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Строителство 

– Информационен лист за продукти за екологосъобразни обществени поръчки 
(ЕОП) 

 

1. Обхват 
 
Настоящият информационен лист за продукти съдържа препоръки за обществени 
поръчки за строителни работи, включително доставката на свързани услуги, като 
услуги за охлаждане, отопление и вентилация и захранване с електричество. Той 
обхваща етапите на проектиране, изграждане, използване и изваждане от експлоатация 
на сгради, като обществени и офис сгради. За всеки от тези етапи са предложени 
екологични критерии. Критериите се отнасят за потреблението на енергия, 
използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), строителните материали и 
продукти, управлението на отпадъците и водите, както и други аспекти на 
строителството, оказващи въздействие върху околната среда: архитектурен опит, 
мониторинг и потребителски аспекти. 
Предложеният подход е съсредоточен върху сградите като система вместо просто като 
съвкупност от компоненти. Критериите могат да бъдат използвани в тръжни процедури 
за строителство на нови сгради, както и при договори за ремонт и поддръжка на сгради.  
 
 
Системни компоненти на строителните работи 
Енергийни характеристики 
− Потребление на енергия (включително за отопление, охлаждане, топла вода, 

вентилация и електричество) 
− „Пасивно жилище“ и жилище с ниско потребление на енергия 
− Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
− Мониторинг на енергийните характеристики 
 
Строителни материали 
− Изключване на определени строителни материали и изискване за използването на 

устойчиви строителни материали 
− Оценка на жизнения цикъл (ОЖЦ): дълъг жизнен цикъл и ефективност на 

материала 
− Изолационни материали 
− Специфични строителни материали, направени от дърво, желязо, бетон, зидария и т. 

н. 

Управление на отпадъците 
− Намаляване и рециклиране на отпадъците и/или повторна употреба на материали 
 
Управление на водите 
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− Съоръжения за икономия на вода и използване на дъждовна вода/„сиви“ (битово 
отпадъчни) води 

Други 
Контрол на транспорта и  шума 
 
Процес на строителство 
1. Разработване на проекта 
2. Предварително проектиране/архитектурен конкурс  
3. Планиране на представянето на проекта 
4. Планиране на изпълнението на проекта 
5. Строителни работи и извършване на строителни услуги 
 
 
 

2. Ключови въздействия върху околната среда 
Въздействие  Подход на ЕОП  

Потреблението на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, 
топла вода и електричество и 
свързаните с тях емисии на  CO2  

→ 

Постигане на максималните 
енергийни характеристики на сградите 
Гарантиране  на високи стандарти за 
енергийна ефективност на 
инсталациите  за отопление, 
охлаждане, вентилация и топла вода и 
на електронните устройства 
Използване на договори за 
гарантирано качество на работа  с 
дружества за предоставяне на услуги, 
свързани с енергийната ефективност 
Стимулиране на използването на 
локални1 възобновяеми енергийни 
източници (Л-ВЕИ) и 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия 

Потреблението на природни ресурси → 

Въвеждане при строителните 
материали на системен подход за 
жизнения цикъл (ПЖЦ)  
Стимулиране на използването на 
устойчиво добити и произведени 
ресурси и строителни/изолационни 
материали 

                                                 
1  „Локални ВЕИ“ означава ВЕИ с производствена мощност  в рамките на самия строителен обект (напр. 
слънчеви панели и клетки, котли, използващи биомаса, съоръжения за комбинирано производство на 
топлинна и електроенергия, вятърни турбини и т.н.). 
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Потреблението  на ресурси на прясна 
вода както по време на строителството, 
така и в процеса на ползването  

→ 

Стимулиране на инсталирането на 
високоефективни технологии за 
икономия на вода и намаляване на 
използването на прясна вода по време 
на етапа на изграждане. 

Емисии на вещества, които са вредни за 
човешкото здраве и околната среда, по 
време на производството на строителни 
материали или на тяхното изхвърляне, 
водещо до замърсяване на въздуха и 
водата 
Отрицателни въздействия върху 
здравето на ползвателите на сградата 
поради съдържанието на вредни 
вещества в строителните материали 2   

→ 

Стимулиране на използването на 
нетоксични строителни материали 
чрез използване и на съществуващите  
строителни материали, произведени на 
базата на възобновяеми суровини 
Стимулиране на използването на 
заместващи вещества/материали на 
мястото на строителни материали, 
съдържащи опасни вещества3,  чрез 
използване и на съществуващите  
строителни материали, получени на 
базата на възобновяеми суровини 

Емисии на CO2 в резултат на  
транспортирането на строителни 
материали и продукти  

→ 

Използване на енергийно ефективни 
превозни средства за 
транспортиране  на материалите до 
строителния обект и в рамките на 
строителния обект 
Прилагане на ефективни системи за 
управление на веригата за доставки 
 

Образуване на отпадъци → 

Свеждане до минимум на 
образуването на отпадъци и 
осигуряване на подходящо 
управление на отпадъците, получени 
в процеса на събаряне и изграждане 

 

3. Критерии за ЕОП за строителството 

3.1 Предмет на поръчката и критерии за подбор – Основни и изчерпателни 
критерии за ЕОП  

 
3.1.1 Предмет на поръчката и критерии за подбор – Основни критерии 
 
Предмет 

                                                 
2  Дефинирани и изброени в Директива 76/796/ЕИО. 
3  Възлагащите органи трябва да гарантират, че безопасността и функционалността на строителните 
материали не е нарушена (например по отношение на устойчивостта срещу появата на плесени)  при 
използване на  заместващи вещества/материали. 
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Изграждане на нова, енергийно ефективна и съобразена с ВЕИ [посочете вида 
сграда] чрез използване на безопасни за околната среда строителни материали и 
продукти, или 
Ремонт на сгради от [посочете вида сграда] с цел привеждането им в съответствие 
със стандартите за  висока енергийна ефективност и за прилагане на ВЕИ, 
посредством използването на безопасни за околната среда строителни материали и 
продукти. 

 
 
Критерии за подбор 
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Изключване на определени изпълнители 
1. Строителни фирми, които нееднократно са нарушавали  законодателството или 

разпоредбите в областта на околната среда или са били признати за виновни за 
тежки професионални нарушения, както е постановено в членове 53 и 54 от 
Директива 2004/17/EО и член 45 от Директива 2004/18/EО, ще бъдат изключени 
от участие в тръжната процедура. 

 
Опит на архитекта в екологосъобразно строителство 
2. Архитектът трябва да демонстрира  достатъчно опит в проектирането на 

екологосъобразни сгради. Това може да включва ангажиране на услугите на 
свързани специалисти, напр. инженер-консултанти по отоплителни/охладителни 
инсталации. Всеки кандидат трябва да подаде документ от 2 страници, в който се 
посочва  опита (в миналото и понастоящем) в следните области (примерен 
списък): 
• енергийно ефективен и съобразен с ВЕИ строителен проект, включително, 

ако е налично, конкретната нужда от енергия за m², включващо отопление, 
охлаждане, осветление и вентилация за предишен строителен проект. 

• използване на високоефективно комбинирано производство на енергия 
• използване на възобновяеми енергийни източници 
• използване на договори за гарантирано качество на работата с дружества за 

предоставяне на услуги, свързани с енергийната ефективност 
• проектиране на херметични и въздухообменни инсталации  с 

оползотворяване на отпадна топлина. 
• биоклиматична архитектура, за постигане на енергийна ефективност, 

топлинен и оптичен комфорт и добри стандарти за качеството на въздуха в 
затворени помещения, избягване на механични системи, напр. чрез 
осигуряване на светлина посредством системи за естествена светлина. 

• използване на строителни материали и продукти, които са в съответствие с 
екологичните критерии 

• ефективно използване на водата 
• намаляване на отпадъците 

 
Технически капацитет за предприемане на необходимите мерки за екологосъобразно  
управление с цел да се гарантира, че строителните работи се изпълняват по 
екологосъобразен  начин 
3. Участниците в търга  трябва да демонстрират своя технически капацитет (или 

чрез  наличието на експертен потенциал в дружеството, или в сътрудничество с 
експерти) да въведат определени мерки за екологосъобразно  управление, които 
да отговарят на следните изисквания: 
• осигуряване на ефективна защита на флората и фауната в зоната на 

строителството и околностите (когато строителството се извършва в области, 
в които съществува повишен риск за околната среда). 

• мерки за предотвратяване на вредни отпадъци и изтичането на опасни 
вещества, които могат да имат отрицателно въздействие върху зоната. 

• мерки за екологосъобразно  управление, насочени към свеждане до минимум  
на образуването на отпадъци на обекта, спазване на  разпоредбите за шума и 
предотвратяване на  транспортни задръствания.  

• мерки за осигуряване на ефективно потребление на енергия и вода  
Проверка: Като доказателство могат да бъдат представени сертификати на 
EMAS и ISO 14001 или еквивалентни сертификати, издадени от органи в 
съответствие с общностното законодателство или със съответните европейски
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3.1.2 Предмет и критерии за подбор – Изчерпателни критерии на ЕОП 
 
Предмет 
Изграждане на нова/ремонт на [посочете вида сграда], постигане на енергийни 
характеристики, сходни със стандартите за „пасивно жилище“ или жилища с ниско 
потребление на енергия, чрез използване на устойчиви строителни материали, 
взимайки предвид интелигентни решения за енергийни услуги, аспекти на 
устойчивото управление  на чисти и отпадъчни води и на здравословните условия за 
живот. 

 
 
Критерии за подбор 
Участниците в търга трябва да спазват критериите за изключване и критериите за 
подбор, посочени в основните критерии. 
В допълнение към необходимия опит на архитектите, изискван съгласно основните 
критерии, архитектът  трябва също да докаже подходящ предишен  опит в 
проектирането на екологосъобразни сгради. В тази връзка може да се потърси 
съдействието на съответни специалисти, напр. инженер-консултанти по 
отоплителни/охлаждащи инсталации. От всеки участник в търга се изисква да 
подаде документ от 2 страници, посочващ опита (в миналото и понастоящем) в 
следните области (примерен списък): 

• използване в проектирането на инструменти за ПЖЦ и ОЖЦ.  
• постигане на добри стандарти за качество на въздуха в затворени 

помещения. 
 

 

3.1.3  Обяснителни бележки  
Опит на архитекта в екологосъобразно строителство: Преценяването на опита на 
архитекта изисква опит от страна на възлагащия орган. Може да е уместно да се 
потърси външна експертна оценка и да се определи жури, чиито членове притежават  
съвместно познания да преценят опита на конкуриращите се архитекти. 
Този списък е примерен и може да бъде разширяван/съкращаван, за да съответства на 
ситуацията. Необходимо е органът да определи какво означава „подходящ предишен 
опит“3. 
Изключване поради тежки професионални нарушения: Дружествата изпълнители 
могат да бъдат изключени, само ако националните законодателства на държавите-
членки включват законови разпоредби в областта на околната среда и ако 
нарушаването на подобни закони (и при окончателно съдебно решение в този смисъл) 
представлява тежко професионално нарушение. Участниците в търга, за които има 
произнесена присъда  в този смисъл, ще бъдат изключени (членове 53 и 54 от 
Директива 2004/17/EО и член 45 от Директива 2004/18/EО). 
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3.2 Спецификации и критерии за възлагане – основни  и изчерпателни 
критерии за ЕОП 
 
3.2.1. Изисквания за енергийни характеристики 
 
3.2.1. a)  Изисквания за  енергийни характеристики – основни критерии за ЕОП 
 
 

Енергийни характеристики 
Спецификации 
Стандарти за енергийно потребление 
1. Общото нужда от [нетна/ крайна/първична]4  енергия за сградата (включително 

за отопление, охлаждане, топла вода, вентилация и електричество) е [X] % по-
ниска от максималното ниво, определено в [посочете съответното национално 
законодателство]. 

Обучение по енергийна ефективност 
2. Управителят на сградата  трябва да премине обучение за ефективно  използване 

на сградата по отношение на потреблението на енергия след завършването на 
строителните/ремонтните работи. Участникът в търга трябва да представи 
съдържанието на обучението. 

Критерии за възлагане 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 
1. Най-ниско потребление на енергия и използване на източници на локални ВЕИ 

и/или високоефективно  комбинирано производство на енергия: по-ниско 
потребление на енергия от изискваното в спецификациите, основано на 
цялостната нужда от [нетна/крайна/първична] енергия за сградата (включително 
за отопление, охлаждане, топла вода, вентилация и електричество). Точки ще 
бъдат присъждани на базата на подвижна скала между най-добрите и най-лошите 
оферти.  

 
3.2.1. б)  Изисквания за енергийни характеристики – Изчерпателни критерии на ЕОП  

                                                 
4 Съществуват три основни начина за определяне на енергийното потребление  в зависимост  от 
определянето на границите на системата: 

• Нетна енергия: енергия, която е на разположение на потребителите за използване за  уреди и 
инсталации. В изчисленията се взимат предвид само характеристиките  на сградата без тези на 
отоплителните/охладителните инсталации и представляват само нетното потребление на енергия. 
За изчисляване  на нетната енергия са необходими данни за изискванията за вътрешния климат, за 
вътрешното затопляне, характеристиките  на сградата и външните климатични условия. 

• Крайна енергия: Енергийното потребление се измерва на ниво крайна употреба. За една сграда 
енергийното захранване се измерва при неговите  входни точки в сградата. 

• Първична енергия: Енергийното потребление се измерва на ниво  природни 
ресурси/съдържание на първична енергия. 
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Забележка: Тук се предлагат два различни варианта за енергийни характеристики. 
Възлагащият орган следва да избере един от тях, както и да включи общите критерии за 
енергийни характеристики, изложени в третото каре. 
 

Енергийни характеристики – вариант 1 
Спецификации  
Стандарт за енергийни характеристики 
1. Енергийните характеристики трябва да отговарят на критериите, заложени в 

стандарта за жилище с ниско потребление на енергия  или „пасивно жилище“  
[посочете наименование и интернет адрес на съответните спецификации за 
жилище с ниско потребление на енергия  или „пасивно жилище“] 5 

Обучение по енергийна ефективност 
2.   Управителят на сградата  трябва да премине обучение за ефективно  използване 
на сградата п отношение на потреблението на енергия след завършването на 
строителните/ремонтните работи. Участникът в търга трябва да представи 
съдържанието на обучението. 

 

Енергийни характеристики – вариант 2 
Спецификации 
Локални ВЕИ (Л-ВЕИ) 
1. Най-малко [X] %  от нуждата от [нетна,крайна или първична] енергия трябва да 

бъде обезпечена от локални източници на възобновяема енергия (Л-ВЕИ). Л-ВЕИ 
означава възобновяем енергиен източник с производствен капацитет в самата 
сграда (напр. слънчеви панели и клетки, котли, използващи биомаса, вятърни 
турбини и т.н.). 

Стандарти за енергийно потребление 
2. Общата нужда от [нетна/крайна/първична] енергия за сградата (включително за 

отопление, охлаждане, топла вода, вентилация и електричество) е с [X] % по-
ниска от максималното ниво, определено в [посочете съответното национално 
законодателство]. 

Обучение по енергийна ефективност 
3.   Управителят на сградата  трябва да премине обучение за ефективно  използване 
на сградата по отношение на потреблението на енергия след завършването на 
строителните/възстановителните работи. Участникът в търга трябва да посочи 
представи на обучението. 
Критерии за възлагане 

                                                 
5 В практиката значението на термина „жилище с ниско потребление на енергия“ е претърпяло промени с 
времето и със сигурност ще се променя в бъдеще. В момента  този термин означава по принцип жилище,  
което използва около половината от германския и швейцарския стандарти за ниско потребление на 
енергия за отопление на помещения , споменати по-долу във връзка с отопление на помещенията, 
обикновено вариращи от  30 kWh/m²a  до 20 kWh/m²a (9 500 Btu/ft²/yr до 6 300 Btu/ft²/yr).  



�Строителство – Информационен лист за продукти --- Окончателен вариант 
 

Инструментариум на Европейската комисия  за обучение по ЕОП - Модул 3: 
Препоръки за покупка  

9

Допълнителни точки  ще бъдат присъждани за: 
1. Иновационни услуги за енергийна ефективност на сградата: Участниците в търга 
трябва да представят конкретни предложения за постигане на енергийно 
ефективно осветление, отопление, охлаждане, високоефективно комбинирано 
производство на енергия  и вентилация  в  сградата. Допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за предложения подход чрез изчисляване на прогнозираните 
икономии на енергия (в сравнение със стандартни инсталации и отчитайки също 
предотвратените загуби по мрежата в случай на високоефективно комбинирано 
производство на енергия) и използването на пасивни компоненти (напр. изолация, 
използване на дневна светлина). 

2. По-ниско потребление на енергия: По-ниско потребление на енергия от това, 
което се изисква в спецификациите, основано на цялостната нужда от  
[нетна/крайна/първична] енергия за сградата (включително за отопление, 
охлаждане, топла вода, вентилация и електричество). Точки ще бъдат присъждани 
на базата на подвижна скала между най-добрите и най-лошите оферти. 

 

3.2.1 в) Изисквания за енергийни характеристики – Обяснителни бележки  
Обща забележка: Препоръчва се да се прецени кой е най-подходящият етап  за 
включване на всеки от предложените екологични критерии (конкурс за архитектурен 
проект, тръжна процедура за строителните работи). 
Процент на локални ВЕИ (Л-ВЕИ): Възлагащият орган трябва да определи 
подходящ минимален  % на Л-ВЕИ. Това ще зависи най-вече от климатичните 
условия и опита със съоръжения от Л-ВЕИ . Обикновено този процент  следва  да 
бъде между 5 и 20 %. 
Стандарти за енергийно потребление: Определянето на нуждата от нетна, крайна 
или първична енергия ще зависи от показателите, използвани за определяне на 
предвидените в националното законодателство енергийни характеристики. 
Възлагащият орган трябва ясно да посочи приложимото законодателство (вж. 
приложение 1, таблица 13 в Construction Background Report).  
При оценяване на постъпващите оферти възлагащите органи трябва да проверят 
правилното използване на приложимата методика за изчисление. Това може да 
изисква използването на вътрешно/външно експертно мнение. 
Стандарти за потребление на енергия – определяне на процентни нива: 
Въвеждането на процентно ниво  (заложено ниво за постигане) зависи силно от 
заложеното ниво за постигане на максималните енергийни характеристики, 
определени в националното законодателство. Препоръчва се целево ниво, което е 
поне с 20 % по-ниско от съществуващите  изискванията в националните стандарти. 
Стандарти за жилище с ниско потребление на енергия и „пасивно жилище“: В 
практиката значението на термина „жилище с ниско потребление на енергия“ е 
претърпяло промени с времето и със сигурност ще се променя в бъдеще. В момента по 
правило се счита, че терминът обхваща стойности, вариращи от  30 kWh/m²a  до 20 
kWh/m²a (9 500 Btu/ft²/yr до 6 300 Btu/ft²/yr). За сравнение, германският стандарт за 
свръхниско потребление на енергия Passivhaus, който понастоящем  се въвежда в 
някои други европейски държави, съдържа изискване за максимално отопление на 
помещения от 15 kWh/m²a или 4 755 Btu/ft²/yr (http://en.wikipedia.org/wiki/Low-
energy_building)  
Услуги, свързани със сградите: Строителните работи включват също монтаж на 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Passivhaus
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-energy_building
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-energy_building
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високоефективни  инсталации за комбинирано производство на енергия, за отопление, 
вентилация, климатизация  и охлаждане(HVACR), както и инсталации за  доставка на 
енергия, осветление и вода. Може да се сключи договор със специализирана фирма  за 
проектиране и инсталиране  (а понякога и за поддръжка) на тези услуги за сградата – 
често наричани „услуги за сградите“ (такова дружество често се определя  като 
„дружество за предоставяне на услуги, свързани с енергийната ефективност“). 
Критерии за възлагане: В известието за обществена поръчка  и тръжните документи 
възлагащите органи трябва да посочат колко допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за всеки критерий за възлагане. Като цяло екологичните критерии за 
възлагане следва да съставляват поне 10 до15 % от всички възможни точки. 
Ако критерият за възлагане е формулиран в смисъла на „по-добри характеристики в  
сравнение  с минималните изисквания, включени  в  техническите спецификации“, 
точки ще бъдат присъждани пропорционално на подобрените характеристики. 
Стандарти за енергийно потребление – препоръчителен етап от  процеса на 
строителство: Прагове за енергийни нужди  следва да бъдат включени във всички 
етапи на процеса по възлагане на обществена поръчка. 

Обща забележка:  Препоръчва се да се прецени кой е най-подходящият етап за 
включване на всеки от предложените екологични критерии (конкурс за архитектурен 
проект, тръжна процедура за строителните работи). 

 
3.2.2 Строителни материали – основни  и изчерпателни критерии за ЕОП 
 
3.2.2. a) Строителни материали – основни  критерии на ЕОП  
 

Строителни материали – строителни продукти 
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Спецификации 
Изключване на определени материали 
1. Участниците в търга трябва да декларират, че следните материали/вещества няма 

да бъдат използвани в сградата: 
• продукти, които съдържат серен хексафлуорид (SF6). 
• бои и лакове за вътрешно боядисване6 със съдържание на разтворители 

(летливи органични съединения (ЛОС) с максимална точка на кипене  
250°C), по-високо от: 
• за стенни бои  (в съответствие с EN 13300): 30 g/l (без вода). 
• за други бои със степен на нанасяне от поне 15 m²/l и покривност от 98 % 
непрозрачност: 250 g/l (без вода). 

• за всички други продукти (включително бои, различни от стенни бои и 
които имат степен на нанасяне  под 15m2/l, лакове, цветни политури за 
дърво, подови покрития и подови бои и свързани с тях продукти): 180g/l 
(без вода). 

Проверка: Участниците в търга трябва да декларират, че тези 
продукти/вещества няма да бъдат използвани в сградата. 

Дървен материал 
2. Използваният в сградата дървен материал трябва да бъде законно добит.  

Проверка: Сертификати за проследяване на продукти от дървесина, заверени 
съгласно FSC7, PEFC8 или други равностойни средства за доказване, ще бъдат 
приемани като доказателство за съответствие. Законният произход на 
дървесината може също да бъде доказан чрез  въвеждането на система за 
проследяване. Тези доброволни системи могат да бъдат сертифицирани от трета 
страна, често като част от ISO 9000 и/или ISO 14000 или от системата за 
управление EMAS (Схема на Общността по управление на околната среда и 
одитиране).  
Ако дървесината е с произход от държава, която е подписала Споразумение  за 
доброволно  партньорство (СДП) с ЕС, лицензът съгласно FLEGT може да 
послужи като доказателство за законен произход9. 
За несертифицирана дървесина участниците в търга трябва да посочат типовете 
(видовете), количествата и произхода на дървесината, заедно с декларация за 
нейния законен произход. По този начин дървесината може да бъде проследена 
по цялата производствена верига от гората до продукта.  
В конкретни случаи, когато представеното доказателство не е достатъчно за 
доказване на съответствието с необходимите технически спецификации, 
възлагащите органи могат да поискат от доставчиците допълнителни пояснения 
или доказателства. 

                                                 
6  Пределни стойности, извлечени от европейските стандарти за екомаркировка, и съответни стандарти 
като  EN 13300. 

7 FSC (Съвет по стопанисване на горите): http://www.fsc.org/en   
8 PEFC (Програма за утвърждаване  на сертификационни системи в областта на горското стопанство): 
http://www.pefc.org/internet/html   
9 Планът за действие FLEGT (План за действие на ЕС относно прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и търговията ) беше приет от ЕС през 2003 г. В плана за действие е 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Летливи органични съединения (ЛОС) 
3.  Строителни продукти. Емисиите на ЛОС от използваните строителни продукти не 
трябва да надвишават съответните стойности, посочени в европейския стандарт за 
определянето  на емисии от EN ISO 16000-9 до -11 (вж.  www.iso.org), или 
еквивалентни стойности (например, строителните продукти трябва да отговарят 
на стойностите от изпитвания, определени в германската схема AgBB, с цел да 
бъдат постигнати  минималните изисквания на кодексите за строителството  по 
отношение на  защитата на здравето във връзка с емисиите на ЛОС).  
Проверка: Доклад от изпитване въз основа  на посочения метод в EN ISO 
16000-9 до –11 или на еквивалентните стойности (вж. например германската 
схема AgBB http://www.umweltbundesamt.de/building-products/archive/AgBB-
Evaluation-Scheme2008.pdf). 

                                                                                                                                                         
определена поредица от мерки за борба с незаконното изсичане на горите  в развиващите се страни. В 
плана се определя  система за лицензиране на дървен материал, за да се гарантира, че внесените 
продукти са законни. За получаване на лиценза трябва да бъдат подписани споразумения за 
доброволно партньорство (СДП) между страните производителки на  дървен материал и ЕС. 
Продуктите от дървесина, които са били законно произведени в държавите партньорки по СДП, ще 
бъдат лицензирани за законността на производството. За повече информация: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.iso.org/
http://www.umweltbundesamt.de/building-products/archive/AgBB-Evaluation-Scheme2008.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/building-products/archive/AgBB-Evaluation-Scheme2008.pdf
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Критерии за възлагане 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 
1. Използване на строителни материали и продукти, които отговарят на определени 

екологични критерии: участниците в търга трябва да посочат процента на 
[посочете съответните  видове продукти, напр. прозорци, бои, изолационни 
материали], които ще бъдат използвани в строителството (по стойност) и които 
са произведени в съответствие със стандартите, залегнали в екомаркировка тип I 
съгласно ISO стандарт 14024, или да предоставят ясна и прозрачна информация 
относно характеристиките на продукта въз основа на декларации за продукти тип 
III. Допълнителни точки ще бъдат присъждани пропорционално на предложените 
проценти. 
Проверка: За продукти с екомаркировка тип I ще се счита, че са в съответствие с 
тези критерии. Също така ще се приема достоверна документация, 
удостоверяваща, че стандартите от дадена екомаркировка тип I са спазени. 
 

2. Използване на строителни материали, получени от възобновяеми суровини: 
Участниците в търга трябва да посочат процента на [посочете съответните видове 
продукти, напр. прозорци, бои, изолационни материали], които ще бъдат използвани 
в строителството (по стойност), които са получени от възобновяеми суровини. 
 
3. Горски материал от устойчиво управлявани източници: Дървен материал, добит от 
гори, за които е проверено, че са управлявани чрез прилагане на принципите и 
мерките, целящи гарантиране на устойчиво управление на горите, при условие че 
тези критерии са характерни и приложими за продукта. В Европа тези принципи и 
мерки трябва да съответстват поне на Паневропейските насоки на оперативно ниво 
за устойчиво управление на горите, одобрени от Конференцията на министрите в 
Лисабон относно защитата на горите в Европа (2 до 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 насоките за 
устойчиво управление на горите, приети от съответните международни и регионални 
инициативи (ITTO, Процесът от Монреал, Процесът от Тарапото, Инициативата на 
ЮНЕП/ФАО за сухата зона на Африка). 
Проверка: Сертификати за проследяване на продукти от дървесина, удостоверени  
съгласно FSC10, PEFC11 или други равностойни  средства за доказване, ще бъдат 
приемани като доказателство за съответствие. Ще се приемат също всички 
подходящи средства за доказване, като например технически досиета на 
производителя или доклад от изпитване от признат орган. 
 

 
3.2.2. б)  – Строителни материали – Изчерпателни критерии на ЕОП 
 

Строителни материали – строителни продукти 

                                                 
10 FSC (Съвет по стопанисване на горите): http://www.fsc.org/en   
11 PEFC (Програма за утвърждаване  на сертификационни системи в областта на горското стопанство): 
http://www.pefc.org/internet/html   

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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Спецификации 
Продуктите трябва да са в съответствие с три спецификации, които са изброени в 
основните критерии 
В допълнение, продуктите трябва да са в съответствие със следните спецификации: 
Стомана 
4. [Приложима за ремонтни работи] За почистване, отстраняване на ръжда и 
премахване на боя от стоманени продукти не трябва да се използват почистващи 
препарати със силикон. Остатъчните материали трябва да се изхвърлят съгласно 
съответното национално законодателство. 
Проверка: Участниците в търга трябва да декларират, че този критерий ще бъде 
изпълнен. 

Критерии за възлагане 
Допълнителни точки ще се присъждат за използване на строителни материали в 
съответствие с 3 критерия за възлагане, които са изброени в основните критерии 

Допълнителни точки ще бъдат присъждани също за: 
4. Използване на строителни материали и продукти, които отговарят на определени 
екологични критерии 
 [За страни, в които съществуват достатъчно данни за ОЖЦ на строителните 
материали] от участниците в търга може да бъде поискано да представят дата на 
ОЖЦ [посочете името на инструмента за ОЖЦ], за да се даде възможност за 
сравняване на ОЖЦ на строителните материали.  
 
5. Конкуренция по отношение на R-стойностите12 (комбинация от ламбда 
стойността13 и дебелината на изолационните продукти) на предложената изолация 
Участниците в търга трябва да представят R-стойностите  на предложените 
изолационни материали. Точки ще бъдат присъждани на базата на подвижна   
скала между най-добрите и най-лошите оферти. 
Проверка: Трябва да се предостави документация от изпитване  за предложения 
изолационен материал/решение чрез използване на акредитиран стандарт за 
изчисление на R-стойност  за изолация. 

 

3.2.2. в) Строителни материали – Обяснителни бележки  
Обща забележка:  Препоръчва се да се прецени кой е най-подходящият етап  за 
включване на всеки от предложените екологични критерии (конкурс за архитектурен 
проект, тръжна процедура за строителните работи). 
Рециклирано/повторно използвано съдържание – спецификация или критерии за 
възлагане: Когато възлагащият орган не е в състояние  да определи наличието на 
рециклирано/повторно използвано съдържание, този критерий вместо това може да 
бъде използван в етапа на възлагане. 
Използване на екологични строителни материали и продукти – спецификации 
или възлагане: Предлага се  този критерий да се използва по време на етапа на 
възлагане, тъй  като възлагащият орган вероятно няма да има достатъчно познания за 
                                                 
12 R-стройността описва изолационните характеристики на определени строителни изолационни 
материали. 
13 Ламбда е стойност за измерване на топлинната проводимост на материала. 
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пазарната наличност и цената на такива продукти. Ако възлагащият орган познава  
добре пазара, в спецификациите може да бъде включен минимален процент за 
определени видове продукти. В Европа има различни информационни центрове, 
които предоставят подробна информация за устойчиви строителни материали, като 
например създадените информационни уебсайтове за съответните екомаркировки. 
Моля, вж. раздела за екомаркировка в Construction Background Report. 

Критерии за възлагане: В известието за обществена поръчка  и тръжните документи 
възлагащите органи трябва да посочат колко допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за всеки критерий за възлагане. Екологичните критерии за възлагане като 
цяло следва да съставляват поне 10 до15  % от всички възможни точки. 
Когато критерият за възлагане е формулиран в смисъла на „по-добри характеристики  
в сравнение  с минималните изисквания в техническите спецификации“, точки ще 
бъдат присъждани пропорционално на подобрените характеристики. 
От съществено значение е осъществимостта на предложените решения да бъде 
оценена по време на етапа на тръжната процедура и да бъде наблюдавана по време на 
етапа на изпълнение. 
Сравнение на ОЖЦ на строителни материали: Наличието на данни за ОЖЦ на 
строителните материали варира значително в отделните държави. Необходимо е 
възлагащият орган да прецени дали съществуват достатъчно данни за прилагане на 
този критерий за възлагане. 
Необходимо е също така възлагащият орган да определи кои инструменти за ОЖЦ са 
най-подходящи за региона/вида на строителните работи. Списък с подходящите 
инструменти за ОЖЦ е наличен  в раздел 6 от Construction Background Report. 
Когато инструментите за ОЖЦ са на лице, те могат да заменят повечето от 
специфичните изисквания относно строителните материали (тъй като те са обхванати 
от инструмента за ОЖЦ). 
Забележка:  Препоръчва се също договорна клауза за задължително използване на 
инструмент за ОЖЦ по време на етапа на проектиране – вж. по-долу. 
 
3.2.3. Съоръжения за икономия на вода – основни  и изчерпателни критерии на 
ЕОП 
 
3.2.3 a) Съоръжения за икономия на вода – основни критерии на ЕОП 
 

Съоръжения за икономия на вода 
Спецификации 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
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Съоръжения за икономия на вода 
1. Всички ползващи вода санитарни и кухненски устройства трябва да бъдат 

оборудвани с най-новите налични на пазара технологии за икономия на вода. 
• Тоалетните с устройства за двойно промиване следва да използват най-много 

6 литра за пълно промиване и 3 литра за промиване след уриниране. 
• Безводните писоари трябва или да използват биоразградима течност, или да 

работят изцяло без течност. 
• Устройствата за икономия на вода, пригодени за тоалетни казанчета, трябва 

да реализират икономия на вода от поне 30 % при промиване на тоалетната. 
• Разпръсквателите на смесителните кранове следва да реализират икономия от 

поне 50  % вода  в сравнение с използването на обикновени разпръскватели. 
Проверка: Участниците в търга трябва да предоставят листовки с техническите 
данни за продуктите, които ще бъдат монтирани, за да потвърдят тяхното 
съответствие със спецификациите. 

 
3.2.3. б)  Съоръжения за икономия на вода – Изчерпателни критерии на ЕОП 
 

Съоръжения за икономия на вода 
Спецификации 
2. Всички ползващи вода санитарни и кухненски устройства трябва да бъдат 

оборудвани с най-новите технологии за икономия на вода, налични на пазара. 
• Тоалетните с устройства  за двойно промиване следва да използват най-много 

6 литра за пълно промиване и 3 литра за промиване след уриниране. 
• Безводните писоари трябва или да използват биоразградима течност или да 

работят изцяло без течност. 
• Устройствата за икономия на вода, пригодени за тоалетни казанчета, трябва 

да демонстрират икономия на вода от поне 30 % за промиване на тоалетната. 
• Разпръсквателите на смесителните кранове следва да реализират икономия от 

поне 50  % вода  в сравнение с обичайното ползване на течаща вода. 
Проверка: Участниците в търга трябва да предоставят листовки с техническите 
данни за продуктите, които ще бъдат монтирани, за да потвърдят тяхното 
съответствие със спецификациите. 

 
2.   Поне [X]  % от броя на писоарите и тоалетните трябва да използват безводни 
технологии. 

Проверка: Участниците в търга трябва да посочат предвидения брой и процент 
на предвидените безводни устройства. 

Критерии за възлагане 
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Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 
1. Използване на дъждовна и „сива“ (битово отпадъчна) вода 

Участниците в търга трябва да представят предложение за това как да бъде 
постигнато максимално използване на дъждовна и „сива“ вода във 
водоснабдителната инсталация и в инсталацията за обратни води на сградата. 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани на базата на предоставените 
предложения. 
Предложенията ще бъдат класирани съгласно следните критерии: 

• предназначение и качество на технологията, включително нейната 
приспособимост към проекта за сградата. 

• приблизителния процент на източниците на дъждовна и „сива“  вода от 
общото водоснабдяване. 

• разходи за поддръжка и трайност на продукта (разходи за монтаж и 
поддръжка). 

 

3.2.3. в) Съоръжения за икономия на вода – Обяснителни бележки  
Обща забележка: Препоръчва се да се прецени кой е най-подходящият етап  за 
включване на всеки от предложените екологични критерии (конкурс за архитектурен 
проект, тръжна процедура за строителните работи). 
Съоръжения за икономия на вода – проверка: С цел определяне на 
спецификациите и проверка на съответствието, възлагащият орган следва да има общ 
поглед върху наличните на пазара технологии, като например накрайници за кранове 
и ограничители на разхода на вода. При необходимост критериите могат да бъдат 
адаптирани, за да съответстват на пазарната наличност. Технологиите, представени в 
критериите по-горе,  са възприети от националните разпоредби за водоснабдяване на 
Обединеното кралство, основани на прилагането на европейска Директива 2000/60/EО 
за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за 
водите. Вж. също каталога за устойчиви продукти на 
http://www.globaltolocal.com/G2L_ESPO %20Catalogue.php. 
Съоръжения за икономия на вода – определяне на проценти: Заложеното ниво за 
постигане (X %) силно зависи от наличието  на търсените технологии на пазара (напр. 
устройства за тоалетни NoMix) в конкретен европейски район. Ако възлагащият орган 
не е подробно запознат със състоянието на пазара, препоръчва се този критерий да 
бъде използван по време на етапа на възлагане с цел да се определи реалното търсене. 
Използване на дъждовна и „сива“  вода – спецификации или етап на възлагане: 
Възможно е също определянето на минимални проценти за източници на дъждовна 
или „сива“  вода от общото водоснабдяване, като обаче потенциалът ще варира 
съществено в съответствие с климатичните условия. Поради това за определяне на 
подходящите нива може да е необходима експертна оценка на местно равнище. 
Критерии за възлагане: В известието за обществена поръчка  и тръжните документи 
възлагащите органи трябва да посочат колко допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за всеки критерий за възлагане. Екологичните критерии за възлагане като 
цяло следва да съставляват поне 10 до15  % от всичките възможни точки. 
 
 

http://www.globaltolocal.com/G2L_ESPO Catalogue.php
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3.3. Клаузи за изпълнение на договора – основни  и изчерпателни критерии на 
ЕОП 
 
3.3.1. Клаузи за изпълнение на договора – основни критерии на ЕОП 
 
Клаузи за изпълнение на договора 
Задължително изпитване за плътност на въздуха в сградата  
Когато в сградата е предвидена механична вентилация, изпълнителят трябва да 
осигури извършването на „изпитване за плътност на въздуха в сградата“ по време на 
[посочете подходящия етап на изграждане]. Това трябва да бъде извършвано 
многократно до постигането на подходящ стандарт. 
Отчетност 
Изпълнителят трябва да осигури редовни отчетни услуги за първите три години, в 
резултат на които управителят на сградата ще разполага с месечни данни за 
енергийното потребление за отопление, охлаждане, вентилация, топла вода и 
електричество. 
Транспортиране и рециклиране на строителни материали 
• Изпълнителят следва да определи минимално и целево равнище за използването 

на контейнери за повторната употреба при транспортиране на необходимите 
строителни материали до строителния обект,  в рамките на  обекта и за 
извозването им от строителния обект. 

• Доставчиците на строителни материали трябва да определят минимално и целево 
равнище за  отпадъците от опаковки (което да бъде постигнато например чрез 
система за обратно изкупуване, рециклиране и повторна употреба на опаковките, 
в които се доставят строителните материали). 

Управление на отпадъците 
Изпълнителят трябва да въведе подходящи мерки за намаляване и оползотворяване 
(повторно използване или рециклиране) на отпадъци, които се образуват при 
разрушителни и строителни дейности. Степента на пълно оползотворяване 
(повторно използване или рециклиране) трябва да бъде поне 60 % на базата на 
процентното разделяне по тегло.14 
Проверка: Доказателство за съответствие може да бъде предоставено посредством 
система за управление на околната среда (СУОС) като например EMAS или друго 
доказателство за сходни мерки за  управление на околната среда. 

 
3.3.2 Клаузи за изпълнение на договора – изчерпателни критерии 
 
Клаузи за изпълнение на договора 
Изпълнителят трябва да спазва клаузите за изпълнение на договора, изброени в 
основните критерии 
В допълнение, изпълнителят трябва да спазва следните клаузи за изпълнение на 
договора: 

                                                 
14  http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/68na3.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/68na3.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/68na3.pdf
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Използване в проекта на инструмент за ОЖЦ  
При извършване на работата по проектиране трябва да се използва/т [посочете 
наименование на инструмент(и) за ОЖЦ]. 

 

3.3.3. Клаузи за изпълнение на договора: обяснителни бележки  

Използване в проекта на инструмент за ОЖЦ: Необходимо е възлагащият орган да 
определи кой(и) инструмент(и) за ОЖЦ е(са) най-подходящ(и) за района/вида на 
строителните работи и да определи към кои аспекти на проекта и на подбора на 
материали могат да се приложат тези инструменти. В противен случай това може да 
бъде определено по време на етапа на договаряне, заедно с архитекта, спечелил 
конкурса. Списък с инструменти за ОЖЦ, които могат да бъдат използвани, е наличен 
в Background Report. Това договорно условие трябва да бъде ясно обявено в тръжните 
документи, така че участниците в търга да бъдат осведомени относно заложените в 
договора изисквания. 
Изпитване за плътност на въздуха в сградата – подходящ етап: Подходящото 
време за извършване на изпитване за плътност на въздуха в сградата зависи от вида на 
сградата (напр. за дървена  конструкция — след монтирането на прозорците, вратите 
и изолациите срещу влага). 
Транспортиране и рециклиране на строителни материали: Може също да е 
уместно да се изисква стоките да бъдат превозвани  на специализирани съоръжения за 
железопътен  или вътрешен воден транспорт. Това е приложимо, само ако повече от 
един потенциален изпълнител действително има възможност да използва мрежи за 
железопътен или вътрешен воден транспорт. 
Намаляване и управление на отпадъците: Възлагащият орган трябва да създаде 
подходяща система за мониторинг и оценка по време на строителния процес, която, 
наред с въпросите  за цялостен контрол върху качеството, се фокусира и върху 
мониторинга на системата за управление на отпадъците. 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
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