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Мебели 

– Информационен лист за продукта във връзка с екологосъобразните 
обществени поръчки (ЕОП) 

 

1 Обхват 
 
Мебелите са широка продуктова група, която обхваща много различни видове мебели 
(столове, маси, гардероби, рафтове, шкафове...) с коренно различни употреби (за 
училища, офиси, кухни, бани, за използване на открито, за специална употреба и т.н.). 
Предложените критерии обхващат: 
• Интериорни мебели. Тук се включват интериорни мебели за служебни цели, 

например офиси, училища и такива за битови цели. Включват се всякакви свободно 
стоящи или вградени мебели, които се използват за съхранение на артикули, 
закачване, лягане, седене, работа и хранене. При все това, не се включват 
строителни продукти (например стъпала, стени, корнизи, панели), санитарно 
оборудване, килими, платове, консумативи за офиса и други продукти, чиято 
основна цел не е да функционират като мебели. 

• Екстериорни мебели. Тук се включват предимно пейки, маси и столове, като 
изключва други продукти, чиято основна цел не е да функционират като мебели 
(като улични лампи, места за паркиране на велосипеди, спортни площадки и т.н.). 

 
Предложените критерии се основават на източници на съществуващи екомаркировки. 
 
Предложените критерии са насочени към материалите, които обикновено са най-
използвани при производството на мебели: дърво и материали на основата на 
дървесина, метали, пластмаси, тапицерия и текстил.  
Препоръчват се критерии и за покрития и адхезивни вещества/лепила, използвани при 
сглобяването на продукта и за опаковката. 
 
 
 
 

2 Ключови въздействия върху околната среда 
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Въздействие  Подход 
• Загуба на биоразнообразие, ерозия и 

деградиране на почвите в резултат на 
неустойчиво управление и незаконно 
изсичане на горите 

• Въздействие върху ландшафта от 
минни дейности 

• Изчерпване на ресурси поради 
използване на невъзобновяеми 
ресурси като метали и нефт/природен 
газ за пластмаси  

• CO2 и други емисии в резултат на 
потреблението на енергия при 
производството на някои материали 

• Еутрофикация на повърхностни и 
подпочвени води в резултат на 
използването на опасни вещества, 
които могат да бъдат освободени по 
време на производство, употреба или 
изхвърляне, емисии на ЛОС в 
резултат на употребата на органични 
разтворители 

Отпадъци и отпадъци от опаковки, 
дължащи се на опаковане и 
преждевременна подмяна на мебели 
поради липсата на възможности за 
ремонт, малка дълготрайност, 
ергономичност или непригодност на 
мебелите за целта 

→ 

• Осигуряване на дървесина от 
законно и устойчиво управлявани 
гори 

• Употреба на материали, изработени 
отчасти или изцяло от рециклирани 
материали и/или възобновяеми 
суровини (например дърво) 

• Ограничаване на съдържанието на 
органични разтворители и на 
емисиите на ЛОС в продукти, 
лепила и вещества за повърхностна 
обработка 

• Избягване на някои опасни 
вещества при производството и 
повърхностната обработка на 
материали 

• Осигуряване на възможност за 
рециклиране и отделяне на 
опаковъчни материали и части на 
мебели и използване на опаковъчни 
материали на базата на 
възобновяеми суровини 

• Осигуряване на трайни, годни за 
използване, ергономични, лесни за 
разглобяване, позволяващи ремонт 
и рециклиране мебели  
 
 
 

 
 

3 Мебели – критерии на ЕОП  

3.1. Мебели – основни критерии на ЕОП  
Мебели 
Предмет 
Закупуване на мебели, произведени от материали и с процеси без отрицателно 
въздействие върху околната среда. 
Спецификации 
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Дърво и материали на дървесна основа 
1. Всички материали от дърво и на дървесна основа са от законен източник на 

дървесина.  
Проверка: Като доказателство за съответствие ще се приемат сертификати за 
контрол за дървесината, сертифицирана като FSC1, PEFC2 или всякакви други 
еквивалентни доказателства. Законният произход на дървесината може също 
така да бъде доказан с въвеждане 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 системата за управление EMAS. Ако дървесината 
произхожда от държава, която е подписала доброволно споразумение за 
партньорство (ДСП) с ЕС, лицензът FLEGT ще служи за доказателство за 
съответствие3. 
За несертифицирана дървесина участниците в търга посочват типовете 
(видовете), количествата и произхода на използваната в производството 
дървесина, заедно с декларация за нейното съответствие с нормативните 
изисквания. По този начин дървесината ще може да бъде проследена по цялата 
производствена верига от гората до продукта.  
В определени случаи, когато предоставените доказателства са счетат за 
недостатъчни, за да се докаже съответствие с изискваните техническите 
спецификации, възлагащите органи могат да поискат от доставчиците 
допълнителни уточнения или доказателства.  

 
 

Пластмасови части 
2. Всички пластмасови части ≥ 50 g се маркират за рециклиране в съответствие с 

ISO 11469 или негов еквивалент и не трябва да съдържат добавки от други 
материали, които могат да възпрепятстват тяхното рециклиране. 
Проверка: Участниците в търга трябва да представят описание на включените 
пластмасови материали и използваните количества, начина, по който са 
етикетирани, и как са прикрепени един към друг или към други материали. 
Продуктите с екомаркировка тип І, отговаряща на избраните критерии, ще се 
считат за съответстващи. 

 

Повърхностни покрития от дървени, пластмасови и/или метални части 
3. Използваните за повърхностни покрития продукти: 

- не съдържат опасни вещества, които са класифицирани в съответствие с 

                                                 
1 FSC (Съвет за стопанисване на горите): http://www.fsc.org/en/  
2 PEFC (Програма за утвърждаване на горски сертификационни системи): 
http://www.pefc.org/internet/html 
3 Планът за действие FLEGT (прилагане на законодателството в областта на горите, управление и 
търговия) беше приет от ЕС през 2003 г. Планът за действие определя редица мерки за справяне с 
незаконното изсичане на гори в развиващите се страни. Планът определя система за лицензиране на 
дървесината за гарантиране на законосъобразността на внесени продукти от дърво. За да получат 
лиценз, държавите производители на дървесина трябва да подпишат доброволни споразумения за 
партньорство (ДСП) с ЕС. Продуктите от дървесина, които са законно произведени в държави 
партньорки по VPA, ще бъдат лицензирани за законосъобразността на производството; повече 
информация на: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

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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Директива 1999/45/ЕО като канцерогенни (R40, R45, R49), вредни за 
репродуктивната система (R60, R61, R62, R63), мутагенни (R46, R68), токсични 
(R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), алергенни при вдишване (R42) или вредни 
за околната среда (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), причиняващи 
наследствени генетични увреждания (R46), опасност от сериозно увреждане на 
здравето при продължително излагане (R48), възможни рискове от необратими 
ефекти (R68).  

- не съдържат повече от 5 тегловни % летливи органични съединения (ЛОС). 
За фталати: Не е позволено използването на фталати, които към момента на 
прилагане изпълняват критериите за класифициране на която и да е от следните 
фрази на риска (или комбинации от тях): R60, R61, R62, в съответствие с 
Директива 67/548/ЕИО и нейните изменения. 

- не съдържат азиридин.  
- не съдържат съединения на хром(VI).  
Проверка: Участниците в търга трябва да представят списък с всички вещества 
за повърхностна обработка, използвани за всеки материал в мебелите и техния 
информационен лист за безопасност или еквивалентна документация, 
демонстрираща съответствие с горепосочените критерии. Мебели с 
екомаркировка тип І ще се считат за съответстващи. 

Адхезивни вещества и лепила 
4. Съдържанието на ЛОС в адхезивните вещества, използвани при сглобяването 

на мебели, не надвишава 10 тегловни %.  
Проверка: Участниците в търга трябва да представят списък с всички 
адхезивни вещества, използвани при сглобяването на мебелите, и техния 
информационен лист за безопасност или еквивалентна документация, където е 
посочено количеството ЛОС, демонстрираща съответствие с горепосочените 
критерии. Мебели с екомаркировка тип І, отговаряща на този критерий, ще се 
считат за съответстващи. 
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Опаковъчни материали 
5. Опаковката трябва да се състои от материал, който може лесно да се рециклира, 

и/или материали от възобновяеми източници, или да представлява система за 
многократна употреба.  

6. Всички опаковъчни материали се отделят лесно на ръка в позволяващи 
рециклиране части, състоящи се от един материал (например картон, хартия, 
пластмаса, текстил). 

Проверка: Описание на опаковката на продукта се предоставя заедно със 
съответната декларация за съответствие с тези критерии. 

Дълготрайност, възможност за ремонт, годност за употреба и ергономичност 
7. Мебелите трябва да отговарят [тук се въвеждат националните/международните 

стандарти за качество] или техен еквивалент по отношение на функционалните 
характеристики (например безопасност, износоустойчивост, якост на опън, 
светлоустойчивост, устойчивост на триене, деформиране при натиск, 
ергономичност). 
Проверка: Участниците в търга трябва да представят подходяща документация 
за демонстриране на съответствие с тези стандарти. 

 
Критерии за възлагане 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 

1. Суровини/устойчиво управление на горите: Процентът на крайния продукт, 
изработен от дърво, дървесни влакна и дървесни частици, произведени от гори, 
за които е проверено, че се управляват с прилагане на принципите и мерките, 
насочени към осигуряване на устойчиво управление на горите, при условие че 
тези критерии са характерни и уместни за продукта. 
В Европа тези принципи и мерки съответстват поне на тези от насоките за 
общоевропейско 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 съответстват поне на принципите 
на UNCED относно горите (Рио де Жанейро, юни 1992 г.) и, когато е 
приложимо, на критериите или насоките за устойчиво управление на горите, 
както са приети съгласно съответните международни и регионални инициативи 
(ITTO, Процесът от Монреал, Процесът от Тарапото, Инициативата на 
ЮНЕП/ФАО за сухата зона на Африка). 
Проверка: Като доказателство за съответствие ще се приемат сертификати за 
контрол на дървесни влакна, сертифицирани като FSC4, PEFC5 или какъвто и да 
е друг стандарт за устойчиво управление на горите. Ще се приемат и всякакви 
други подходящи доказателствени средства, например техническо досие на 
производителя или доклад от изпитване от независим орган.  

2. Съдържание на рециклирани материали: Тегловно съдържание в проценти на 
рециклирани материали на основата на дървесина, пластмаса и/или метали в 
крайните мебели.  
Проверка: Участниците в търга трябва да представят подходяща 

                                                 
4 FSC (Съвет за стопанисване на горите): http://www.fsc.org/en/  
5 PEFC (Програма за утвърждаване на горски сертификационни системи): 
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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документация, в която в проценти се посочва тегловното съдържание на 
материали. 

3. Текстил 
[тук се въвеждат основните критерии от информационния лист за продукти за 
текстил] 
Проверка: Всички продукти с екомаркировката на ЕС или каквато и да е 
национална или частна маркировка, отговарящи на посочените критерии, ще се 
считат за съответстващи. Ще се приемат и всякакви други подходящи 
доказателствени средства, например техническо досие на производителя или 
доклад от изпитване от признат орган. 

4. Материалите за тапициране отговарят на критериите на екомаркировката на 
ЕС, достъпни на http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF). 
Проверка: Всички продукти с екомаркировката на ЕС или национална или 
частна маркировка, отговарящи на посочените критерии, ще се считат за 
съответстващи. Ще се приемат и всякакви други подходящи доказателствени 
средства, например техническо досие на производителя или доклад от 
изпитване от признат орган. 

 

3.2. Мебели – пълни критерии на ЕОП  
Мебели 
Предмет 
Закупуване на мебели, произведени от материали и с процеси, неоказващи 
отрицателно въздействие върху околната среда. 
Спецификации 
Продуктите отговарят на седемте спецификации, посочени в основните критерии 
Освен това продуктите отговарят на следните спецификации: 

 

8. Консерванти (само за екстериорни мебели) 
8.1. Дървен материал, класифициран с клас на дълготрайност 1 или 2 в 
съответствие с EN 350-2 или негов еквивалент, трябва да не е бил обработван с 
антисептици. 

8.2. Дървен материал, който не е класифициран с клас на дълготрайност 1 или 2 в 
съответствие с EN 350-2 или негов еквивалент, трябва да не е бил обработван с 
вещества, класифицирани в съответствие с Директива 1999/45/ЕО като 
канцерогенни (R40, R45, R49), вредни за репродуктивната система (R60, R61, R62, 
R63), мутагенни (R46, R68) или алергенни при вдишване (R42). 

8.3. Активните вещества в консервантите не трябва да са на основата на арсен, 
хром или органични съединения на калай.  

Проверка: Участниците в търга трябва да представят класификация на 
дълготрайността на дървесните продукти, заедно със списък на използваните 
консерванти за всеки материал в мебелите и техния информационен лист за 
безопасност или еквивалентна документация, демонстрираща съответствие с 
горепосочените критерии. Продукти с екомаркировка тип І, отговаряща на този 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF
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критерий, ще се считат за съответстващи. 
9. Повърхностни покрития на дървени, пластмасови и/или метални части 

Използваните за повърхностно покритие продукти: 

- не съдържат повече от 5 тегловни % летливи органични съединения (ЛОС). 
Проверка: Участниците в търга трябва да представят списък с всички вещества 
за повърхностна обработка, използвани за всеки материал в мебелите и техния 
информационен лист за безопасност или еквивалентна документация, 
демонстрираща съответствие с горепосочените критерии. Мебелите с 
екомаркировка тип І, отговаряща на този критерий, ще се считат за 
съответстващи. 

10. Полиуретанова пяна 
Пенообразуващите  вещества в полиуретановата пяна не трябва да са ненапълно 
флуорирани въглеводороди (HFC) или метиленхлорид. 
Проверка: Участниците в търга трябва да представят декларация от 
производителя на пяна за съответствие с този критерий. 

Критерии за възлагане 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 
Поставяне на четирите критерии за възлагане, посочени в основните критерии 
В допълнение се добавят следните критерии за възлагане  
5. Опаковане: Участникът в търга следва да посочи тегловното съдържание в проценти 
на рециклиран материал в опаковъчните материали (пластмаса и картон). 
Проверка: Участниците в търга трябва да представят списък на различните 
опаковъчни материали, тяхното тегло и декларация от производителя/ите на опаковки, 
в която се посочва % на рециклирани материал в техния опаковъчен материал. 
6. Произведени по биологичен начин памук или други естествени влакна: 
Участниците в търга трябва да посочат тегловния дял на памука или другите 
естествени влакна, произведени по биологичен начин, които се използват в тъканта. За 
да се считат за такива, влакната трябва да са произведени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 834/2007 
Проверка: Доставчикът трябва да предостави доказателство за произхода на 
използваните влакна и биологичното естество на тяхното производство, например 
логотипа на ЕС за биологични продукти или одобрени национални логотипи за 
биологично производство. 
7. Рециклирани влакна: Участниците в търга трябва да посочат тегловния дял на 
тъканта, изработена от рециклирани влакна, т.е. влакната, произхождащи само от 
отрязъци при производството на платове и облекло или от отпадъци от потребители 
(текстил или други).  

Проверка: Доставчикът трябва да представи доказателства за произхода на 
използваните рециклирани влакна.  

 

 

Бележки по изпълнението  
Дълготрайност, ергономичност и други стандарти за качество: Всяка държава 
има няколко стандарта за качество, които се позовават на международни или 
европейски стандарти, като стандартите ISO и EN, или се позовават на свои 
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национални стандарти. Малките предприятия могат да се окажат по-добре запознати 
с националните стандарти, отколкото с европейските или международните 
стандарти. Поради това, тъй като не е възможно да се представи пълен списък на 
всички отделни стандарти за качество и дълготрайност, възлагащият орган ще 
трябва да установи подходящ стандарт, на който да се позовава. В противен случай 
могат да бъдат използвани и критериите, разработени от TCO за екомаркировка за 
столове и маси, или Nordic Swan за екстериорни мебели. 
Критерии за възлагане: Възлагащите органи ще трябва да посочат в обявлението 
за договор и в тръжните документи колко допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за всеки критерий. Екологичните критерии за възлагане следва като 
цяло да представляват най-малко 10–15 % от общите налични точки. 
Когато критерият за възлагане е формулиран от гледна точка на „по-високи 
показатели“ в сравнение с минималните изисквания, включени в техническите 
спецификации“, точките ще бъдат присъждани пропорционално на подобрените 
показатели. 
 


	1 Обхват
	2 Ключови въздействия върху околната среда
	Въздействие
	Подход

	3 Мебели – критерии на ЕОП
	3.1. Мебели – основни критерии на ЕОП
	Дърво и материали на дървесна основа
	Пластмасови части
	Повърхностни покрития от дървени, пластмасови и/или метални части
	Опаковъчни материали
	Дълготрайност, възможност за ремонт, годност за употреба и ергономичност

	3.2. Мебели – пълни критерии на ЕОП
	Продуктите отговарят на седемте спецификации, посочени в основните критерии
	9. Повърхностни покрития на дървени, пластмасови и/или метални части
	10. Полиуретанова пяна
	Бележки по изпълнението



