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1.

Въведение

Това ръководство е предназначено да помогне на купувачите да получат качествени продукти и услуги за парите си, като същевременно допринасят за изпълнението на редица
национални цели чрез интелигентни решения за възлагане на „зелени” поръчки. Целта е да
се предостави първоначална помощ и подкрепа на обществото и на частните инвеститори
при определяне на критерии за изготвяне на тръжни книжа.
Сградите и строителните елементи са специфична група в „зелените” обществени поръчки.
Рядко може да се срещне област, в която индивидуални решения могат да повлияят толkова
много други технически и нетехнически показатели. Ние прекарваме по-голямата част от
времето си, живеейки и работейки в сгради. Затова е от жизнено значение да осигурим подходящ вътрешен комфорт, както и приемливи инвестиции, експлоатационни разходи и такива за поддръжка. Много често недобре обмислени решения за поръчки водят до лошо
крайно изпълнение или в някои случаи до синдрома „болна сграда”.
Сградите нормално имат дълготраен технически и конструктивен живот и е от жизнено
важно значение да се разграничат компонентите, които имат кратък технически живот и
могат да бъдат заменени или модернизирани без големи намеси в конструкцията на сградата (например бойлер, слънчев колектор и др.), и компонентите, за които всяка намеса би
изисквала съществена работа и по-високи допълнителни разходи (например допълнителна
топлоизолация, нова дограма, да не говорим за носещата конструкция и др.).
„Зелената” поръчка в строителния сектор често е по-трудна задача в сравнение с другите
сектори или продуктови групи – не задължително и не винаги от гледна точка на сложността
на процедурите, но от гледна точка на възможността за кръстосано влияние върху решенията. Например, определянето на критерии и избирането вида на материал за топлозолационната система на фасадата с предварително зададени технически характеристики, или интериорната боя, са относително ясни задачи, които нормално не предполагат проучване на
евентуално влияние върху други елементи на сградата или на крайните потребители. В посложните случаи (ново строителство, преустройство или основен ремонт) може да е необходимо екипа за осъществяване на зелената поръчка да бъде съставен от всички специалности, като самия проектантски екип.
Правилното определяне на времето и реда за възлагане на поръчки са съществени за добри
и дълготрайни резултати, което е свързано и с анализ на разходите на жизнения цикъл основен инструмент, позволяващ на инвеститорите да проверят различни варианти обществени поръчки вместо отнемащите дълго време претегляне и минимализиране на бъдещи
разходи, дължащи се на ненужно посредничество. Този принцип е илюстриран на графиката
по-долу, взета от:
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http://www.uneptie.org/media/review/vol26no2-3/005-098.pdf.

Фигура 1: Оценката на вариантите през времето и на техните възможности и въздействия спомага за намаляване на разходите.

Принципът на най-ниските инвестиционни разходи при възлагане на „зелена” поръчка, без
съобразяване с експлоатацията, разрушаването и изхвърлянето на отпадъците, е изключително неразумен при сградите, с оглед на техния дълъг живот. Различни източници споменават цифри с малка разлика, но всички са единни, че съотношението на разходите между
фазата преди въвеждането в експлоатация и тази по време на експлоатацията и след това е
около 15:85, както е показано по-долу.

Фигура 2: потребление на енергия и разходи през целия жизнен цикъл, взето от:
http://www.worldenergy.org/documents/ee_case_study__financing.pdf (ляво) и
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf (дясно).
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Важно е да се помни, че разходите за проектиране обикновено не надвишават 0.5% от стойността на целия жизнен цикъл на сградата. Но точно на етапа на проектиране се взимат найважните решения, от които зависят бъдещото поведение на сградата и свързаните с него
разходи. Точно това е фазата, на която е необходимо наистина подробно разглеждане на
всички аспекти и въздействия, и за която трябва да се осигури достатъчно време (и знания),
за да се избягнат грешките (виж също Фигура 1).
Можем общо да говорим за инсталирани и вградени строителни елементи. Последните
трябва да бъдат проектирани и избрани така, че техните характеристики да позволяват нормално и ефективно функциониране на сградата възможно по-дълго. По тази причина националните разпоредби обикновено осигуряват високи начални критерии за инсталиране например на елементите на външната обвивка на сградите (най-очевидният пример са максималните стойности на U коефициента на фасадните материали).
От друга страна строителните елементи, необходими за подмяна или осъвременяване на
съществуващото положение, също трябва да се избират с оглед на бъдещето. Единственото
разумно, и силно препоръчително, е да се закупи от върха на гамата продукти според наличния бюджет, т.е. оптималната комбинация между техническите спецификации, енергийни и екологични качества, и финансови аспекти. Европейските и национални стратегически
и оперативни документи, касаещи енергийната ефективност и въздействието върху околната среда на сградите, са основани на тези принципи така, че да гарантират дългосрочни икономически ползи и да дадат първоначална сигурност за инвеститорите и крайните потребители.
Когато става въпрос за нови сгради или ремонт на съществуващи, съвременните изисквания
в наредбите често имат за цел ниска енергийна консумация или ниски нива на емисиите
въглероден двуокис. Най-новият термин, въведен в официалните документи, е „почти нулева енергийна сграда” (nZEB). Няма предписан универсален подход за nZEB в странитечленки на ЕС, но още в първите фази на проектиране вниманието трябва да се насочи към
експлоатационните и ремонтни разходи. Строителният сектор е един от основните примери
за анализ на разходите за целия жизнен цикъл, показващ решения с най-стойностни дългосрочни резултати.
Подходът към поръчките в строителния сектор се различава от много други продуктови групи поради комплексността и взаимодействието на всички строителни компоненти и системи. Разбира се, това зависи също от нивото на процедурата: може да говорим за строителство на цяла сграда или за закупуване на отделен компонент на сградата. Това ще бъде обяснено по-нататък в текста.
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2.

Строителният сектор в цифри

В сградния сектор е се потребява около 40% от крайното потребление на енергия – един от
най-големите потребители на енергия в Европейския Съюз. Основните области на потребление са:
•
отопление,
•
охлаждане,
•
топла вода,
•
вентилация и
•
електроенергия.
Освен намаляване на енергийното потребление в съществуващи сгради, новите стратегиите
на проектиране трябва да покажат пътя за значително намаляване на енергийните нужди.
Структурата на енергийното потребление варира в зависимост от вида на сградата. Например офис сградите обикновено имат по-висока енергийна консумация, но по-ниски нужди
от отопление, отколкото жилищните сгради.
Цитат от Инструментариума на ЕС:
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf):

„За повечето публични органи строителството на нови и обновяването на съществуващи
сгради представлява основен дял от годишните разходи – в някои случаи над 50%. Текущите
разходи за сградите публична собственост, в това число отопление/ вентилация, електричество, отпадъци, топла и студена вода, са значителна тежест за публичните финанси. Голяма част от всички строителни работи са публично финансирани от възлагащи органи, които
могат да оказват значително влияние върху пазара като цяло.”
Международната Агенция по Енергетика МАЕ преценява потенциала на дългосрочните
енергийни спестявания в нови сгради да бъде 70-75%, и то без или с много ограничени допълнителни разходи за собствениците. Общият възможен потенциал за енергийно спестяване чрез обновяване и ремонт се оценява на 55-80% в зависимост от вида на сградата и
района.
Докладът на МакКинси от 2007г. определя следните ключови области, в които съществува
голям потенциал при възвращаеми разходи:
• Подобрена изолация (40%)
•

Уреди (30%)

•

Осветление (10%)

С намаляване консумацията на енергия в сградите с около 30%, Европейската енергийна
консумация ще се намали с 11%, малко повече от половината от целта 20-20-20 (20% помалко въглероден двуокс към 2020г., с 20% увеличена енергийна ефективност, 20% възобновяеми източници в енергийния микс).
Европейският сграден фонд възлиза на 21 милиарда м2. Годишната продукция на нови сгради е 1%, разрушаването е около 0.5% и модернизацията около 1.8%. По този начин подобя-
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ването на енергийната ефективност ще отнеме много дълго време. Ще е необходим комплексен и упорит труд за достигане на целта от 30% намаление на енергопотреблението.

Фигура 3: Разбивка на потреблението на енергия в бита в страните от ЕС (2005г.). Източник:
тенденции в енергийната ефективност и политики в бита & услугите в ЕС- 27, ноември 2009г.

Фигура 4: Среден дял на потреблението на енергия. Взето от:
http://www.worldenergy.org/documents/ee_case_study__financing.pdf
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2.1

Стратегии на ЕС свързани със сградния сектор и „зелените” поръчки

През последните петнадесет години в Европа са предприети много важни стъпки за намаляване влиянието върху околната среда и повишаване на сигурността на енергийните доставки:

Фигура 5: Усилията на ЕС за устойчиво бъдеще и в сградния сектор
(Източник: Панорама на енергията, EUROSTAT 2009,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GH-09-001/EN/KS-GH-09-001-EN.PDF).

Едни от най-важните документи на ЕС, свързани със строителството и отразени в законодателствата на страните-членки, са:
• Директива за строителните продукти („CPD”; 89/106/EEC)
• Директива за енергийните характеристики на сградите („EPBD”; 2002/91/EC)
• Директива за ефективността при крайното потребление на енергия и енергийните
услуги („ESD”; „Services Directive“; 2006/32/EC)
• Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
(„RES Directive“; 2009/28/EC)
• Директива, създаваща рамка за определяне на екологични изисквания за проектиране на продукти, свързани с енергопотреблението („Eco-Design Directive”;
2009/125/EC)
• Преработване на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD
2010/31/EU)
ЗАБЕЛЕЖКА: Преглед на тези и други свързани документи е даден в Основния доклад на ЕС „Зелени”
обществени поръчки в строителството, виж:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf

През 2010г. беше приета Преработката на Директивата за енергийните характеристики на
сградите (EPBD), изискваща повишаване на националните критерии залегнали в законодателството. Страните-членки вече трябва да са коригирали своите законодателства. Всичко
това е в съзвучие с политиката на ЕК, която призовава да се разработват и предприемат
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спешни мерки и за ускоряване обновяването на съществуващия сграден фонд.
Най-важни общи точки на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD),
Преработката й и „зелените” поръчки:
•
•

•
•
•
•

Изчисляване на цялостната енергийна характеристика на сградите
Определяне на минимални критерии за енергийна ефективност за ново строителство и основен ремонт, и за инсталационните системи (отопление, климатизация, топла вода)
Предпроектни проучвания за приложимост на алтернативни енергийни системи
(ВЕИ)
Сертифициране на сградите за енергийна ефективност (задължително за обществени сгради), наблягане върху препоръките за подобрение
Цена на оптимални мероприятия за строителство и ремонт – планиране на база
разходи през жизнения цикъл (LCC)
Редовна инспекция на котли, цялостни отоплителни и климатизационни системи

Към 31 декември 2020г. новите сгради в ЕС ще трябва да консумират „почти нулева енергия”, която ще бъде в много голяма степен от възобновяеми източници. От 31 декември
2018г. обществените органи, които притежават или наемат нова сграда, трябва да дават
пример, строейки, купувайки или наемайки такава „почти нулева енергийна сграда” – т.е. с
много висока енергийна характеристика, определена в съответствие с Приложение I. Почти
нулевите или много ниски енергийни нужди трябва да се покрият в значителна степен с
енергия от възобновяеми източници, в т. ч. произведена на място или в близост.

3.

„Зелена” поръчка като цяло

„Зелената” обществена поръчка (GPP) се дефинира като „процес, при който държавните
органи се стремят да си набавят стоки, услуги и строителни работи с намалено въздействие
върху околната среда през целия им жизнен цикъл, сравнени със стоки, услуги и строителни
работи със същата основна функция, които иначе биха били поръчани.
Енергийната политика „20-20-20“ на ЕС цели да постигне 20% намаление на емисиите на
CO2, 20% намаление на потреблението на енергия, както и 20% увеличение на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс до 2020 г. Вероятно най-трудна за постигане
до 2020 г. ще бъде целта за енергийна ефективност. За да се подкрепи целта за енергийна
ефективност, е приета Директива 2006/32/ЕО за енергийните услуги, която в своя член 5
изисква от публичните купувачи да възлагат обществени поръчки за енергийно ефективни
продукти и услуги. В процес на приемане е и нова директива за енергийната ефективност.
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Фигура Г – Разпространение на „екологосъобразните“ обществени поръчки в ЕС-27 (дял на
последните договори – по брой)*

Няма
данни

*Люксембург е изключен поради липса на данни.

Фигура 6: Източник: 2012, CEPS, Откриването на „Зелени” обществени поръчки в ЕС-27

От 2006г. европейската комисия започна няколко инициативи по „Зелените” Обществени
Поръчки (ЗОП). През 2008г. е била заложена целта от 50% ЗеОП за 2010г., публикуван е инструментариум за ЗеОП и са били създадени няколко законодателни акта:
• Регламент № 106/2008: Регламент „Energy Star“ (2008 г.)
•

Директива 2009/33/ЕО: Директива за екологично чистите превозни средства (2009 г.)

•

Директива 2010/30/ЕС: Директива за енергийното етикетиране (2010 г.)

•

Директива 2010/31/ЕС: Директива за енергийната ефективност на сградите (2010 г.)

В стратегията „Европа 2020“ възлагането на обществени поръчки също е определено като
един от основните способи за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
През октомври 2011 г. Европейската комисия публикува Наръчника „Купувайте като се съобразявате с околната среда“, който съдържа въведение в ЕОП.
В обществените организации и частните фирми възлагането на поръчки заема идеална позиция от гледна точка на изпълнението на ключовата посредническа роля между доставчици и купувачи, като доставчиците се разглеждат като източници на новаторски решения.
Публичните власти харчат около два трилиона евро годишно, което се равнява на почти 19%
от брутния вътрешен продукт на ЕС. Редовното търсене от тяхна страна на екологично ефективни продукти ще мотивира доставчиците да предлагат повече артикули и услуги, които са
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съобразени със съвременните изисквания за качество и опазване на околната среда. За
фирмите пък, основаните на иновации поръчки ще се превърнат в една от ключовите компетентности, за да се запази темпото на иновации на достатъчно високо равнище във все
по-бързо променящия се свят.
Възлагането на зелени поръчки допринася за опазването на околната среда чрез намаляване на токсичните и парниковите газове. С избора на екологосъобразни продукти и услуги в
природата се освобождават по-малко опасни вещества и се съхраняват природните ресурси.
Също така, възлагането на поръчки е и мощен инструмент, който публичните органи и фирмите могат да използват, за да намалят своя отпечатък във вид на емисии на CO2 и да постигнат своите цели в областта на изменението на климата.
Освен това, зелените поръчки са и мощен способ за намаляване на енергийните разходи
през живота на продуктите. Ако се вземат предвид разходите през жизнения цикъл, много
често енергийно ефективните продукти се оказват най-икономичният избор.

4.

„Зелените” поръчки и сградите

Енергийната ефективност на сградите или техните компоненти най-вероятно е първото, което имаме пред вид, когато се опитваме да дефинираме „зелени” критерии в най-общ смисъл или за целта на конкретна поръчка. Но киловатчасовете, коефициенът за ефективност
или подобни индикатори описват само един сегмент от широката гама възможности. Има
други много важни теми, на които също трябва да се обърне нужното внимание, например
използването на водата и икономията й; вътрешния микроклимат и комфорт, събирането и
складирането на сметта и използването на продукти и ресурси.
Според „Справяне с промяната на климата чрез обществени поръчки” (ICLEI- International
Council for Local Environmental Initiatives - Международен Съвет за Местни Екологични Инициативи, 2007) основните въздействия на сградите върху околната среда са:
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Фигура 7: Взето от: http://deep.icleieurope.org/fileadmin/user_upload/Procurement/DEEP/DEEP_publishable_report_FINAL.pdf_01.pdf

На базата на това въздействие един начин за групиране на критериите би могъл да бъде
според тяхното отношение към:
• енергийни потоци (печалби и потребление),
• произхода на доставената енергия (възобновяеми и невъзобновяеми източници),
• материали и продукти, използвани във фазите на строителството, използването и отстраняването,
• транспортните и строителни процедури,
• управлението на водата и други (местни) ресурси и отпадъците,
• и различни други характеристики и значения на въздействието.
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Фигура 8: Строителни работи и възможни области за определяне на критерии за „Зелени” поръчки
(взето от http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf)

Обема на въздействие на сградите е добре показан на фигурата по-долу. Но точно този обем
показва също гамата възможности за екологизиране практиката за възлагане на поръчки в
строителния сектор:

Фигура 9: Илюсрация, взета от Устойчиви сгради и строителство,
UNEP Industry and Environment April – September 2003

Важна част от критериите за „зелени” обществени поръчки е свързана с персонала, необходим за индивидуалните задачи. Архитекти, инженери, предприемачи, супервайзери и други
специалисти трябва да имат съотвените знания, опит, умения и референции. Изискванията в
тази област са логична част от комплексните критерии за „зелени” обществени поръчки.
Техническите критерии, вече представени по-горе, могат, да включват по-подробно например:
• Енергийни характеристики, особено свързани с потреблението на енергия;
ВЕИ и иновативни енерго-ефективни услуги в сградата, включително използването на системи за управление на енергията в сградата.
• Разчитане главно на местни екологични строителни материали (с помощта
на декларации за екологични продукти (EPD), базирани на екологичната
оценка на жизнения цикъл (LCA) - виж главата по-долу); избягване на продукти, съдържащи вредни за здравето съставки; предпочитание към ниски
стойности на топлопроводимост.
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• Управление на водите с икономични инсталации и използване на дъждовната и сивата вода.
• Управление на отпадъците, включващо намаляването им, разделяне, рециклиране и обезвреждане.
• Различни задължителни тестове за доказване на качеството по време или
след строителството (т.е инфрачервена термография, тест зе въздухонепроницаемост)
• Организационни мерки като счетоводство на енергията, модели за ползване, обучение на бъдещите строителни мениджъри и т.н.

ПОМНЕТЕ: Критериите от нормативи, свързани със строителството, (ЕЕ, ВЕИ, ЗеОП) обикновено варират за различните страни. Рядко е възможно директно трансфериране в тръжните
процедури. Целева или бонусна стойност в една страна може да бъде само наложителна
стойност в друга (напр. топлинните загуби на прозорци).
Наблюдавайки добрите примери в ЗеОП от други райони може да се появят нови ценни
идеи за критерии и методи за оценка на офертите.
Винаги проверявайте първо какво се изисква от действащото национално законодателство –
критериите за избор, които са задължителни, не са „зелена” поръчка. Националните норми
относно енергийната ефективност в строителството може вече да са по-строги за обществените сгради (напр. 10% по-ниски енергийни нужди, отколкото частните сгради или други
подобни). В такъв случай не изготвяйте още по-строги критерии без да проверите предварително внимателно техническите и финансовите възможности.

За строителните елементи и материали начинът на действие е подобен:
Винаги помнете, зеленото трябва да върви ръка за ръка с финансовата ефективност. Първо
проверете евентуалните задължителни изисквания за ефективността на продуктите, топлотехническите характеристики, екологичните характеристики и др. подобни. Не изисквайте
по-добри характеристики на строителните елементи („просто за да бъдете по-екологични“),
без да знаете техническите и икономическите граници и пазарната наличност – критериите
трябва да бъдат обосновани. Също така преценявайте потенциалното въздействие на един
компонент върху другите или върху цялата сграда – има ли някави условия, които биха повлияли негативно на ситуацията след инсталирането им, въпреки техните перфектни индивидуални характеристики.
Така например, определяйки съответните критерии и избирайки вида на материала за фасадна топлоизолационна система с предварително зададени технически характеристики
или за интериорна боя са относително проста задача, която нормално не предполага проуч-
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ване на евентуални въздействия върху други сградни елементи или върху крайните ползуватели.
От друга страна има случаи, в които действията ни може да имат за резултат, например,
необходимостта от приспособяване или промяна в графиците или технологията. Времето и
реда на действие също са много важни. Новозакупеният строителен продукт може да бъде
„зелен” и с отлични общи качества, но изпълнението да бъде далеч от оптималното, ако
условията не са подходящи.
Да разгледаме два примера от практиката:
(a) Подмяната на съществуващите прозорци в лошо състояние със
съвременни е от полза в енергийно и екологично отношение: намаляване на топлинните загуби, по-малко инфилтрация, по-добър вътрешен
топлинен комфорт. Но поради увеличената изолация микроклиматът в
помещението може да се повлияе значително: влошаване качеството
на въздуха в помещението, по-висока влажност, увеличаване на възможността за конденз по поврхността на топлинните мостове и последваща поява на мухъл. Препоръчително е да се инсталират прости измерватели на влажността в помещения, където се произвежда повече
влага от средното ниво (спални, кухни и и др.) и да се следи за относителната влажност на
въздуха, за да се реагира навреме с вентилиране на помещението, когато е необходимо.
Обикновено дневното ниво на вентилация трябва да бъде увеличено или с по-често отваряне на прозорците (промяна в навиците на ползувателите), или чрез инсталиране на механична вентилационна система (влагочувствителна за регулиране само на влизащия въздух
или система с рекуператор на топлината, за да се намалят допълнителните топлинни загуби).

(b) Смяна на старите радиаторни вентили с термостати е отличен начин за постигане на поголям контрол над вътрешната температура и потреблението на енергия за отопление като
цяло. В същото време температурните отклонения в помещенията са много по-ниски, което
увеличава вътрешния комфорт. Но за да бъде осъществено всичко
това, са необходими съответните условия, особено в по-големите
сгради като офиси, или жилищни блокове. Ако отоплителната система (котел, горелка, тръбопроводи и др.) е вече в лошо състояние
и неефективна, крайният резултат ще е по-лош. Ако системата не е
хидравлично балансирана, ще бъде дори по-неблагоприятно – разпределението на топлинната енергия и после на стойността също няма да са балансирани.
Това показва, че времето или последователността в конкретните решения за покупка са
много важни с оглед да се оптимизират дългосрочните разходи на решенията за възлагане
на поръчки.
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Можем да илюстрираме този принцип по следния начин: при възлагане на поръчки, например за нови лампи или IT оборудване, можем да изчислим ползите по много подобен начин
като за отделните строителни елементи. Тъй като техническите характеристики на новите
лампи или IT оборудване са еднакви или, за препочитане, по-добри от старите продукти,
предимството на по-малката енергийна консумация е ясно. При строителните елементи
положението не е толкова просто. Техните номинални енергийни и екологични характеристики могат да са изключителни, но за да се използва напълно потенциала им, може да са
нужни други важни предпоставки. Както се вижда от по-горе, едно действие, което без съмнение е положително, ако го гледаме изолирано, може да повлияе негативно някои други
строителни характеристики и така да развали общия резултат, ако не се вземат паралелно
допълнителни мерки. Необходима е не само ясна картина на съществуващото състояние, но
също и добра представа за бъдещото.
За да обобщим, „зелените” критерии може да се определят като:
Качествени

Количествени

Комбинирани

•

Препоръки за планиране на нискоенергийни къщи

•

Задължителни транспортни и строителни процедури

•

Използване на определени изчислителни методи

•

други

•

топлинни характеристики на строителните материали

•

енергиен сертификат на сградата

•

минимално енергийно потребление в офертите

•

продължителност на техническия живот на продукта

•

други

•

избор на комбинация от горните възможности

Друга възможност може да бъде в съответствие с различни нива на проекта/строителството:
На ниво проек-

•

препоръки

тиране и строи-

•

процедури

телство

•

технология

•

други.

На ниво качества

•

топлопроводимост

на материали,

•

съдържание на някои химикали

продукти и сис-

•

експлоатационна ефективност

теми

•

дял ВЕИ и вид

•

други

На ниво енер-

•

изисквания за топлина и охлаждане

гийност и еколо-

•

показател за крайния разход на енергия

гичност на сгра-

•

CO2 емисии

дата

•

други
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Друга класификация на най-често срещаните етапи на възлагане на обществени поръчки в
европейския строителен сектор дава проучването „Разпространение на мерки за енергийна
ефекивност в обществени сгради” (DEEP - Dissemination of Energy Efficiency measures in Public
buildings - 2007):

Фигура 10: Източник: http://deep.iclei-europe.org/

4.1

Наръчник за обучение на Европейската Комисия за ЗеОП

Наръчникът, разработен от ЕК е предназначен да подпомага европейските органи в прилагането на екологични критерии в техните оферти. Той предоставя насоки за следване в
следните аспекти:
• Относно: Подробно описание на това, което ще бъде закупено.
• Технически спецификации: Минимални задължителни изисквания, на които стоки, услуги или транспорт трябва да отговарят – изисквания за възлагане на поръчката. Тази информация може да се основава на: критерии,
определени с различни еко-схеми за етикетиране, технически стандарти,
технологии на производство, изисквания за ползване и др.
• Критерии за подбор: критерии за изключване, технически капацитет и финансови възможности.
• Критерии за възлагане: най-ниска цена, най-икономически изгодна оферта, екологични критерии.
• Клаузи за изпълнение на поръчката: специфични клаузи в договора.
Има и други аспекти, с които трябва да се съобразяваме:
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• Еколона среда на площадката и проектиране на сградата: Решения за
местоположението на сградата и оценка на площадката ще повлияят решаващо за устойчивостта на сградата.
• Алтернативни модели на разходите: разходни модели като финансиране
от трета страна или договор с гарантиран енергиен резултат, оферти за
преодоляване на пропастта между строителните разходи и разходите за
жизнения цикъл.
• Поведенчески аспекти: обучение на потребителите в спестяване на вода и
електроенергия, създаване на система за енергийно счетоводство или система за управление на околната среда.
За всяка група продукти/услуги наръчникът представя две групи критерии:
• Основни критерии за „зелена” поръчка се отнасят до най-значимите влияния върху околната среда и са създадени да се използват с минимални допълнителни усилия за проверка .
• Подробните критерии за „зелена” поръчка са създадени за ползване от
органите, които търсят да закупят най-добрите екологични продукти, налични на пазара, и може да изискват допълнителни административни усилия или предполагат някои увеличения на разходите в сравнение с други
продукти, изпълняващи същите функции.
Наръчникът за обучение за „зелени” поръчки на ЕС може да бъде изтеглен от интернет
страницата на ЗеОП: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

5.

Разглеждани продукти, характеристики и свързаните с тях критерии

Сградата е органична система, чиато характеристика зависи от енерийните потоци. С правилен, добре обмислен и професионален творчески проект на всички отделни елементи и с
отчитане на тяхното взаимодействие, енергийното поребление може да бъде снижено значително за целия жизнен цикъл на сградата. Успоредна стъпка в процеса на проектиране е
проектирането на цялостната сграда, нейните елементи и поддържащи системи, които покрай осигуряването на ефективна употреба на енергията, създават също подходящи и задоволителни условия за живот и работа. „Зелените” поръчки в строителния сектор съчетават
енергийните и екологичните аспекти с благополучието на ползувателите.
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Фигура 11: Пример за среден енергиен баланс на типична еднофамилна къща (Източник: ZRMK)

Наръчникът на ЕС за ЗеОП понастоящем (2012г.) предлага критерии и инструменти за:
• Изграждане
• Прозорци, остъклени врати и люкове
• Топлоизолация
• Твърди подови настилки
• Стенни панели
• Когенерация на електрическа и топлинна енергия
Виж: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
ЗАБЕЛЕЖКА: Вътрешното осветление, IT оборудването и други вътрешни източници на топлина също влияят върху топлинните характеристики на сградата (вътрешни печалби, натоварване от охлаждането, крайно енергийно потребление и др.), въпреки, че те не се считат
за „класически” сградни елементи.
Както се спомена по-горе, сградите включват толкова много съставни елементи –
материали, продукти и системи, че би било невъзможно да бъдат обхванати всички в този
наръчник. Вместо това тук са представени някои основни момента, които обикновено са
свързани с по-значителни инвестиции (но и експлоатационни разходи и такива за поддръжка).
Въпреки това, във всички случаи трябва да се следва принципа „стойност за пари” чрез определяне на подходящи критерии и избиране между различни критерии. Това важи, например, при закупуване на цялостна отоплителна система или само на термостатни вентили,
или при взимане на решение за проектиране на цяла нова сграда или само за подмяна на
прозорците в съществуваща.
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5.1

Топлоизолация

Изолацията е един от ключовите фактори за ниски
отоплителни и охладителни нужди на сградите (и
последващи ниски експлоатационни разходи), и
висок топлинен комфорт на ползвателите им. Не е
лесно да се говори за оптимална топлинна защита
на сградите като цяло – тя зависи от характера и
предназначението им, местния климат, конкретното разположение и ориентация. Все пак има
три основни правила, за топлинна защита, които
трябва да се спазват винаги: високо ниво на изоФигура 12: Мухъл по топлинен мост (ZRMK)
лация (ниски топлинни загуби), еднаквост на топлоизолационния слой (предотвратяване на топлинни мостове в материалите и конструкцията), и въздухонепроницаема конструкция (предотвратяване на конвекторни топлинни мостове). Следвайки тези принципи, не би трябвало да възникнат сериозни проблеми. Все пак,
могат да се появят значителни разлики и специфични ситуации при проектиране на топлоизолация на съществуващи сгради, където могат да изникнат някои допълнителни ограничения, например, по конструктивни причини или изисквания за опазване на културното наследство.
Изборът на строителни материали е голям и затова има много възможности за съответните
области на употреба (например: изолацията на мазето трябва да има различни свойства от
изолацията на външните стени или на тавана). Избирайки правилния материал за конкретната цел може да се осигури правилно дълготрайно функциониране на отделната структура
и цялата сграда да бъде застрахована срещу риска от ранен ремонт или свързаните с него
разходи да бъдат ограничени.
При избора на изолация трябва да се вземат предвид особено следните аспекти:


Коефициент на толопроводимост (λ= ламбда, измерен във ватове на метър на градуси Келвин, В/мK за единица материал) и коефициент на топлопредаване (U-стойност,
измерена във ватове на квадратен метър на градуси Келвин В/м2K на целия елемент);



паропропускливост;



плътност, якост на натиск, носимоспособност;



Въздействие върху околната среда: енергийни изисквания в призводството, възможност за рециклиране/изхвърляне и повторна употреба и други параметри, видими
например от екологичните декларации за продуктите на база оценка на жизнения
цикъл (LCA) - (виж главата за етикети).

Дебелина, разположение и конструкция на сградната топлинна опаковка трябва да се определят за всеки конкретен случай. За всеки отделен елемент на сградата трябва да се отчитат
същите общи принципи, както за цялата обвивка на сградата.
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•

Външни стени

Външните стени имат най-голяма повърхност от всички елементи на сградната обвивка,
въпреки че не е задължително да са причина за най-големи топлинни загуби спрямо другите
елементи. Проектирането и изграждането на външните стени могат да бъдат различни за
различните материали и за различните видове сгради. Трябва да се съобразяват качествата
на материалите за топлоизолация и дебелината на изолационния слой. Например, за топлоизолация на стена в контакт с терена се използват различни материали от тези за фасадна
стена над терена. Или, например, лека сглобяема конструкция (панел, скелетна
конструкция, с пълнежи ...) има редица специфични качества, които не се срещат в масивните сгради. Въздухонепроницаемата конструкция и добре изработените детайли са от голямо
значение тук (например подготовката на самото строителство за монтажа на врати и прозорци, връзката между топлоизолацията на външна стена и прозоречна рамка и др.).
Може да се очакват принципно още проблеми от гледна точка на изпълнението на сградата
– особено по отношение на нужната точност на изпълнение в случаите, когато изолацията
се поставя от вътрешната страна на външните стени: в този случай е необходима пароизолация и абсолютна изолация на всички връзки, което не е лесно осъществимо на практика.

Фигура 13: Инфрачервена снимка

Фигура 14: Инфрачервена снимка

преди обновяването (ZRMK)

след обновяването (BCEI ZRMK)

•

Таван

Изолацията на таван към неотопляемо таванско помещение може да се окаже една от найикономичните и от гледна точка на изпълнение – най-лесните мерки за спестяване на енергия. В известна степен това също намалява риска от лятно прегряване на помещенията отдолу. И в двата случая топлинния комфорт на помещенията отдолу може да бъде подобрен
значително. Периодът за възвръщане на инвестицията е много кратък, обикновено около 2
години. Същите принципи се прилагат и за нови сгради.
Ако таванското помещение се очаква да бъде използвано непрекъснато като жилищна или
работна площ в бъдеще, е необходимо да се определи дали е по-разумно и икономично

22

Ръководство за поръчки на сгради и строителни
елементи/материали
веднага да се изолира покрива над него, вместо да се изолира тавана под него. От гледна
точка на обновяване на съществуваща сграда това може да бъде много сложна мярка, която
изисква участието на специалисти и задълбочен преглед на обстоятелствата, което ще повлияе на обновяването.

5.2

Прозорци

В последните няколко десетилетия прозорците претърпяха технологична революция. На
пазара има вече високо-енергоефективни прозорци и системи за остъкляване, което може
драстично да намали потреблението на енергия и отделяните емисии. Те имат по-ниски
топлинни загуби, по-малка инфилтрация, и по-топла вътрешна повърхност на стъклото,
което подобрява комфорта и премахва рисковете от конденз по вътрешната повърхност на
стъклото до рамките на нормалното.
Прозорците се състоят от редица компоненти, като рамка,
стъкло, газов пълнеж и нискоемисионно покритие. Те могат
да се използват в различни комбинации и материали, но все
пак не са неограничени. Обикновено архитектурният проект
на сградата диктува формата и размера на прозорците. От
него зависят структурният дизайн на прозореца, възможните начини за сглобяване и монтаж, начин на отваряне, членение, възможни видове обков и възможни материали на
крилото и касата. Желаният цвят може да бъде решаващ за
избора на материал. Допълнителни критерии могат да бъдат например защита от метеорологични въздействия (водо- и въздухонепропускливост) и защитни елементи.
Що се отнася до непрозрачните части на сградната обвивка,
трябва да се взима предвид коефициентът за топлопредаване U W/m2K за остъкляването (Uс) и за целия прозорец
(Uпр.). По-ниският коефициент озачава по-малки топлинни
загуби; в същото време темпераурата на вътрешната повърхност на стъклопакета се увеличава, което подобрява топлинния комфорт. Въпреки това, трябва да бъде достигната адекватно висока стойност на пропуснатата слънчева радиация и видима светлина (g, T) за да се
използват пасивните слънчеви печалби, да се осигури дневна светлина и визуален вътрешен
комфорт, и да се намали консумацията на електроенергия за осветление.
Фигура 15: Сечение на многослоен съвременен прозорец (ZRMK)

Най-важните конструктивни части на прозореца са:
•

Стъкло / стъклопакет
-

стъклопакети
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Възможно е двойно или тройно остъкляване, но остъкляване без газов пълнеж и
нискоемисионно покритие (с коефициен на топлопредаване над 2,0 или 2,5 W/m2K)
в днешно време не се счита за допустимо в повечето нацонални нормативи.
-

Енергоефективно остъкляване
Има двойни и тройни стъклопакети. Топлоизолационните двойни стъклопакети имат
поне 50 – 60% по-добри изолационни качества, сравнени с обикновените двойни
стъклопакети. Пространството между двете стъкла се запълва с инертен газ и вътрешното стъкло се покривa с нискоемисионно покритие. Типичните стойности на
топлопредаване U са 1,0 to 1,3 W/m2K. Тази технология сега се счита за основен
стандарт в много страни на ЕС.
Тройните високоефективни стъклопакети имат още по-добри изолационни качества,
с коефициент U- от 0,4 до 0,7 W/m2K, което ги прави подходящи за стандарта за пасивни сгради. Тези свойства се постигат чрез комбинация от три стъкла – две с нискоемисионно покритие и пълнеж с инертен газ (аргон, криптон).

-

Спектрално селективни покрития
Спектрално-селективните покрития са проектирани да отразяват определени дължини на спектралните вълни, докато за другите остават прозрачни. Тези покрития
обикновено отразяват инфрачервените лъчи от слънчевия спектър (топлинните), като приемат по-голямата част от видимата светлина. Те помагат да се създаде прозорец с нисък коефициент U и коефициент на слънчево затопляне (нискоемисинно
покритие), но с висока светлопропускливост. Прозорците със спектрално-селективни
покрития могат също да филтрират опасните ултраволетови лъчи и да удължат живота на обзавеждането в помещенията.

•

Рамка
-

Материалът на рамката играе важна роля в цялостната топлинна характеристика на
прозорците. PVC и дървените рамки имат по-добри топлоизолационни свойства, отколкото рамките, направени от метални материали поради ниската им топлопроводимост. Но също така е важно да се обмислят някои допълнителни въпроси, когато
се избира материал за рамки: излагането на атмосферните условия (дъжд, вятър,
слънце), възможностите за поддръжка, механични изисквания и др. подобни. Има
също рамки с комбинация от материали за подобряване на коефициента Uf, например алуминиева рамка с изолационен пълнеж, дървена с полиуретанов пълнеж PU,
дървена с метална конструкция и PU-пълнеж (виж Фиг. 22), и др. подобни.
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Модерните прозорци покриват цялата фасадна
плоскост. Във връзка с прозорците говорим за светлинен, звуков и топлинен комфорт на
помещението, качество на вътрешния въздух, защита от атмосферни влияния и психо-физически
ефекти. С такива високи минимални изисквания се
очакват също по-високи инвестиционни разходи.
Въпреки това те трябва да бъдат оценени за всичките им положителни ефекти, не само по икономическите показатели (очакваните дълготраен живот
Фигура 16: Енергийно ефективните
и ниски експлоатационни цени, намалени енерпрозорци
позволяват
творческо
гийни нужди за отопление и частично за охлаждаоформяе на сградите (ZRMK)
не, адекватно ниво на естественото осветление и
следователно по-малка нужда от изкуствено осветление, контрол на отблясъците, добра
звукоизолация, а заедно с тях и по-високо качество на условията за живот и работа от гледна точка на топлинен, визуален и слухов комфорт). Това обикновено се забравя, за съжаление, когато се прави икономически анализ на дългосрочните ефекти на различните варианти.

5.3

Въздухонепроницаемост

Въздухонепроницаемата сградна обвивка и високото ниво на изолация са предпоставки за
енергийно-ефективно строителство. Докато изолацията намалява топлинните загуби, въздухонепроницаемата конструкция (предотвратява конвективните топлинни мостове) осигурява защита срещу въздушни течения, които компрометират комфортния микроклимат на
помещенията, както и срещу неравномерно охлаждане на някои елементи на сградата, което може да причини повърхностен конденз и поява на мухъл.
Няколко теста помагат да се установи нивото на херметизация и най-често срещан е така
нареченият тест „нагнетателна врата”. Основният принцип е да се измери почасовия въздухообмен (АСН), дължащ се на неуплътнени елементи на сградната обвивка (пукнатини), което се прави със специално оборудване при предписани нива на налягане. В по-голяма част
от стандартните жилища се очаква резултат между 1 и 3, докато нискоененргийните и пасивните критерии определят тези нива много под 1.
От друга страна е от решаващо значение да се запомни, че
колкото по-уплътнена е една сграда, толкова повече внимание трябва да се отделя на осигуряването на достатъчно контролирана вентилация на затворените пространства, за да се
избегне прекомерното увеличаване на влажността и да се
гарантира добро качество на въздуха (предотвратяване на
застоял въздух).

25

Ръководство за поръчки на сгради и строителни
елементи/материали
Един от най-често срещаните проблеми е свързан с обновяването на съществуващи сгради
или чрез допълнително запечатване на съществуващите прозорците, или чрез монтиране на
нови с висока степен на херметизация: стотици сгради в Европа са били засегнати от мухъл
след това, защото ползвателите на сградите не са пригодили навиците си за вентилиране
към новите условия.
Фигура 17: Подготовка на
теста за нагнетателна
врата (ZRMK)

5.4

Вентилационни системи

За здравословен и комфортен микроклимат на помещенията е необходим постоянен контрол на вентилацията. Нуждите от свеж въздух зависят от броя на хората, дейностите и начина на ползване на конкретното помещение. ACH (виж параграфа по-горе) в жилищни и
работни помещения трябва като правило да не пада под 0,5 (или 15 м3 пресен въздух на
човек на час). Националните и местни наредби и правилници обикновено регламентират
подробно минималните изисквания за вентилация.
Продължителното проветряване с наклонен или частично отворен прозорец в по-студените
периоди е неправилно. В такива случаи движението на въздуха е бавно и не достига до въздушните джобове в отдалечените места, като от друга страна структурните елементи около
прозорците се преохлаждат (подпрозоречни парапети, щурцове). Това може да доведе до
повърхностен конденз на водните пари от възуха. Постоянното вентилиране по този начин
може да доведе до образуването на мухъл. Особено важно е да се осигури достатъчна въздушна струя до всички вътрешни повърхности на сградната конструкция.
Голяма част от горепосочените проблеми може да се отстрани чрез механична вентилация
(местна или централна), ако е възможно с възстановяване на топлинните загуби. Осигурява
се достатъчен въздухообмен и в същото време се намаляват вентилационните загуби. Такава система може автоматично да коригира количеството на притока на въздух.
Монтирането на контролирана вентилация с рекуператор значително намалява общите топлинни загуби. В добре изолираните сгради вентилационните загуби обикновено имат найголям дял. Съвременните системи могат да спестят до 75 % от топлината, която иначе би
била загубена от естествената вентилация през отворените прозорци. Друг вариант, макар и
по-малко енергоефективен, но много ефективен по отношение осигуряването на подходящ
микроклимат, е т.н. хидрочувствителна система, при която пресният въздух се регулира чрез
люкове над прозореца или на външна стена, които автоматично се отварят и затварят според нивото на влажността на помещението. Специален материал, заложен в системата, се
разширява, когато влажността започне да се увеличава, и люкът се отваря.
Не винаги е възможно инсталирането на механична вентилационна система. Често в съществуващите сгради не могат да се изградят централни системи. Затова може да се опитаме да
ги сведем до локални системи (индивидуални механични вентилационни тела с рекуперация на топлината). Тук също могат да се появят ограничения, например от конструкцията на
външните стени, вида фасадни панели или изискванията за опазване на културното наследство.
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Фигура 18: Вляво, снимка на сграда от 1970г. след ремонт, добавена е топлоизолация и са сменени прозорците; видими са входовете и изходите на индивидуалните механични вентилационни тела рекуператори. Вдясно, инфрачервена снимка в близък план (ZRMK)

5.5

Помпи за отоплителни системи и циркулация на битова гореща вода БГВ

Помпите помагат за пренасяне на горещата вода в отоплителната система до радиаторите.
Освен това повечето сгради имат инсталирана помпа за циркулация на БГВ, така, че снабдяването с гореща вода е гарантирано само с отваряне на крана. Помпите могат да използват
много електричество и затова не трябва да се пренебрегват при изчисляване на енергийните потоци. Много често те са преоразмерени и работят на най-висока степен. С инсталирането на модерни помпи, проектирани за специфичните нужди и употреба, могат да се спестят
дори до 80% от енергията и разходите.
5.6

Слънчеви системи за топла вода и отопление

Всички слънчеви топлинни системи работят на един основен принцип: събиране на слънчевата радиация и пренасяне на топлина чрез топлоносител. Топлопреносите лят може да се
използва директно, напр. производство на топла вода, или индиректно, чрез топлообменник. Има различни видове слънчеви колектори.
- Колектор без стъклен капак/ защита („плувен басейн” абсорбери)
„Плувен басейн” абсорбери обикновено са направени от черна пластмаса. Поради ограничената им производителност обикновено се използват за подгряване на водата в плувни
басейни
- Плоски колектори
Тези колектори обикновено се състоят от абсорбер, рамка, изолация и прозрачен капак
(стъкло). Стъклото провежда слънчевата радиация към абсорбера (покрита метална пластина). Абсорберът превръща лъчистата енергия в топлина.
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-

Вакуумно тръбни абсорбери

При този вид колектори абсорберът е вътре в стъклени вакуумни тръби. Топлинните загуби
в такава система могат да бъдат намалени до минимум. Вакуумно тръбните абсорбери имат
висока ефективност при значителни температурни разлики между тях и околната среда, но
те са по-скъпи от плоските колектори.
- Резервоари за съхранение на гореща вода
С резервоара за топла вода енерията може да бъде натрупвана за периоди с по-малко слънчево греене. Затова обемът на резервоара трябва да бъде около 2-3 пъти по-голям от денонощната консумация на топла вода. В долната част на резервоара топлината от слънчевия
колектор се предава на водата чрез топлообменник.
-

Проектиране на слънчеви топлинни системи

За всяко отделно място и за всеки вид ползване трябва да бъде внимателно създаден индивидуален проект. Ефективността на тези системи зависи от наличната слънчева радиация,
ориентацията и наклона на абсорберите, засенчващите фактори и от размера на резервоара
за топла вода.

5.7

Системи за отопление на биомаса

Биомасата може да се използва за отопление, производство на топла вода, нагряване за
технологични процеси и също за генериране на електроенергия. Има модерни отоплителни
системи на биомаса с много различни нива на производителност и технологии. В зависимост от горивото те се разделят на отоплителни системи на пелети и на дървесен чипс.
Отоплителни системи на пелети
Пелетите се произвеждат предимно от необработени дървесни отпадъци от производството
на биомаса, като дървени стърготини. Те са компресирани под високо налягане без добавяне на химически свързващи агенти.
В централните отоплителни системи пелетите се доставят до централния котел автоматично.
Складът за пелети е свързан с котела с конвейр (механична захранваща система) или засмукваща система (пневматична захранваща система), следователно пелетите могат да се
транспортират напълно автоматизирано.
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При механичната захранваща система складът за пелети трябва да се намира в съседство с
котелното помещение. Транспортната система (конвейр) е най-евтиният вариант в повечето
случаи. Конвейрната лента транспортира пелетите до горивната камера на котела чрез обратно изгарящ механизъм или чрез резервоар под налягане. С пневматичната захранваща
система конвейрната система се свързва със засмукващата система. Резервоара се намира в
котелното помещение и складът за пелети може да бъде на разстояние до 20м от котелното
и дори навън.
Пелетната отоплителна система обикновено има автоматично запалване и витло за получаване на необходимия приток на пелети. Използвайки специално оборудване може да се
регулира притока на въздух.
Отоплителни системи с дървесен чипс
Дървесният чипс е механично бичен дървен материал с различни размери. Основните критерии за качество са насипната плътност (тегло), размера на чипса и съдържанието на влага.
Изгарянето на дървесния чипс става чрез автоматично подаване на чипса с конвейрна система от склада в двойно камерна пещ, пещ с долно зареждане или ретортна пещ.
Размерът на склада за дървесния чипс трябва да се съобрази с годишните нужди от гориво и
определения брой пълнения годишно.
Отоплителна система на дърва - горивни системи за дърва
Горивните системи за дърва в комбинация с буферен склад осигуряват висок комфорт на
работа и добра настройка на характеристиките. Изискванията са голяма камера за зареждане, сух дървен материал и буфер с 10-кратна вместимост (в литри вода) на камерата за зареждане на котела.

5.8

Охлаждане на сградите

В много страни отоплението не е единственият и дори не е основният източник на енергийни потоци в една сграда. Затова сградите трябва да се проектират така, че нуждите за охлаждане през лятото да се минимализират. При проектирането е необходимо първо да се
вземат предвид всички пасивни възможности за решаване на проблема с допълнителното
охлаждане на сградите. Когато пасивните решения не са достатъчни, може да се планира
механично охлаждане.
Топлинният комфорт на сградите през лятото днес е призната необходимост, допринасяща
за качеството на живот и неговата продуктивност. Целта на методологията за устойчив летен
комфорт е да осигури на нови и съществуващи сгради точно този топлинен комфорт, от който се нуждаят, с ниска или неконвенцинална консумация на енергия. Това предполага избор
от различните технологични и проектни варианти на най-добрия път при минимална консумация на енергия за целия жизнен цикъл на достъпна цена.
Разходите трябва да се анализират чрез определянето на разходите през жизнения цикъл
(LCC), като се вземат предвид не само по-ниските експлоатационни разходи поради намаля-
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ване на енергийната консумация, но също избягването на големи капиталовложения в големи охладителни системи, намаляването на разходите за поддръжка и, евнтуално, отчитане на допълнителната свободна площ (и пространство), която иначе би била заета от машините. Намаляване сложността на системата, т.е. „приятелска” охладителна система за потребителите е нематериално предимство. Намаляването на енергията за охлаждане, разбира
се, намалява и въздействието върху околната среда.
Устойчив летен комфорт може да се постигне, ако се спазват следните стъпки при проектирането, строителството и експлоатацията на сградата:
•

Ясно определяне на целите на топлинния комфорт;

•

Оформяне на площадката и елементите на околната среда на сградата, засягащи летния комфорт;

•

Контрол и намаляване на топлината чрез ограждащите елементи на сградната
обвивка и нейните външни повърхности;

•

Намаляване на вътрешната топлина;

•

Използване на пасивни охладителни методи за премахване на излишъка от енергия в сградата, например изпарително охлаждане, радиационно охлаждане, нощна вентилация, топлообменници земя-въздух, сонди, водно охлаждане с подпочвена вода/море/ река/ езеро, охладителни кули;

•

Използване на слънчеви охлаждащи инсталации. Има няколко технологии, при които за охлаждане вместо електрическа енергия може да се използва слънчевата
топлина. Основният принцип на топлинно задвижваното охлаждане е термохимичната сорбция: течно или газообразно вещество e или прикачено към твърд
високопорьозен материал (адсорбция), или се поема от течен или твърд материал (абсорбция).



Ако все още не са достигнати целите за комфорт, използвайте високоефективни конвенционални активни средства (въздушни системи, системи въздухвода, водни системи, охлаждащи системи…). Активните охлаждащи системи
могат да бъдат определени по обратния начин на пасивните охлаждащи системи. При тях основният охладителен посредник се произвежда от механични
съоръжения, консумиращи значителни количества конвенционална енергия. В
пасивните охладителни системи консумация на конвенционална енергия се появява само в относително малки количества за работата на спомагателно оборудване като водни помпи и вентилатори.



Обучавайте управителите на сградите и ползувателите как да се държат в
сградите и как да ги използват, да наблюдават изпълнението и адекватно да
ползват и поддържат сградата.

ВНИМАНИЕ:
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Има много други ЕЕ и ВЕИ материали, системи и технологии, които могат да играят
важна роля в зависимост от конкретния практически случай: различни видове термопомпи, геотермални сонди, комбинирани слънчеви системи, фотоволтаични системи,
малки вятърни електроцентрали и др. Тяхната техническа и финансова приложимост
трябва – както и с описаните по-горе – да бъде взета предвид заедно с всички гранични
условия. Подробното описание надхвърля обхвата и обема на това рководство, но е налична практическа информация от производителите, инженерите, както и от специализираните интернет сраници.

6.

Европейски етикети

Ценни източници на екологични критерии са различните схеми за еко-маркировка на строителните продукти и услуги. Но не е лесно да създадеш общи или еднакви показатели за
всички страни-членки на ЕС. Има различни климати и различни методи за изчисляване на
енергийните нужди на сградите или количествените екологични показатели. Има и много
различни социални и традиционни фактори, които също влияят ня тези критерии. Трудно е
да се създаде обща методология за измерване на устойчивостта на строителството и да се
създадат критерии за „зелени” поръчки при толкова различни начини на строителство, наличие на екологични материали и др.. В някои страни има също и недостиг на данни, свързани с оценката на жизнения цикъл и разходите през него (LCA и LCC), и следователно е
трудно да се определи този подход за прилагане на зелени поръчки.
Най-важните енергийни и екологични етикети са представени накратка в следващия раздел.
Еко-етикетите в строителната област обхващат най-вече строителните продукти, не и самите
сгради като цяло. В много страни съществуват и допълнителни етикети.
Добър преглед на еко-етикети, свързани със строителството, сградите и строителните продукти, може да се види в този сайт:
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http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,building_products.
Основният доклад за зелени обществени поръчки в строителството, изготвен като част от
Ръководството за зелени обществени поръчки, съдържа и глава за международни и национални етикети. Анализирани и сравнени са следните етикети:
•

Международни: екомаркировка на ЕС и Природа+

•

Национални: Северен лебед (Nordic Swan), Син Ангел (Blue Angel), IBO знак за качество; Австрийска, Унгарска и Холандска екомаркировки

Покрай тези две групи са представени и етикетите за дървесни продукти и международни и
национални етикети за оценка на сгради.
Докладът е достъпен безплатно на този адрес:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
В това ръководство, в следващите параграфи, са представени някои от важните етикети.
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6.1

Екомаркировката на ЕС

Схемата на европейската екомаркировка беше въведена в ЕС
през 1992г. Това е етикет който се присъжда на продукти, изпълняващи набор от комплексни критерии. Производители, дистрибутори и
търговци на дребно кандидатстват за европейска екомаркировка на
доброволни начала. Критериите за екомаркировката са определени за
всеки вид продукт в отделни решения на Комисията.
Интернет страница:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.eco-label.com
Цел:
Целта на екомаркировката на ЕС е да подтикне производителите да използват повече екологични продукти, за да се намалят вредните емисии и да се пуснат на пазара високо енергоефективни продукти.
Група продукт / услуга:
 Твърди, меки и дървени подови настилки,
 Вътрешни и външни бои и лакове,
 Термопомпи.
Присъждащи институции и критерии:
Екомаркировката на ЕС се прилага от Съвет по екомаркировка на Европейския съюз (EUEB)
и получава подкрепата на ЕК, всички страни-членки и Европейската Икономическа Зона.
Критериите за екомаркировката на ЕС са на базата на въздействието на продукта върху
околната среда през целия му жизнен цикъл и включват годността му за употреба, както и
добива на суровини за производството му, изхвърлянето му, повторната употреба или рециклиране, когато достигне края на полезния си живот. Те включват също така енергията,
която производителите използват за производството и възможното въздействие върху
здравето на потребителите.
Контролни механизми:
Всички продукти, носещи екомаркировката, са проверени от независими компетентни органи за спазване на критериите за присъждане. Логото на екомаркировката на ЕС показва, че
конкретният модел е бил независимо оценен и намерен за отговарящ на екологичните критерии, покриващи всички фази на жизнения му цикъл.
Такси:
Таксата за кандидатстване и годишните такси са грижа на националните компетентни органи. Таксата за кандидатстване покрива разходите за обработка на заявлението от мин. 300
до макс. 1300 евро; годишните такси за ползането на екомаркировка се равняват на 0,15%
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от годишния обем на продажби на продукта в рамките на Общността, от мин. 500 до макс.
25.000 евро за продуктова група на заявител. Прилагат се 25% намаление за малки и средни
предприятия и кандидати от развиващите се страни и 15% за компании, регистрирани в
EMAS или сертифицирани по ISO 14001. Други намаления са възможни чрез съответния национален компетентен орган.
Съответствие на пазара:
В началото на 2009г. над 750 фирми получиха екомаркировка за продуктите си. Италия и
Франция имат най-голям брой притежатели на екомаркировка, с повече от 240 и 140 лиценза съответно. Следват ги Дания и Германия, всяка от които има повече от 50 лиценза. В края
на 2008г. екомаркировката беше присъдена на около 3000 продукта и услуги, като се започне от туристически услуги за настаняване, домакински уреди, почистващи материали и матраци, до офис консумативи, градинарство и т.н. продукти „направи си сам”.

6.2 Слънчев знак (Solar Keymark) - Етикет за качество за слънчеви топлинни системи в
Европа
„Слънчевият знак” е резултат от доброволната сертифицираща схема, подкрепяна от Европейската Федерация на Слънчевата Топлинна Индустрия
(ESTIF).
Интернет страница:
http://www.solarkeymark.org/
http://www.thermomax.com/Downloads/Keymark%20Simulator.pdf
Цел:
Сертифициращият знак на Европейския комитет по стандартизация (ЕКС) е общ доброволен
знак, разработен от ЕКС. Посланието му е ясно и просто: продуктът съответства на европейските стандарти. Основният знак за слънчеви топлинни продукти ще помогне на потребителите да изберат качествени слънчеви колектори и системи.
Група продукт / услуга:
Продукти, обхванати от схемата за сертифициране „Слънчев знак”:
 Слънчеви топлинни колектире – както е определено в EN12975-1 : Само „слънчеви
колектори за подгряване на течности". Изключени са: колектори, „в които елемента
за съхранение на топлината е неразделна част от колектора" и „проследяващи концентриращи слънчеви колектори",
 Фабрични слънчеви топлинни системи – както е определено в EN12976-1: „Фабричните слънчеви топлинни системи са цялостни продукти с едно търговско наименование, които се продават като пълни и готови за инсталиране комплекти, с фиксирана
конфигурация”.
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Присъждащи институции и критерии:
Основните елементи в схемата за сертификация са:


сертификатите се издават от сертифициращи органи, упълномощени за Слънчевия
знак,



протоколи за изпитания се издават от акредитирани лаборатории за изпитване,



Слънчевия знак за лицензирани производители се издава за продуктите, изпълняващи изискванията за фабричен производствен контрол.

Контролни механизми:
„Изпитателни институти за Слънчевия знак" са институтите, които са обявени в ESTIF, че имат
акредитация за изпитване в съответствие с европейските стандарти за слънчеви топлинни
системи:


EN 12975-2: Слънчеви топлинни системи и компоненти – Слънчеви колектори - Част
2: Методи за изпитване,



EN 12976-2: Слънчеви топлинни системи и компоненти – Заводски системи - Част 2:
Методи за изпитване.

Такси:
Разходи за сертифициране на един колектор/система:
 Разходи за първата година около: € 2000-3000
 Годишни разходи за следващите години около: € 2000
Съответствие на пазара:
Слънчевият знак е разработен от Европейската Федерация на Слънчевата Топлинна Индустрия (ESTIF), с подкрепата на Европейската Комисия и е въведен от Европейския комитет по
стандартизация (CEN) през 2003г.

6.3

Сертификат за енергийните характеристики на сградите – енергийно етикетиране

Енергийната сертификация (етикетиране) на сградите е сред основните теми на Директивата
за Енергийните Характеристики на Сградите (EPBD) и преработката й. Страните-членки са
задължени да гарантират, че когато сградите са построени, продадени или отдадени под
наем, Сертификатът за енергийни характеристики (EPC) се предоставя на собственика или от
собственика на наемателя или потенциалния купувач. Сертификатът включва също така съвети и информация как да се подобри енергийната ефективност на сградата.
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Методологията за подробно изчисляване на енергийните характеристики на сградите и стандартизирани енергийни сертификати (енергийни етикети на сградите) трябва да следват
определенията и уговорките на стандартите и нормите, прилагани в отделните законодателства на страните-членки. Също така точната форма и съдържание на енергийния сертификат
зависят от съответните национални разпоредби на страните-членки.

Фигура 19: Някои примери на сертификати за енергийни характеристики.

Интернет страница:
www.epbd-ca.org
www.buildup.eu
Цел
Директивата за Енергийните Характеристики на Сградите (EPBD) се счита за много важен
законодателен компонент на дейността за енергийна ефективност на ЕС, създаден да отговори на поетите ангажименти с протокола от Киото. Първоначалните оценки от 22% икономически ефективен потенциал за пестене на енергия в сградния сектор - ако бъдат реализирани - показват, че е възможно да бъдат изпълнени около 20% от поетите в Киото ангажименти на ЕС. Това намаление се очаква да бъде равно на около 3% от общото крайно потребление на енергия в Европа. Въвеждането на тази Директива от 2006г. трябваше да позволи част от този потенциал да бъде превърнат в намалена енергийна консумация. Друга
важна цел за въвеждане и прилагане в Директивата беше да въведе мерки за предпазване
на ЕС срещу засилващата се зависимостта от външни енергийни източници, които според
сегашните прогнози се очаква да достигнат около 70% през 2030г.
Група продукт / услуга
Енергийните сертификати се отнасят до целите сгради като съвкупност от много тясно свързани елементи (като: обвивка на сградата, прозорци, отопление, електрическа и вентилаци-
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онна системи, осветление, топлинни източници, вкл. котли и комбинирани единици за топлина и енергия, охладителни системи и др.), които имат съществено значение за тяхната
енергийна консумация и влияят върху тяхната енергийна ефективност.
Присъждащи институции и критерии
Страните-членки са задължени да приложат в националните си законодателства изискванията на Директивата за Енергийните Характеристики на Сградите (EPBD) и по-нататъшните
изисквания включени в преработката ѝ. Всяка страна-членка е отговорна за въвеждането на
свое специфично законодателство и създаване на механизми и институции за надзор на
национално или регионално равнище. Енергийните сертификати трябва да се основават на
изчислените енергийни нужди или на измереното енергийно потребление , използвайки
съответните стандарти на Европейския комитет по стандартизация CEN. Страните-членки
трябва да гарантират, че всички мерки, включително енергийните сертификати, се прилагат
по независим начин от квалифицирани и/или акредитирани специалисти.
Контролни механизми
Администрацията на всяка страна-членка е задължена да прилага адекватни наблюдаващи
и контролиращи механизми и процедури.
Такси
В повечето страни-членки енергийната сертификация е самофинансираща се схема на основата на пазарните правила.
Съответствие на пазара
Енергийните сертификати – ако бъдат приложени както се очаква – могат значително да
повлияят пазара на недвижими имоти поради обикновено силната връзка на енергийните
характеристики на сградите с тяхната пазарна стойност. По-високият енергиен клас на дадена сграда (според националната схема за енергиен сертификат) най-вероятно ще увеличи
пазарната ѝ стойност. За осведомяване на обществото и увеличаване на обществената чувствителност по тази тема големите обществени сгради и обслужващите сгради с висока посещаемост са задължени да поставят на видно място сертификатите си.
В допълнение, пазарният натиск за модернизиране на сградния фонд в ЕС ще повлияе благоприятно развитието на строителния сектор и на производството на строителни елементи.
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6.4

Природа Плюс

Природа плюс (natureplus) е международнa асоциация за
ориентирани към бъдещето сгради и жилища, с около 100
члена от много европейски страни. Целта на асоциацията
е устойчиво развитие в сградния сектор.
Интернет страница:
http://www.natureplus.org
Цел:
Асоциацията си поставя за цел поощряване използването на сгради и продукти, които имат
най-високите нива на устойчивост в икономически, екологичен и социален план. В това отношение първата научна цел на природа плюс (natureplus) е разработването на обективни
критерии за определяне на устойчивост и високи нива на екологичност и здравословност за
всички видове продукти в сферата на строителството и жилищата. По-нататък, от икономическа гледна точка, главната цел е да се увеличи икономическата сила и конкурентност на
иновативни, устойчиво-ориентирани индустрии чрез намаляване на разходите. Накрая, използвайки правилна комуникационна стратегия, асоциацията има за цел да привлече нови
целеви групи за идеята на устойчиво строителство, реставрация, ремонт и модернизация.
Група продукт / услуга:
Природа плюс (natureplus) е международен печат за високо качество, устойчиви строителни
материали, строителни елементи и обзавеждане. Включени са най-вече следните продуктови групи: подови настилки, покривни плочи и керемиди, изолации от възобновяеми суровини и на минерална основа, бои и лакове, дървесни материали, лепила и уплътнители,
зидарски материали, замазки, мазилки и лепила, строителни плоскости за суха зидария,
външни изолационни композитни системи (ETICS).
Присъждащи институции и критерии:
Международната асоциация за ориентирани към бъдещето строителство и жилища –
natureplus e.V. се саздава и вписа в официалния регистър на асоциациите на 20.04.2001г., на
учредително събрание във Франкфурт на Майн. Първите продукти са сертифицирани през
юни 2002г. с печат за качество природа плюс (natureplus). В период от пет години природа
плюс (natureplus) разработи насоки за качество за около 30 вида продукти и сертифицира
около 150 продукта на значителен брой производители. Днес асоциацията следва целите на
ЕС за насърчаване на устойчивото развитие, интегрираната продуктова политика и включването на социалния фактор в екологичната политика.
Знакът природа плюс (natureplus) е само за тези продукти, които са съставени от поне 85%
възобновяеми суровини (подробно определение може да се намери в ръководствата за
издаване на сертификати) или материали на минерална основа, които са почти неограничен
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ресурс. Те са с доказано положително влияние върху микроклимата на помещенията. В същото време синтетичните съставки са строго регулирани и намалени до технически възможния минимум. По този начин от една страна могат да се избегнат вредните емисии и от
друга – може да се намали използването на изкопаеми горива и ограничени природни ресурси. Произходът на суровините се проверява внимателно.
Анализите на жизнения цикъл (LCA), посещенията на производствените обекти и взискателните насоки и стандарти, например за енергийното потребление, гарантират, че продуктите
са произведени по екологично отговорен начин. Стриктните ограничения върху вредните
съставки, които далеч надвишават законовите изисквания, гарантират, че не съществуват
никакви здравни рискове. Специално подбрани лаборатории са отговорни за спазването на
тези ограничения. Освен това доставчиците на сертифицирани продукти трябва да се съобразяват с действащите правни изисквания в тяхната страна по отношение на производството, продажбите и използването на продуктите.
Контролни механизми:
Асоциацията създаде специална комисия, която да отговаря на специфични научни въпроси.
Създаден е независим орган на природа плюс (natureplus), който да преглежда за съответствие с изискванията представените за сертифициране продукти и да реши дали трябва да
бъдат лицензирани за ползване на Печата за качество или не. Този орган е съставен от независими специалисти от признати институции за изпитване, които не са свързани с тестването на конкретния продукт. Основните критерии за издаване на сертификат са резултатите от
тест-доклада на тези признати институции. Издаващият орган проверява формата и съдържанието, свързано с точността на тези доклади, като част от процеса по контрола на качеството.
Всички институти или оценители, участващи в процеса на сертификация или преразглеждане на сертификати, трябва да бъдат одобрени от самата природа плюс (natureplus). Освен
това одобряващата комисия е отговорна за установяването и прилагането на насоки за издаване на разрешително, определяне размера на таксите, извършването на оценки с институтите и оценителите, и издаването на документация в подкрепа на процеса на вземане на
решение за изпълнителния комитет.
Такси:
Печатът за качество от природа плюс (natureplus) се присъжда за срок от три години. За продължителността на този период разходите, които ще бъдат направени, включват следните
услуги: предварителна процедура за изпитване, основна процедура за изпитване, анализ на
жизнения цикъл (LCA), тестване на производствените съоръжения, лабораторен тест, сертифициране, лиценз. Всички цени са на разположение в ценовата листа, което дава възможност за прозрачно изчисляване на разходите. Общо, разходите за изпитване са в зависимост
от вида на продукта за тестване и обхвата на изпитванията които се изискват, предвидени в
насоките за издаване на сертификат. Когато трябва да се изпитват множество продукти от
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една продуктова линия, разходите на продукт са значително намалени. Освен това, на годишна база се извършва изпитване за съответствие на по-ниски цени.
Съответствие на пазара:
Продукти, които носят етикета природа плюс (natureplus) не представляват опасност за
здравето, произведени са по екологичен начин и са тествани за функционалност. Природа
плюс (natureplus) е понастоящем най-всестранният, иновативен и ориентиран към бъдещето
печат за качество на строителни продукти. Благодарение на голямата подкрерпа, прозрачност, демократично съгласие и научно подкрепена работа, името природа плюс (natureplus)
означава абсолютно доверие. Привличайки вниманието може да помогне на устойчиви
продукти да повишат нивото на профила си над нивото на продуктовата ниша и да ги направи по-достъпни за масовия пазар.
Природа плюс (natureplus) е единственият печат за качество, достигнал утвърдена пазарна
позиция сред частните системи за етикетиране.

6.5

Декларация за екологичност на продукта (EPD)

Когато говорим за екологични свойства на строителни материали и продукти, много важна
роля вече е запазена, а още повече в близкото бъдеще ще имат Декларациите за Екологичност на продукти (EPDs), които са III ISO тип етикети, изготвени на база оценка на жизнения
цикъл (LCA). Те позволяват подробно сравнение на различните продукти. Базата данни на
Декларациите за екологичност на продукти нараства и наличието ѝ за даден продукт се
превръща в пазарно предимство и екологичен двигател за пазара.
Деклараците за екологичност на продукти имат стабилна основа, въпреки, че понякога все
още се отнасят към тях като към по-малко надеждни или пристрастни. Те са всъщност доклади, изработени на базата на внимателна оценка на жизнения цикъл и проследяване
представянето на продукта през различни стандартизирани измервания, обикновено избрани от професионален орган от трета страна. Процесът на подготовка на Деклараците обхваща развитието на специфични правила (PCR) за индустриалните продукти. Тези правила
оценяват въздействието върху околната среда на материалите, продуктите и производствените процеси. Декларациите са също важна основа за развитието на различни зелени етикети.
Деклараците за екологичност на продукти имат много ценна роля в оценката на жизнения
цикъл (LCA) на ниво цяла сграда и в определяне на устойчивостта на сградите – задача, все
още трудна за изпълнение. Европейският Комитет по Стандартизация (CEN) по-специално
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неговият технически комитет 350, е отговорен за развитието на доброволни хоризонтално
стандартизирани методи за оценка на аспектите на устойчивостта на нови и съществуващи
строежи, и за стандарти за декларация за екологични продукти в строителството. Стандартите ще се употребяват основно (по хоризонтала) и относително за оценка на интегрирана
характеристика на сградите през целия им жизнен цикъл. Стандартите ще описват хармонизирана методология за оценка на екологичната характеристика и оценка на жизнения цикъл
на сградите, както и аспектите на количественото измерение на здравословността и комфорта на сградите.
Деклараците за екологичност на продукти включват становище за употребата на енергия и
източници, и в каква степен даден продукт допринася за парниковия ефект, киселинните
дъждове, еутрофикация (натрупването на азот и фосфор във водните басейни), разушаване
на озонния слой и образуването на смог. В допълнение се дават подробности за техническите качества, които се изскват за оценка на експлоатационните характеристики на строителните продукти в сградата като издръжливост, топло и звукоизолация, или влияние върху
качеството на въздуха в помещенията.
Важно е да се разграничават етикетите, които вече предоставят някакво класиране, и етикетите, които позволяват сравнение, но сами по себе си не съдържат никакво относително
отсъждане по темата, защото нямат установени минимални или максимални целеви стойности. Последните са така наречените етикети тип III ISO. Ключовата дума тук е информация,
която позволяява на купувачите да избират между различни оферти и техните екологични
показатели (EPI) на единна основа.

Фигура 20: Пример за декларация за екологичност на продукти (EPD) – челна страница и резултати от оценка на жизнения цикъл (LCA) (екологични показатели).Източник: http://bau-umwelt.de/hp421/Declarations.htm.
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7. Практически съвети за поръчки и използването на групата / продукта

7.1

Поръчки

В зависимост от предмета или обхвата на поръчките е необходимо да се извършат повече
или по-малко интензивни подготвителни дейности. Например, реконструкцията на сгради
може да бъде комплексна и цялостна или постепенна и частична в зависимост от приоритетите ни.
Важно нещо, което винаги трябва да се има предвид, е комплексността на сградите и дейностите, свързани със строителството. Поръчката не винаги започва и завършва с избора на
отделния продукт. Обратно на някои други продуктови групи, поръчката в строителния сектор може да се разглежда в много по-широк смисъл.
Например, „зелените” поръчки могат да се включат в основната точка на обществените и
частните поръчки („строителство на нови сгради”), в избора на проектанти и (под) изпълнители (изисква се специално минал опит и препоръки от енергийно и екологично проектиране и строителство, опит със СОУС – система за одит и управление на околната среда и др.),
както и критерии, описващи необходимото общо ниво на проектиране според националните технически нормативи (подробни технически спецификации на специфичните енергийни
характеристики, може би дори рецепта за усъвършенствана методология за изчисляване и
т.н.), като „зелени” критерии за избор на материали (изключване на някои материали по
екологични причини), чрез изисквания за устойчива продукция и транспорт на материали и
продукти, и редица други опции.
Когато обект на поръчката е ново строителство или основен ремонт, полезно е да се помни,
че „зелен” означава също обмисляне на различни варианти и техните енергийни и екологични резултати/въздействия като база за изчисление на разходите (и един от определящите критерии за възлагане по тези показатели).
Комбинирането на тези анализи с изчисления на разходите (инвестиционните разходи в
сравнение с дългосрочните разходи за експлоатация и поддръжка – ако има достатъчно
данни!) може понякога да даде първоначално резултати в полза на по-нискоефективните
варианти, но също да са по-евтини и в дългосрочен план (и може би по-екологични).
Знайте, че „максимално” не означава задължително „оптимално”.
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МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩА:
fo=0,43

Външни стени –дебелина на
топлоизолацията
Покрив –дебелина на топлоизолацията
Лоджии и тераси – дебелина
на топлоизолацията
Под – дебелина на топлоизолацията
Външни врати

Начално положение

Вентилация с
Вентилация с рекуперекуперация на
ДопълниПрозорци: трой- загубите: η=90% рация на загубите:
телна
но остъкляване + въздухонепрони- η=90% въздухонептоплоизороницаемост:
по-добра рамка
лация
цаемост: n50=2,0hn50=0,6h-1
1

16,0 cm

25,0 cm

16,0 cm

16,0 cm

16,0 cm

20,0 cm

30,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

10,0 cm

20,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

1,10 W/m2K

1,10 W/m2K

1,10 W/m2K

1,10 W/m2K

U-остъкляване

1,10 W/m2K

1,10 W/m2K

0,70 W/m2K

1,10 W/m2K

1,10 W/m2K
1,10 W/m2K

U-рамка
ψ-въздух
Рамка дебелина
Остъкляване: g-стойност
Въздухообмен
Вид на вентилацията
(N=естествена, M=механична)
Защитен коефициент: e
Защитен коефициент: f
въздухонепроницателност: n50
Вентилация: рекуперирана
топлина (η)

1,30 W/m2K
0,040 W/mK
12,0 cm
0,62
0,50 h-1

1,30 W/m2K
0,040 W/mK
12,0 cm
0,62
0,50 h-1

1,10 W/m2K
0,040 W/mK
12,0 cm
0,56
0,50 h-1

1,30 W/m2K
0,040 W/mK
12,0 cm
0,62
0,50 h-1

1,30 W/m2K
0,040 W/mK
12,0 cm
0,62
0,50 h-1

QNH (kWh/m2*a)
ЕНЕРГИЕН КЛАС (СЕРТИФИКАТ ЗА
EPC)

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

N

N

N

M

M

0,07
15,00
3,00 h-1
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15,00
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0,07
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0,07
15,00
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15,00
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0%

0%

0%

92%
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33,95
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C

B2

B2
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Фигура 21: Пример как различни комбинации от мерки се отразяват на енергийния клас на сградата (ZRMK).

Съществуват много добре познати схеми и модели за сертифициране и оценяване на
сгради, които са разработени в резултат на интензивен и дълъг мултидисциплинарен труд.
Силно препоръчително е те да се прегледат, макар и набързо, в началото на подготвителната работа за зелени поръчки. Това може да ви даде нови идеи за изготвянето на критерии за
характеристики („трябва” и „цел”) за конкретни поръчки.
Специално препоръчани източници са следните (моля, вижте съответните интернет страници):
• BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
• DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Германски съвет за устойчиво развитие)
• CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency –
Цялостна система за оценка на екологичната ефективност на строителството)
• GREEN STAR – Зелена звезда
• AECB (Sustainable Building Association – Асоцоация за устойчиво развитие)
• APAT Study for the development of European Ecolabel criteria for buildings
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•

Passive house - Пасивна къща (different national and international web sources )

Някои други практични съвети и напомняния:


Не забравяйте, че индивидуалните решения за възлагане на поръчки в областта на строителството или строителните системи могат, освен другото, да повлияят значително –
положително или отрицателно – на нивата на енергийна ефективност и въздействие на
сградите върху околната среда, а също и вътрешния комфорт на работа и обитаване,
разходите, издръжливостта и целостта на сградната конструкция.



Винаги мислете за възможните взаимодействия и влияния, следващи процеса на реализация на някоя мярка, и имайте предвид логичния ход на доставките.



Например, подобряването на въздухонепроницаемостта може да има за резултат увеличаване влажността на въздуха и поява на мухъл, ако не е придружено от мерки за
вентилация. Друг пример: повишаване на топлинната изолация с опаковане на сградата
по стандарта за пасивните сгради няма особен смисъл, ако прозорците отпреди няколко
десетилетия не са подменени.



В много случаи може да се окаже, че проектирането и построяването на нова сграда е
поне от техническа гледна точка по-лесна задача от подобряването (обновяване,
ремонт, преустройство) на съществуваща. Ако искаме да обновим сграда (частично или
цялостно, постепенно или наведнъж) много важно е предварително да се установи картината на съществуващото състояние. Това може да включва всичко от прост оглед с
проверка на инсталациите и техническото оборудване до цялостен енергиен одит,
включващ инфрачервена термография и възможно неразрушителни (контактни измервания на влажността на материалите, поставяне на сензори за вътрешния микроклимат
и т.н.) или разрушителни тестове (с взимане на проби от сградната конструкция за лабораторни тестове, сондиране за ендоскопско наблюдение и т.н.).



В зависимост от степента на планираните мерки, т.е. обема на поръчката, финансовите
възможности могат да се окажат голям проблем. Силно препоръчително е да се анализират много варианти за добиване на точна картина на инвеестиционните цифри и да се
потърси оптималното съотношение между инвестиции и краткосрочни и дългосрочни
резултати.



Проверката на възможностите за съфинансиране може да се окаже много полезнa и да
улесни изпълнението на много проекти. Тези възможности могат да включват търговски
банкови кредити за енергоефективни мерки, еко заеми от обществени фондове, револвиращи фондове, финансиране от трета страна и дори спонсорство. В някои страни работят местни или национални енергийни консултантски офиси, в други са изградени така наречените служби за проектантски услуги, т.е. финансови и технически консултантски бюра (подпомагане на дейността на клирингова къща). Това са полезни източници на
информация, които трябва да бъдат използвани за осъществяването на проектите по
най-ефективен начин.
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Важно е да се получат няколко (сравними!) оферти. Целостта на подготвителната фаза е
решаваща за взимането на правилното решение за най-подходящата оферта. Тук се определят граничните условия и количествените и качествените целеви нива. Винаги са
възможни допълнителни преговори, и понякога са съставна част от възлагателния процес, но трябва да се ограничават до уточняване на детайлите, а не за обсъждане на основните изисквания.



Почти невъзможно е да се отгатне или поне да се прогнозира оценката на всички краткоссрочни и дългосрочни въздействия и резултати на различните вероятни решения за
поръчка в областта на строителството. Затова анализите на стойността на жизнения цикъл (LCC) са задължителна част от зелените обществени поръчки; техните резултати може да са неочаквани понякога, но ще ви помогнат да получите подходящото решение за
парите си.



Дори ако съществуват някои специфични национални разпоредби с определени задължителни основни критерии, купувачите винаги могат да поставят специфични изисквания (допълнителни, по-пълни, по-строги и т.н.), съгласно нуждите им. Изпълнителните
листове във всяка продуктова група също не трябва да се гледат като затворени или
окончателни. Винаги има място за промени и нагаждане за регулиране на конкретните
елементи на поръчката.

7.2

Експлоатация

Със закупуването на енергоефективни строителни материали, елементи или системи (както
при ново строителство, така и при основен ремонт на сграда) се използва само една част от
потенциала за енергоспестяване. В голяма степен реалните практически резултати с в ръцете на ползувателите и управителите. Това включва редовната поддръжка и начина на ползване (поведенчески аспекти). Дори най-модерните строително-технически елементи не могат да осигурят очакваните (и предварително изчислени) резултати, ако няма правилна поддръжка и експлоатация. Потенциалът на икономии може да бъде използван напълно само
със съзнателно и отговорно енегрийно и екологично поведение. Затова могат да бъдат полезни следните съвети:
Вентилация
Вентилацията на сградите е важна от здравословна и хигиенна гледна точка (за качеството
на въздуха в помещенията). Тя спомага за регулиране влажността и температурата на въздуха. Лятно време естествената вентилация през нощта е много практичен и икономичен
начин за поддържане на подходяща температура. Зимно време прозорците трябва да се
отворят изцяло за кратко време няколко пъти на ден. Ако сградата има механична вентилационна система, трябва да се дадат ясни инструкции за ползване и те да се спазват.
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Засенчване / предпазване от прегряване
В някои страни е задължително осигуряването на външно засенчване на изолираните прозрачни ограждащи елементи. Във всеки случай засенчването, особено когато е комбинирано
с нощна вентилация, е ефективен начин за намаляване на товара от охлаждането. В същото
време то може да спре отблясъците от директното слънчево греене и така подобрява вътрешния визуален комфорт. Засенчващите устройства могат да са фиксирани или подвижни;
последните може да се управляват ръчно, което изисква активно участие на ползвателите на
сградата, или автоматично (таймер, температурен сензор, сензор за пряка слънчева радиация и т.н.), което премахва някои човешки пречки, но понякога влияе отрицателно на визуалните условия. Ето защо понякога е необходимо и ръчно управление.
Температура на помещенията / отопление
Енергийната консумация зависи също от температурата на помещенията. Намаляване на
вътрешната температура с един градус може да доведе до около 5% икономия на енергия
за отопление, в зависимост от общите топлинни характеристики на сградата. Разбира се,
температурата в помещението трябва да бъде нормална за обитаване и работа, т.е. приблизително около 20-22 oC. Това отново зависи от цялостната U-стойност (коефициент на топлопреминаване), от вида на използваната отоплителна система, от влажността на въздуха в
помещенията, от скоростта на движение на въздуха, и (разбира се) от субективното усещане
за топлинен комфорт. Предимството на добре изолираната сграда личи от забележимо повисоките температури по вътрешните повърхности. Това позволява да се намали вътрешната температура на въздуха, като в същото време се поддържат комфортни вътрешни условия.
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8. Справки и полезни интернет източници
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/windows_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/windows_GPP_%20product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/thermal_insulation_GPP_%20background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/thermal_insulation_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=3373
www.openhouse.org.uk/public/london/dec.html
www.openhouse-fp7.eu/documents/deliverables
www.buildup.eu
www.epbd-ca.org
www.eco-label.com
www.natureplus.org
www.procuraplus.org
www.blauer-engel.de
www.iclei-europe.org/deep
www.wbdg.org/resources/daylighting.php
www. solarkeymark.org/
www.thermomax.com/Downloads/Keymark%20Simulator.pdf
www.keep-cool.net
www.eebd.org
www.lensebuildings.com
www.greenspec.co.uk
www.uba.de
www.eco-bau.ch
Полезни примери за най-добри практики вижте в мрежата на:
www.eu-greenbuilding.org
www.greenbuildings.org
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