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Топлинни изолации —  
продуктов информационен лист за екологосъобразни 

обществени поръчки  
 

Екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП) представляват доброволен 
инструмент. В настоящия информационен лист се прави обобщение на критериите за 
екологосъобразни обществени поръчки, разработени за продуктовата група „Топлинни 
изолации“. Подробно описание на основанията за подбор на тези критерии, както и 
позовавания на източници на допълнителна информация са дадени в Информационния 
доклад (Background Report). 
 
Препоръките относно екологосъобразното закупуване са дадени под формата на две 
групи критерии: 
 
• основните критерии са подходящи за използване от всеки възлагащ орган във 

всички държави-членки и се отнасят за основните въздействия на въпросния 
продукт върху околната среда. Те са предназначени да се използват с минимални 
допълнителни проверочни дейности или увеличения на разходите,  

• подробните критерии са за онези институции, които желаят да закупят най-
добрите налични на пазара продукти. Във връзка с тях може да са необходими 
допълнителни проверочни дейности или известно малко увеличение на разходите в 
сравнение с други продукти със същото предназначение.  

 
В рамките на основните и подробните критерии указанията следват 
последователността на различните фази от процедурата на една обществена поръчка, 
като са посочени най-добрите начини за интегриране на екологичните критерии във 
всяка една фаза: 
 

• Предмет — това е наименованието на търга, т.е. кратко описание на продукта, 
работите или услугите, които следва да бъдат предоставени. 

• Технически спецификации — следва да съдържат ясно, точно и пълно описание 
на изискванията и стандартите, на които стоките, работите или услугите трябва 
да отговарят. Описание на минималните технически спецификации, на които 
трябва да отговарят всички тръжни оферти. Определят се специфични 
екологични критерии, включително показателите и нивата, които следва да 
бъдат постигнати за конкретни продукти.  

• Критерии за подбор — основават се на капацитета/способността на 
участниците в търга да изпълнят договора. Тези критерии помагат за 
определяне на подходящи доставчици, например да се гарантира наличието на 
подходящо обучен персонал или прилагането на подходящи политики и 
процедури в областта на околната среда. 

• Критерии за възлагане — въз основа на тези критерии възлагащият орган  
сравнява офертите и базира възлагането на поръчката. Критериите за 
възлагане не са критерии от типа „минава/отпада“, което означава, че е 
възможно неотговарящите на някои критерии оферти за продукти все пак да 
продължат да бъдат разглеждани като възможности за окончателното решение, 
като в зависимост от тяхната оценка по останалите критерии за възлагане могат 
да се вземат предвид оферти за такива продукти, които не отговарят на някои 
критериите.  

• Клауза за изпълнение на договора — посочва условията, които следва да бъдат 
удовлетворени при изпълнение на договора, например как следва да се 
предоставят стоките или услугите, включително с информации или инструкции 
за продуктите, които трябва да бъдат дадени от доставчика. 

 
Следва да се отбележи, че изпълнителят е задължен да спазва съществуващата 
правна рамка. 
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Когато във връзка с проверката на съответствието с критериите е посочено, че могат да 
бъдат използвани други подходящи средства за доказване, последните биха могли да 
включват техническа документация от производителя, доклад за изпитване от признат 
орган или друго подходящо доказателство. Възлагащият орган ще трябва да се увери, 
според случая, от техническа/правна гледна точка, дали представеното доказателство 
може да се счита за подходящо. 
 
1. Определение и приложно поле 
 
За целите на определянето на настоящите критерии за екологосъобразни обществени 
поръчки, топлинната изолация се определя като материал, който се използва за 
запазване в сградите на хлад през лятото и съответно на топлина през зимата чрез 
намаляване на топлинния поток през външните повърхности на сградата1. 
Съществуват шест основни вида полагане на топлинна изолация, които са описани по-
подробно в информационния доклад (Background Report), свързан с настоящия 
продуктов информационен лист:  
 

1. Изолация на стени в съществуваща въздушна кухина; 
2. Изолация на плътни стени; 
3. Изолация на тавани; 
4. Изолация на подове; 
5. Изолация на покриви; 
6. Изолация на тръби и въздухопроводи. 

 
В съществуващите екомаркировки изолационните продукти обикновено се 
класифицират в зависимост от материала, от който са направени. Има четири основни 
групи материали: 
 

• неорганични минерални влакна, 
• органични изолации, получени от горива, 
• органични изолации с растителен/животински произход, 
• други. 

 
Съществуващите екомаркировки понастоящем не обхващат изолацията на тръби и 
въздухопроводи или изолационни продукти от типа на фолиото. Във връзка с това 
посочените в настоящия документ критерии се отнасят като такива само за 
материалите, попадащи в посочените по-горе категории 1—5. 
 
Повечето продукти за топлинна изолация попадат в обхвата на Директивата за 
строителните продукти (вж. раздел 6.2), дефинирани са в хармонизирани европейски 
стандарти и се оценяват посредством методи на изпитване, посочени в споменатите 
стандарти. Строителните продукти, които са обхванати от Директивата за строителните 
продукти, трябва да имат маркировка „CE“. Маркировката „CE“ се придружава от 
специфична техническа информация относно конкретните характеристики на тези 
продукти. 

 
2. Ключови въздействия върху околната среда 
 
По време на жизнения цикъл на топлинната изолация, важно въздействие върху 
околната среда имат опасните материали — особено тези, които присъстват в 
химичния състав на пенообразуващите вещества. Те могат да окажат въздействие 
върху качеството на въздуха и водата, както и върху човешкото здраве, тъй като много 
от веществата са определени за канцерогенни или дразнещи за хората с дихателни 
нарушения. Опасните свойства на тези вещества правят много от тях неподходящи за 
депониране в депа за неопасни отпадъци. Някои от тях могат да бъдат рециклирани, 
като по този начин се намалява въздействието върху околната среда.  
 
                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods (Основи на сградостроителни материали и 
методи). 3rd ed. John Wiley & Sons. 
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Потреблението на енергия е друго важно въздействие върху околната среда, особено 
потреблението при производството и преноса на енергия. От друга страна, 
намаляването на  потреблението на енергия в сградите чрез използването на 
високоефективна топлинна изолация, с добро топлинно съпротивление, е от 
съществено значение и трябва да бъде разглеждано като имащо първостепенно 
значение. То може да понижи потреблението на енергия през фазата на експлоатация 
и съответно на потребностите от гориво за отопление, които многократно превишават 
енергията, влагана при производството на изолационните материали. След като се 
вземе решение за желаното топлинно съпротивление, все още остава да се вземат 
предвид въздействията върху околната среда на различните видове изолационни 
материали, отговарящи на основното изискване. Именно на този етап следва да се 
вземат предвид обобщените в таблицата по-долу въздействия.  
 
Ключови въздействия върху 

околната среда 
 Подход на ЕОП 

 
• Потребление на енергия, 

особено при производството 
и преноса на енергия 

• Свръхпотребление на 
енергия в сградите в 
резултат от по-ниска 
ефективност на изолацията  

• Замърсяване на въздуха, 
почвата и водата в резултат 
от използването на опасни 
материали, например 
пенообразуващи вещества 

• Използване/добив на 
суровини  

• Генериране на опасни 
отпадъци 

• Генериране на отпадъчни 
материали, в това число 
опасни отпадъци и опаковки, 
и тяхното обезвреждане.  

  
• Закупуване на изолация с 

най-висока енергийна 
ефективност  

• Закупуване на изолация, 
която е подходяща за 
дадена ситуация, с оглед  
осигуряване на максимална 
полза 

• Закупуване на изолация,    
ограничаваща използването 
на опасни материали 

• Насърчаване на 
ефективното поддържане на 
изолацията с оглед 
удължаване на нейния 
полезен живот  

• Насърчаване на 
оползотворяването на 
изолацията в края на 
жизнения цикъл, например 
схеми за връщане/ повторна 
употреба/ рециклиране 

• Закупуване на продукти, 
проектирани по такъв начин, 
че да могат лесно да се 
разглобяват и рециклират 

• Насърчаване на 
използването на 
екологосъобразни 
материали 

• Насърчаване на 
използването на 
рециклирани материали в 
изолациите и техните 
опаковки — или пряко, или 
(по отношение на  
опаковките) чрез участие в 
акредитирана схема за 
рециклиране. 

 
Забележка: редът на посочване на въздействията не отразява непременно реда на 
тяхната важност. 
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3. Критерии за екологосъобразни обществени поръчки (ЕОП) за 
топлинна изолация 

 
3.1. Основни критерии на екологосъобразни обществени поръчки 

(ЕОП) за топлинна изолация 
 
ПРЕДМЕТ 
 

Закупуване на енергийно ефективни и екологосъобразни продукти за топлинна 
изолация.  

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

1. Съгласно изискванията в Директивата относно енергийните характеристики на 
сградите, топлопроводността на продукта за топлинна изолация трябва да бъде 
под 0,044 W/mK. 

 
Проверка: Когато посочените критерии за даден продукт са включени в съответен 
хармонизиран европейски стандарт за маркировка „СЕ“, разработен съгласно 
Директива 89/106/ЕИО относно строителните продукти, доставчикът трябва да 
предостави информацията, която придружава изискваната маркировка „CE“, за да 
докаже съответствието с посочените критерии. 

  
Когато посочените критерии за даден продукт не са включени в придружаващата 
информация към маркировката „CE“, според Директива 89/106/ЕИО относно 
строителните продукти, за съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка 
от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат също така други 
подходящи средства за доказване или подписана декларация. 
 
2. Продуктът не трябва да отделя или пропуска следните видове вещества в 

количества над действащите пределни стойности, определени в съответните 
разпоредби:  

 
а) вещества, регулирани в ЕС чрез Регламент (ЕО) № 842/2006 относно 

флуорирани газове; 
б)  всички вещества или препарати, които са класифицирани в съответствие с 

Директива 1999/45/ЕО и Директива 67/548/ЕИО като канцерогенни (R40, 
R45, R49), вредни за репродуктивната система (R60, R61, R62, R63), 
мутагенни (R46, R68), токсични (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
алергични при вдишване (R42), причиняващи наследствени генетични 
увреждания (R46), опасност от сериозно увреждане на здравето при 
продължително излагане (R48), възможни рискове от необратими ефекти 
(R68); 

в)  всички вещества или препарати, които са класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси2 като канцерогенни (H350-351), вредни за 
репродуктивната система (H360-361), мутагенни (H340-341), токсични (H300- 
H301, H310-H311, H330-H331, H411), алергични при вдишване (H334), 
причиняващи наследствени генетични увреждания (H340), опасност от 
сериозно увреждане на здравето при продължително излагане (H372-373), 
възможни рискове от необратими ефекти (H371). 

 
Проверка: Участникът в търга трябва да предостави подходящо доказателство за 
изпълнението на този критерий. 
 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, стр. 1352 
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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 

1. Материалите на дървесна основа (напр. корк, целулоза), използвани в 
производството на топлинни изолации, които произхождат от гори, 
стопанисвани по устойчиво развит начин, с прилагане на принципите и мерките, 
насочени към осигуряване на устойчиво развито и законосъобразно 
стопанисване на горите, при условие че тези критерии са характеризиращи и 
показателни за продукта. В Европа тези принципи и мерки трябва да 
съответстват поне на Паневропейските указания на оперативно ниво за 
устойчиво развито стопанисване на горите (Pan-European Operational Level 
Guidelines for Sustainable Forest Management), одобрени от Конференцията на 
министрите в Лисабон относно защитата на горите в Европа (2—4 юни 1998 г.). 
Извън Европа те следва да съответстват поне на принципите на UNCED 
(Конференцията на Обединените нации за околната среда и развитието) 
относно горите (Рио де Жанейро, юни 1992 г.) и, когато е приложимо, на 
критериите или Указанията за устойчиво развито стопанисване на горите, 
приети от съответните международни и регионални инициативи (ITTO, 
Процесът от Монреал, Процесът от Тарапото, Инициативата на UNEP/FAO за 
сухата зона на Африка). 

 
Проверка: Произходът на дървесината/дървесните влакна от устойчиво развит и 
законен дърводобив може да бъде доказан чрез наличието на система за 
проследяване по веригата на доставките. Тези доброволни системи могат да бъдат 
сертифицирани от трета страна, често в рамките на система за управление по  
ISO 9000 и/или ISO 14000 или по Европейската схема за екологосъобразно 
управление и одитиране  (EMAS). 
 
Като доказателство за съответствие ще бъдат приемани също сертификати за 
проследяване по веригата на доставките на продукти от дървесина/дървесни 
влакна, сертифицирани съгласно FSC[2], PEFC[3], или други равностойни 
доказателствени средства. Ако дървесината/дървесните влакна са с произход от 
държава, която е подписала Споразумение за доброволно партньорство (СДП) с 
ЕС, като доказателство за законен произход може да послужи лицензът съгласно 
FLEGT[4]. 
Други доказателствени средства, които ще бъдат приемани, включват приложим и 
валиден сертификат CITES или други равностойни средства, които могат да бъдат 
верифицирани, като прилагането на система за надлежна проверка („due diligence 
system“). За материал първа употреба без сертификат участниците в търга трябва 
да посочат типа (включително с данни за дървесните видове), количествата и 
произхода на дървесината/дървесните влакна, заедно с декларация за тяхната 
законност. По този начин дървесината/дървесните влакна трябва да могат да 
бъдат проследени по цялата производствена верига от гората до продукта. 

 

 
КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Участникът в търга трябва да предостави информация за:  
 

• производителя и датата на производство/партидния номер, 
• означенията за риск (R-values) и съответните фрази за опасност (H-phrases) 

                                                 
[2]   FSC (Съвет за стопанисване на горите): http://www.fsc.org/en.   
[3]   PEFC (Програма за утвърждаване на горски сертификационни системи): http://www.pefc.org/internet/html.   
[4]  Планът за действие FLEGT (Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията) беше 
приет от ЕС през 2003 г. В плана за действие е посочена поредица от мерки за противодействие на незаконния дърводобив в 
развиващите се страни. В плана е определена система за лицензиране на дървесината, която да гарантира законността на 
внесените дървесни продукти. За получаването на лиценз трябва да бъдат подписани споразумения за доброволно 
партньорство (VPA) между държавите, произвеждащи дървесина, и ЕС. Дървесните продукти, които законно са произведени 
в държави, които са страни по VPA, се лицензират за законността на производството; повече информация на: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
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на продукта към момента на производството, 
• материала, от който е направен продукта, 
• теглото и дебелината на изолацията, 
• процент на рециклирано съдържание3: по видове материали — процентът 

за всеки материал трябва да бъде ясно посочен на етикета по маса и обем, 
• максимален период на съхранение или дата, до която трябва да бъде 

монтиран продуктът, 
• период след монтажа, когато продуктът ще достигне своята номинална 

дебелина, 
• инструкции за транспортиране и монтаж, 
• писмени инструкции за съхранение. 

 
Проверка: Когато посочените критерии за даден продукт са включени в съответен 
хармонизиран европейски стандарт за маркировка „СЕ“, разработен съгласно 
Директива 89/106/ЕИО относно строителните продукти, доставчикът трябва да 
осигури информацията, която придружава изискваната маркировка „CE“, за да 
докаже съответствието с посочените критерии. 

  
Когато посочените критерии за даден продукт не са включени в придружаващата 
информация към маркировката „CE“, съгласно Директива 89/106/ЕИО относно 
строителните продукти, за съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка 
от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат също така други 
подходящи средства за доказване или подписана декларация. 

 

 
3.2. Подробни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 

(ЕОП) за топлинна изолация 
 
ПРЕДМЕТ 
 

Закупуване на енергийно-ефективни и екологосъобразни продукти за топлинна 
изолация. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. Съгласно изискванията в Директивата относно енергийните характеристики на 
сградите, топлопроводността на продукта за топлинна изолация трябва да бъде 
под 0,044 W/mK. 

 
Проверка: Когато посочените критерии за даден продукт са включени в съответен 
хармонизиран европейски стандарт за маркировка „СЕ“, разработен съгласно 
Директива 89/106/ЕИО относно строителните продукти, доставчикът трябва да 
осигури информацията, която придружава изискваната маркировка „CE“, за да 
докаже съответствието с посочените критерии. 

  
Когато посочените критерии за даден продукт не са включени в придружаващата 
информация към маркировката „CE“, съгласно Директива 89/106/ЕИО относно 
строителните продукти,  за съответстващи ще се считат продуктите с  
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат също 
така други подходящи средства за доказване или подписана декларация. 

 

                                                                                                                                         
3 Съгласно определението на съдържание на рециклирани материали в стандарт ISO 14021. 
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1. Продуктът не трябва да отделя или пропуска следните видове вещества в 
количества над действащите пределни стойности, определени в съответните 
разпоредби: 

 
а) вещества, регулирани в ЕС чрез Регламент (ЕО) № 842/2006 относно 

флуорирани газове; 
б)  всички вещества или препарати, които са класифицирани в съответствие с 

Директива 1999/45/ЕО и Директива 67/548/ЕИО като канцерогенни (R40, 
R45, R49), вредни за репродуктивната система (R60, R61, R62, R63), 
мутагенни (R46, R68), токсични (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
алергични при вдишване (R42), причиняващи наследствени генетични 
увреждания (R46), опасност от сериозно увреждане на здравето при 
продължително излагане (R48), възможни рискове от необратими ефекти 
(R68), вредни при вдишване (R20), вреди при контакт с кожата (R21); 

в) всички вещества или препарати, които са класифицирани според 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси4 като канцерогенни (H350-351), вредни за 
репродуктивната система (H360-361), мутагенни (H340-341), токсични (H300- 
H301, H310-H311, H330-H331, H411), алергични при вдишване (H334), 
причиняващи наследствени генетични увреждания (H340), опасност от 
сериодно увреждане на здравето при продължително излагане (H372-373), 
възможни рискове от необратими ефекти (H371). 

 
Проверка: Участникът в търга трябва да предостави подходящо доказателство за 
изпълнението на този критерий. 
 
 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 

1. Материалите на дървесна основа (напр. корк, целулоза), използвани в 
производството на топлинни изолации, които произхождат от стопанисвани по 
устойчиво развит начин гори, така че да се прилагат принципите и мерките, 
насочени към осигуряване на устойчиво развито и законосъобразно 
стопанисване на горите, при условие че тези критерии са характеризиращи и 
показателни за продукта. В Европа тези принципи и мерки трябва да 
съответстват поне на Паневропейските указания на оперативно ниво за 
устойчиво развито стопанисване на горите (Pan-European Operational Level 
Guidelines for Sustainable Forest Management), одобрени от Конференцията на 
министрите в Лисабон относно защитата на горите в Европа (2—4 юни 1998 г.). 
Извън Европа те следва да съответстват поне на принципите на UNCED 
(Конференцията на Обединените нации за околната среда и развитието) 
относно горите (Рио де Жанейро, юни 1992 г.) и, където е приложимо, на 
критериите или Указанията за устойчиво развито стопанисване на горите, 
приети от съответните международни и регионални инициативи (ITTO, 
Процесът от Монреал, Процесът от Тарапото, Инициативата на UNEP/FAO за 
сухата зона на Африка). 

 
Проверка: Произходът на дървесината/дървесните влакна от устойчиво развит и 
законен дърводобив може да бъде доказан чрез наличието на система за 
проследяване по веригата на доставките. Тези доброволни системи могат да бъдат 
сертифицирани от трета страна, често в рамките на система за управление по  
ISO 9000 и/или ISO 14000 или по Европейската схема за екологосъобразно 
управление и одитиране  (EMAS). 
 
Като доказателство за съответствие ще бъдат приемани също сертификати за 
проследяване по веригата на доставките на продукти от дървесина/дървесни 
влакна, сертифицирана съгласно FSC[2], PEFC[3], или други равностойни 

                                                 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, стр. 1352 
[2]   FSC (Съвет за стопанисване на горите): http://www.fsc.org/en.   
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доказателствени средства. Ако дървесината/дървесните влакна е с произход от 
държава, която е подписала Споразумение за доброволно партньорство (СДП) с 
ЕС, като доказателство за законност може да послужи лицензът по FLEGT[4]. 
Другите доказателствени средства, които ще бъдат приемани, включват приложим 
и валиден сертификат CITES или други равностойни средва, които могат да бъдат 
верифицирани, като например прилагането на система за надлежна проверка („due 
diligence system“). За първичен материал без сертификат участниците в търга 
трябва да посочат типа (включително с данни за дървесните видове), количествата 
и произхода на дървесината/дървесните влакна, заедно с декларация за тяхната 
законност. По този начин дървесината/дървесните влакна трябва да могат да 
бъдат проследени по цялата производствена верига от гората до продукта. 

 
2. В случаи, в които екологосъобразната обществена поръчка (ЕОП) включва 

монтажа на даден продукт, изпълнителите на монтажа следва да предоставят 
най-малко 20-годишна гаранция. В случаи, в които ЕОП обхваща само 
закупуването на продуктите (без монтажни работи, т.е. закупуване на продукти 
като „материални запаси“), производителят следва да предостави мимимум 20-
годишна гаранция за продукта, при условие че продуктът бъде монтиран в 
съответствие с неговите технически указания. 

 
Проверка: Участникът в търга трябва да предостави подходящо доказателство за 
спазването на този критерий. 
 
3. Допълнителни точки ще бъдат присъждани пропорционално на процентното 

съдържание
5  на рециклирани материали в изолационния продукт при 

съпоставяне на едни и същи материали, без то да е причина за увеличение на 
необходимата дебелина на изолационния материал,за осигуряване на същата 
степен на изолация. Използването на продукти със съдържание на рециклирани 
материали не следва също така да засяга функцията или топлинните свойства 
на изолационния продукт (нито количеството изолационен материал, 
необходимо за цялата сграда).  

 
Проверка: Участникът в търга трябва да представи подходящо доказателство, че 
този критерий е изпълнен.  Указания за подходящите нива на съдържние на 
рециклирани материали са на разположение на: 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf. 

 
4. Ще бъдат присъждани допълнителни точки за изолационни продукти, които 

използват пенообразуващи вещества с по-нисък потенциал за глобално 
затопляне (GWP), в случаите когато сравняваните пенообразуващи вещества 
имат равностойни показатели за топлинна ефективност на изолацията през 
целия жизнен цикъл на продукта. 

 
Проверка: Участникът в търга трябва да предостави подходящо доказателство за 
изпълнението на този критерий. 

                                                                                                                                         
[3]   PEFC (Програма за утвърждаване на горски сертификационни системи): http://www.pefc.org/internet/html.   
[4]  Планът за действие FLEGT (Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията) бе приет 
от ЕС през 2003 г. В плана за действие е посочена поредица от мерки за противодействие на незаконния дърводобив в 
развиващите се страни. Също така, в плана е определена система за лицензиране на дървесината, която да гарантира 
законността на внесените дървесни продукти. За получаването на лиценз трябва да бъдат подписани споразумения за 
доброволно партньорство (VPA) между държавите, произвеждащи дървесина, и ЕС. Дървесните продукти, които законно са 
произведени в държави, които са страни по VPA, ще бъдат лицензирани за законността на производството; повече 
информация на:  http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
5 Използвано е определението за рециклирано съдържание от стандарт ISO 14021: пропорцията по маса на рециклирания 
материал в даден продукт. Като рециклирани следва да се считат само тези отпадни материали, които са в състояние преди 
употреба или след употреба от потребителите, съгласно следните дефиниции на тези термини: 

• материал преди употреба от потребителите: материал, който е отклонен от потока от опадъци по време на 
производствен процес. Изключва се повторната употреба на материали (които могат да бъдат повторно 
обработени, повторно смлени или да представляват скрап), когато са генерирани в даден процес и са в състояние 
да бъдат оползотворени в рамките на същия процес, при който са генерирани, 

• материал след употреба от потребителите: материал, генериран от домакинствата или от търговски, 
промишлени и институционални инсталации в качеството им на крайни потребители на продукта, който повече не 
може да се използва по предназначение. Това включва върнати материали от веригата за разпространение. 
(http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html). 
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КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Участникът в търга трябва да предостави информация за:  
 

• производителя и датата на производство/партидния номер, 
• означенията за риск (R-values) на продукта към момента на производството, 
• материала, от който е направен продукта, 
• тегло и дебелина, 
• процент на рециклирано съдържание6: по видове материали — процентът 

за всеки материал трябва да бъде ясно посочен на етикета по маса и обем, 
• максимален период на съхранение или дата, до която продуктът трябва да 

бъде монтиран, 
• период след монтажа, когато продуктът ще достигне своята номинална 

дебелина, 
• инструкции за транспортиране и монтаж, 
• писмени инструкции за съхранение. 

 
Проверка: Когато посочените критерии за даден продукт са включени в съответен 
хармонизиран европейски стандарт за маркировка „СЕ“, разработен съгласно 
Директива 89/106/ЕИО относно строителните продукти, доставчикът трябва да 
предостави информацията, която придружава изискваната маркировка „CE“, за да 
докаже съответствието с посочените критерии. 

  
Когато посочените критерии за даден продукт не са включени в придружаващата 
информация към маркировката „CE“, съгласно Директива 89/106/ЕИО относно 
строителните продукти, за съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка от 
тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат също така други подходящи 
средства за доказване или подписана декларация. 

 
3.3. Изолационни материали: обяснителни бележки 

 
1. Критерии за възлагане: възлагащите органи трябва да определят в обявлението за 

обществена поръчка и тръжните документи колко допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за всеки критерий. Екологосъобразните критерии за възлагане следва 
като цяло да обуславят поне 10—15 % от общо възможните точки. 

 
2. Възлагащите органи следва да вземат предвид локалните особености на сградите, 

за които е предназначена топлинната изолация — като например географското 
разположение, климата и размерите на сградата, за да се избере подходяща 
степен на изолиране и тип изолация. 
 

3. Опаковки: 
 

В член 3 от Директива 94/62/ЕО от 20 декември 1994 г. относно опаковките и 
отпадъците от опаковки, опаковката се определя като: 

 
• Всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, 

за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки 
— както суровини, така и обработени продукти — от производителя до 
ползвателя или потребителя. Артикули, които „не се връщат“ и се използват 
за същите цели, също се считат за опаковки. 

 
Степента, в която опаковката на даден продукт представлява важно съображение, 
свързано с околната среда, зависи от редица променливи фактори, включително от 

                                                 
6 Съгласно определението за рециклирано съдържание в стандарт ISO 14021. 
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жизнения цикъл на продукта и опаковъчния материал. За продукт с по-кратък 
жизнен цикъл например има по-голяма вероятност опаковката да е по-важна, 
отколкото за продукт с дълъг жизнен цикъл.  Аналогично има по-малка вероятност 
опаковката да е важна от гледна точка на жизнения цикъл за продукт, който 
използва енергия.   
 
Когато възлагащият орган счита опаковката за важен въпрос, той може да пожелае 
да поиска информация от потенциалните доставчици, за да потвърдят, че са отчели 
въздействието върху околната среда на техния вариант за опаковане и че 
доставчикът отговаря на политиките на възлагащия орган.  

 
4. Съображения, свързани с разходите 
 
Тъй като цените на енергията и разходите за депониране се повишават, строителите и 
ползвателите на сгради насочват вниманието си към изолационните материали, като 
възможно решение на проблема с увеличаващите се разходи. В Таблица 1. Сравнителни 
данни за цените за редица изолационни продукти  са посочени цени на различни видове 
изолационни продукти. Следва да се отбележи, че тази таблица не съдържа данни за 
цените на всички изолационни материали, тъй като тя е цитирана от вторичен източник 
на информация. Следва да се отбележи също така, че тези цени са индикативни и 
подлежат на пазарни колебания.   

Таблица 1. Сравнителни данни за цените за редица изолационни продукти 7 

Вид изолация Топлинни 
характеристики 
(W/mK) 

(а) 
Цена/m2 

Стиропор  

0,033 

50 mm плоскост 3,14 евро 
100 mm плоскост 6,28 евро 
65 mm запълване на кухини 4,40 евро 
(включително труда за монтажа) 

Каменна минерална вата 0,034—0,036 4,40 евро — 7,80 евро 
Целулоза 0,033 10,06 евро 
Ленена изолация „Isovlas“ 

50 mm: 0,035 
50 mm — 5,52 евро 
100 mm — 9,48 евро 

Овча вълна 
0,037 

50 mm — 5,98 евро 
100 mm — 11,94 евро 

Гъвкава меламинова пяна 0,035 50 mm — 37,71 евро 
Корк 0,037 не е дадена стойност 
Конопена изолация  „Isonat“ 
и вата от рециклирани 
памучни влакна 

0,039 
50 mm — 5,23 евро 
100 mm — 10,43 евро 

(а) Цените са преизчислени от английски лири в евро по фиксинга, публикуван на http://www.xe.com за 
7.7.2008 г. 

 
Въпреки че покупната цена на стиропора (EPS) е по-ниска в сравнение с повечето 
други материали с подобни топлинни характеристики, при неговото производство се 
влага повече енергия. Например данните в Таблица 2 от Техническия информационен 
доклад (Technical Background Report) показват, че влаганата енергия при 
производството на EPS е четири пъти по-голяма в сравнение с тази при каменната 
минерална вата. Аналогично, въпреки че дебелата почти 100 mm овча вълна е 
приблизително два пъти по-скъпа от плоскост от EPS с дебелина 100 mm при 
съпоставими топлинни характеристики, за нея е необходима само част (~ 4 %) от 
енергията, влагана при производството на стиропор. Потребителите трябва да вземат 
предвид разходите за закупуване и монтаж на фона на трайността на материала и 
топлинната ефективност, изисквани за сградата, така че разходите да бъдат 
пропорционални на топлоизолационните потребности. С други думи, една изолация с 
по-добра топлинна ефективност може да бъде закупена и инсталирана на по-висока 

                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007 г.) Ecohouse: a Design Guide (Екологичната къща: Наръчник за проектиране)  3rd ed. Architectural Press. 
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цена, но може да не е необходима във връзка с предназначението на сградата, като се 
вземе предвид нейното местонахождение и климатичните условия. 
 
От гледна точка на жизнения цикъл, цената на една сграда включва и следните 
елементи

8: 
 

• разходи за контрол на емисиите в атмосферата, 
• разходи за ресурси по време на добива и производството на продукта. 

Например разходите за енергия, транспорт, опаковане, отпадъци и емисии,  
• разходи за събиране и обезвреждане на отпадъци, 
• разходи за екологични данъци, 
• разходи за мерки за възстановяване от замърсяването, 
• разходи за управление на околната среда, 
• разходи за комунални услуги, например доставка на вода, електроенергия и газ. 

 
Някои от тези разходи, обикновено тези от производствените етапи на изолацията, се 
прехвърлят на крайните потребители чрез цената на изолационния продукт. 
Потребителите трябва да вземат предвид тези разходи в съпоставка с увеличените 
разходи за отопление и вентилация, които биха направили, ако не е монтирана 
изолация. Тук следва да бъдат отчетени всички схеми за поощрение, които се прилагат 
от държавната администрация или доставчиците на енергия. Например в Обединеното 
кралство Тръстът за енергийни спестявания (EST) е изчислил подобни икономии в тази 
област за полусамостоятелна къща с три спални на централно отопление на газ, в 
която изолацията е монтирана от специалист и е получена отстъпна от цената на 
изолационните материали от местния доставчик на енергия. 
 
 
Таблица 2   са посочени някои от резултатите от проучването на EST. 
 
Таблица 2  Икономии от изолация 
Продукт Годишни 

икономии* 
Цена (с включен 
монтаж)* 

Срок на откупуване 

Изолация на стени в 
съществуваща 
въздушна кухина9 

около 132 евро  около 300 евро**  около 2 години 

Вътрешна изолация 
на стени10 

около 438 евро 6 600—10 200 евро*** около 15 до 23 години 

Външна изолация 
на стени11 

около 462 евро 12 600—17 400 евро*** около 27 до 37 години 

Подова изолация12 около 60 евро около 120****  около 2 години**** 
 

Забележки: 
*Всички икономии и разходи в евро са преизчислени от съответните суми в лири стерлинги при обменен курс 
1 лира стерлинг = 1,20037 евро 
** В цената с включен монтаж е отчетена и субсидия, предоставяна от основните енергийни доставчици във 
връзка с Carbon Emissions Reduction Target  (Целта за намаление на въглеродните емисии — съкратено 
CERT); типичната несубсидирана цена с включен монтаж е около 600 евро. 
***Вътрешна и външна изолация — посочените по-горе стойности са за цялостно изолиране на къщата; ако, 
обаче, желаете да реновирате отделни стени на дома си, можете да реализирате големи икономии, като 
едновременно с реновирането бъде сложена и изолация. 
**** Цената и срокът на откупуване са при монтаж, изпълняван от клиента. 
 
Следва да се обележи, че срокът откупуване на изолационни продукти може да варира 
в зависимост от това дали сградата е новострояща се или се санира. Тъй като често по-
старите обекти не удовлетворяват същото високо ниво на строителни стандарти като 
новостроящите се сгради, по-големи ползи от икономия на енергия могат да се 

                                                 
8 Boussabaine и Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses (Оценка на разходите през целия жизнен 
цикъл: рискове и ответни действия). Blackwell Publishing. 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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постигнат и чрез подмяна или увеличаване на дебелината на топлинната изолация. 
Следователно това съкращава срока на откупуване, тъй като разходите за енергия се 
понижават в по-голяма степен. 
 
Приложимо законодателство на ЕС и източници на информация 
 
4.1. Законодателство на ЕС 

 
• Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF,  
 

• Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други 
ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в 
стандартна информация за продуктите: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF,  

 
• Директива 89/106/ЕИО по отношение на строителните продукти: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:en:HTML,   
 
• Директива 93/68/ЕИО на Съвета за изменение на множество директиви, в това 

число Директива 89/106/ЕИО (строителни продукти): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML, 

  
• Регламент (ЕО) № 1272/2008 от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF,  

 
• Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF, 

 
• Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):EN:HTML, 

 
• Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF, 
 

• Директива 94/62/ЕО на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML,  

 
• Решение 97/129/ЕО на Комисията от 28 януари 1997 година за установяване на 

идентификационна система за опаковъчните материали съгласно 
Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и 
отпадъците от опаковки: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML, 

 
• Директива 2004/12/ЕО за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и 

отпадъците от опаковки: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF, 
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• Директива 91/689/ЕО относно опасните отпадъци: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:EN:HTML,  

 
• Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕО: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:EN:PDF,  

 
• Европейски каталог на отпадъците (EWC): 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:EN:HTML,  
 
• Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML,  
 
• Директива 2006/32/ЕО по отношение на ефективността при крайното потребление 

на енергия и осъществяване на енергийни услуги: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:EN:HTML,  

 
• Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF. 
 
 
4.2. Знаци за екомаркировка и други източници на критерии 
 
• Стандарт „Good Environmental Choice Australia“ (GECA): материали за топлинна 

изолация на сгради: 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm, 

 
• Програма „Environment Canada’s Environmental Choice“: материали за топлинна 

изолация: 
http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name=, 

 
• Знак „Environmental Choice New Zealand“: материали за топлинна изолация на 

сгради (резистивни):  
http://www.enviro-choice.org.nz/, 

 
• Тайванско лого „GreenMark“: материали за топлинна изолация на сгради: 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp, 
 
• Корейски знак за екомаркировка: EL243. материали за обшиване, изолиране и 

звукопоглъщане: 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3, 

 
• „German Blue Angel“: сградни материали, направени от отпадъчно стъкло; сградни 

материали, направени от отпадъчна хартия: http://www.blauer-engel.de/,  
 
• Лого на Обединеното кралство „Energy Saving Recommended“ (ESR): изолация 

(разни): 
http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products, 

 
• Програма на САЩ „ENERGY STAR“: уплътняване на дома: 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing.  
 


