследването за оценка на жизнения цикъл. Трябва да бъде
документирано, ако има липсващи данни и други пропуски.

Съгласуваност
Проверката за съгласуваност е начин да се оцени доколко
общоприетите данни и методиката са еднакво приложими
за различните елементи на изследването. Тази мярка за качество е една от най-важните за управление в процеса на
инвентаризация.

Целта на проверката за съгласуваност е да се определи
дали допусканията, методите, моделите и данните се прилагат съгласувано.

Неопределеност
С цел контрол на надеждността на данните трябва е
установен и подходящият първоизточник. Например, данните може да са съставени от учебна група, публикувани
от производител на конкретен продукт или събрани за дипломна работа.
При избора между различни общоприети данни трябва да
се направи приблизителна оценка на вариацията на резултата. По този начин изследването е по-малко повлияно от
отклоненията и така резултатите са по-ясни и могат да се
интерпретират.
(БДС Компас)
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Визитка

Инж. Димитър Начев е председател на Съюза на строителните инженери в България (ССИБ) от 2009 г. От
2004 до 2011 г. е председател
на КИИП София-град, член
на УС на КИИП. Вицепрезидент на Европейския съюз
на строителните инженери
от 2016 до 2021 г. Инж. Димитър Начев е инициатор за
учредяването на БИС/ТК 101
„Устойчиво строителство”
през 2013 г. и досега е негов
председател.

– Инж. Начев, откога
се занимавате със
стандартизация?

– Доколко са необходими
стандартите във Вашата
дейност?

– Стандарти използвам още от първите дни при постъпването ми на работа
като проектант. Стандартите са били винаги важен инструмент в ръцете на проектантите при изготвяне на проектите.
Спазването и цитирането им осигурява
по-качествен проект и предпоставка за
по-качествено изпълнение. Както и защита от евентуални рискове и неблагополучия. Със стандартизация се занимавам
от 2011 г., когато бях избран за член на
УС на БИС. През 2013 г. бях инициатор
за учредяването и избран за председател
на Технически комитет 101 „Устойчиво
строителство” при БИС.

– Устойчивото строителство и дигитализацията през последните години са в
центъра на вниманието на строителната
индустрия. Стандартизацията е определена като ключов фактор и инструмент за
постигане на изискванията за устойчиво
строителство и дигиталния преход.

ОПИТ

Инж. Димитър Начев: Стадартизацията
е ключов фактор за устойчивото
развитие и дигитализацията на
строителния сектор

Националният технически комитет 101
„Устойчиво строителство” се занимава и със строителното информационно
моделиране, което е основата на дигиталната трансформация на строителната
индустрия. Строителният сектор е лост
за икономически растеж и днес преживява своя собствена „цифрова революция“.
Строителното информационно моделиране (СИМ) бързо се възприема като стратегически инструмент, който предлага
спестяване на разходи, подобрена производителност и експлоатация и цялостно
подобрено качество на инфраструктурата
и по-добри екологични показатели. То е в
основата на дигиталната трансформация
на строителната индустрия.

БДС Компас, брой 2/2022
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ОПИТ

Стандартите, като серията БДС EN ISO 19650, въвеждат
ключови концепции, които поддържат управлението на
информацията и рационалното сътрудничество и са важни
инструменти за бизнеса, тъй като могат да бъдат използвани за тяхната цифрова трансформация. Тези стандарти
осигуряват рамка за управление на информацията чрез колективна операция с помощта на СИМ.
Прилагането на стандарти за моделиране на строителна
информация бележи прехода на строителната индустрия
към дигиталната ера. Тези стандарти са разработени от
Международния технически комитет по стандартизация
ISO/TC 59/SC 13 Организация и дигитализация на информация за сгради и строителни работи, включително строително информационно моделиране (СИМ) и са
приети от съответния Европейски технически комитет за
стандартизация CEN/TC 442 Строително информационно
моделиране [Building infirmation modeling (BIM)].

Инвестиционното проектиране е област, в която голяма
част от стандартите са цитирани в нормативните документи и те са задължителни. Като пример Еврокодовете –
основен документ за строителните инженери.
Свободното движение на стоки, хора и капитали се базира
на уеднаквени норми, т.е. технически изисквания за производството и за качеството, както и процедури за доказване
на съответствието на продукта, процеса или услугата с определените изисквания. Това се постига със стандартизацията.
Доброволното прилагане на стандартите е най-краткият и
евтин път за производителя, за да изпълни съществените
изисквания за продуктите, които произвежда. Или ползвайки и прилагайки стандарти, ние сме конкурентоспособни в днешната икономическа среда.

– Лично за Вас, какво са стандартите?
– По дефиниция стандартите са
доброволни. Това означава ли, че може и
без тях?
– Тази доброволност е малко относителна. В индустрията в повечето случаи това е наложителна необходимост.
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– Прилагането на стандартите изгражда едно по-добре
функциониращо общество, улеснява живота и работата
ни, създава ред и безопасност, и обогатява познанията ни.
Стандартите ни дават възможност да придобием по-общ
поглед за професията ни. Спазването на стандартите е
гаранция за качество.

Отговорното и пестеливо използване на изчерпващите се
суровини придобива все по-голямо значение в цял свят и
тук на помощ отново идват стандартите. Управлението на
енергията е една от приоритетните области за разработване и популяризиране на международните стандарти.
Нито една организация не може да контролира цените
на енергията, правителствената политика или световната
икономика. Но тя може да подобри енергийното си управление и да докаже своята отговорна политика в световен
мащаб чрез прилагане на стандартите за управление на
енергията.
Водещ стандарт в областта на управлението на енергията
е БДС EN ISO 50001 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане.

Ползи:
• Подпомага организациите за по-добро използване
на съществуващите енергийни ресурси
• Осигурява рамка за насърчаване на енергийната
ефективност в рамките на веригата на доставки
• Позволява интегриране с други системи за управление, например по отношение на околната среда, за
здраве и безопасност при работа.
Стандартът определя изискванията за разработване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да се позволи на организацията да следва систематичен подход за постигане на
постоянно подобряване на енергийните характеристики,
включително енергийна ефективност, използване на енергия и потребление. Той определя изискванията, приложими
за използването на енергия и потребление, включително за
измерване, документиране и докладване, проектиране и
практики за възлагане на обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонала, които допринасят за
енергийните характеристики.

НА ФОКУС

Как се управлява енергията

Експерти отдавна са изчислили, че стандартът би могъл
да има положително въздействие върху около 60% от
използването на енергия в света. А днес сме свидетели на
все по-несигурния енергиен свят.
Системата за управление на енергията може да помогне
на организациите да управляват по-добре използването на
енергия, като по този начин те подобряват и своята производителност. Това включва разработване и прилагане
на енергийна политика, определяне на постижими цели,
свързани с използването на енергия, изготвяне на планове
за действие за тяхното постигане и измерване на напредъка. Това, от своя страна, може да включва въвеждане
на нови енергийноефективни технологии, намаляване на
енергийните загуби или подобряване на съществуващите
процеси за намаляване разходите на енергия.
БИС, като организация, работеща в интерес на обществото, предлага уникална колекция от стандарти за управление на енергията. Стандартите от тази колекция са
предназначени за организации от различни сектори и се
отнасят за дейности, които влияят върху енергийните характеристики, управлявани от организацията, независимо
от количеството, употребата или видовете потребена енергия. Системата за управление на енергията може да бъде
прилагана както самостоятелно, така и интегрирано с други системи за управление.
Включените стандарти ще помогнат на организациите не
само да внедрят, поддържат и подобрят своята система за
управление на енергията, но и да измерват ефикасността ѝ
и да извършват оценка на инвестициите, свързани с енергийната ефективност.

БДС Компас, брой 2/2022
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НА ФОКУС

Колекцията включва следните
стандарти:
• БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление
на енергията. Изисквания с указания за прилагане
(ISO 50001:2018) (на български език)
• БДС ISO 50002:2015 Енергийни одити. Изисквания
с указания за прилагане (английски език)
• БДС ISO 50004:2020 Системи за управление на
енергията. Указания за внедряване, поддържане и
подобряване на система за управление на енергията
съгласно ISO 50001 (ISO 50004:2020) (на английски
език)
• БДС ISO 50005:2022 Системи за управление на енергията. Насоки за поетапно внедряване
(ISO 50005:2021) (на английски език)
• БДС ISO 50006:2015 Системи за управление на
енергията. Измерване на енергийната ефективност
при използване на енергийни базови линии (EnB) и показатели за енергийна ефективност (EnPI). Общи принципи и указания (на английски език)
• БДС ISO 50009:2022 Системи за управление на
енергията. Указания за внедряване на обща система за управление на енергията в няколко организации
(ISO 50009:2021) (на английски език)
• БДС ISO 50015:2015 Системи за управление на
енергията. Измерване и верификация на енергийната
ефективност на организациите. Основни принципи и
указания (на английски език)
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• БДС ISO 50047:2016 Eнергийни спестявания.
Определяне на енергийни спестявания в организации
(на английски език)
• БДС EN 17463:2022 Методология за оценка на инвестициите, свързани с енергия (ValERI) (на английски
език).
Колекцията се предлага на цена 324 лв. с ДДС, което
спестява 53 %, отколкото ако се закупуват стандартите
поотделно.
(БДС Компас)

