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Стенни плоскости — 
продуктов информационен лист във връзка с 
екологосъобразните обществени поръчки   

 
Екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП) представляват доброволен 
инструмент. В настоящия продуктов информационен лист е направено обобщение на 
критериите на ЕОП за продуктовата група „Стенни плоскости“. 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 до 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 снабдители, които желаят да закупят най-
добрите продукти, които се предлагат на пазара. Във връзка с тях може да са 
необходими допълнителни проверочни дейности или малко увеличение на 
разходите в сравнение с други изделия 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 

изискването и стандарта, на който 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 — те се основават на капацитета/способността на участниците 
в търга да изпълнят договора. Те помагат за определяне на подходящи доставчици, 
например да се гарантира наличието на подходящо обучен персонал или 
подходящи политики и процедури в областта на околната среда. 

• Критерии за възлагане — критериите за възлагане, на база на които възлагащият 
орган ще сравнява офертите и ще 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, в зависимост от 
тяхната оценка по другите критерии за възлагане.  

• 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, в това число 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. 
 
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, протокол от 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. 
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1. Определение и приложно поле 
 
За целите на настоящите критерии за екологосъобразни обществени поръчки, стенните 
плоскости се определят като плоскости, които се използват с вертикално или наклонено  
под ъгъл разположение в дадена сграда (например при преустройството на тавански 
помещения), като самата плоскост не представлява носеща стена и нейната 
повърхност не е окончателната повърхност, която се вижда в готовата сграда, т.е. тя се 
измазва, шпаклова, боядисва, покрива с тапети и т.н. 
 
Разгледани са два различни вида материали за стенни плоскости, тъй като заедно тези 
материали на практика представляват целия пазар на стенни плоскости. Това са 
плоскости на основата на гипсокартон и на дървесна основа. Въпреки че тяхната 
употреба съвпада, двата материала се разглеждат като отделни категории, тъй като 
съставът им и много от стандартите, на които трябва да отговарят, са различни.    
 
Съществуват различни екомаркировки и стандарти за стенни плоскости. Някои 
обхващат и двата материала, като например „Nordic Swan“ — за стенни плоскости, 
австралийския знак „Good Environmental Choice“, докато други обхващат само единия от 
материалите  като германския „Blue Angel“ — за плоскости от дървесна маса, канадския 
знак за екомаркировка на плоскости от гипсокартон или японската екомаркировка за 
плоскости на дървесна основа.      
 
Повечето продукти за стенни плоскости попадат в обхвата на Директивата относно 
строителните продукти, а строителните продукти, обхванати от посочената директива, 
трябва да имат поставена маркировка „CE“. Маркировката „CE“ се придружава от 
конкретна техническа информация относно специфичните характеристики на тези 
продукти. 

 
2. Ключови въздействия върху околната среда 
 
Ключовите въздействия на стенните плоскости са свързани с разхода на енергия и 
природни ресурси при  производството им, а също и с последиците за околната среда 
от обезвреждането на отпадъците, образуващи се след края на полезния живот, както и 
при монтажа на стенните плоскости.      
 
Областта с най-голямата възможност за въздействие е намаляването на отпадъците 
до минимум, възможностите за рециклиране и отклоняването от депониране. По тази 
причина много от спецификациите са насочени към този аспект.    
 
В допълнение, отделянето на газове от свързващите вещества в дървесните плоскости 
по време на етапа на използване, т.е. когато плоскостите са монтирани, има 
въздействие върху  средата вътре в сградата, дори ако самото отделяне на газове не 
се разглежда като въздействие върху околната среда.   
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Ключови въздействия върху 
околната среда 

 Подход на ЕОП 

 
 

• Въздействие на 
материалите, използвани за 
направата на стенните 
плоскости — потребление на 
ресурси. 

 
• Въздействие на материалите 

и веществата, използвани в 
производството и 
впоследствие отделени при 
употреба. 

 
• Въздействие от енергията, 

използвана на различните 
етапи от производството на 
стенни плоскости. 

 
 
• Въздействие от отпадъците 

при обезвреждане на 
стенните плоскости и 
техните отпадъчни изрезки 
след края на жизнения им 
цикъл.    

 

  
• Насърчаване на доброто 

управление на материалите на 
обектите (недопускане на 
щети по материалите и на 
прахосване на материали). 

• Насърчаване на закупуването 
на такъв вид плоскости от 
гипсокартон, за чиято направа 
е използван синтетичен или 
рециклиран гипс. 

• Ограничаване употребата на 
някои химични съставки. 

• Намаляване до минимум на 
употребата на енергия в 
производството, когато е 
възможно. 

• Насърчаване на употребата на 
екологосъобразни материали. 

• Насърчаване на закупуването 
на плоскости на дървесна 
основа, за чиято направа е 
използвана дървесина, 
произведена по устойчиво 
развит начин. 

• Насърчаване на схеми за 
рециклиране на отпадъци от 
строителство и разрушаване.  

 
 
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 
стенни плоскости от гипсокартон   

 
3.1. Основни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 

(ЕОП) за стенни плоскости от гипсокартон  
 

 
ПРЕДМЕТ 
 
Закупуване на екологосъобразни стенни плоскости. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. Хартията, която се използва при производството на плоскости от гипсокартон, 
трябва да бъде от: 

а)  100 % рециклирана дървесина/хартия, и/или  
б) хартия, произведена от дървесина, дървесни влакна или дървесни 

частици, получени от законен дърводобив.  
 

Проверка а): представяне на подходяща документация за доказване, че  100 % 
от използваната хартия или дървесина са рециклирани, т.е. документация от 
национална схема за сертифициране или такава на ниво ЕС.     

 
 

Проверка б): законният произход на дървесината/дървесните влакна може да 
се докаже с помощта на действаща 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). 

 
Сертификатите за проследяване по веригата на доставките на 
дървесина/дървесни влакна, сертифицирани съгласно FSC[2], PEFC[3] или други 
равностойни доказателствени средства, също ще бъдат приемани като 
доказателство за съответствие. Ако дървесината/дървесните влакна са 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]. Сред другите средства за доказване, които ще бъдат 
приемани, се числят съответен и валиден сертификат по CITES или друго 
равностойно средство, което може да бъде верифицирано, като например 
прилагане 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.  
 

                                                 
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 незаконната сеч в 
развиващите се страни. В плана е определена система за лицензиране на дървесината, която да гарантира законността на 
внесените продукти от дървесина. За получаването на лиценз трябва да бъдат подписани споразумения за доброволно 
партньорство (VPA) между държавите, произвеждащи дървесина, и ЕС. Продуктите от дървесина, 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 
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2. Най-малко 2 % от съдържанието на гипс в гипсокартонената плоскост трябва да 
бъде рециклиран гипс (в тегловни проценти, на средногодишна база, без да се 
включва гипсът, идващ от инсталации за десулфуризация  на димни газове — 
FGD). Където са възможни по-високи процентни съдържания, те трябва да се 
избират преимуществено.   

 
Проверка: Трябва да се предостави подходящо доказателство, че този 
критериий е изпълнен. Например представяне на документация за контрол на 
качеството или за производството. 

 
 
 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани: 

1. Според увеличения процент рециклиран гипс в закупения гипсокартон.   
 

Проверка: Трябва да се предостави подходящо доказателство, че този 
критериий е изпълнен. Например чрез представяне на документация, която да 
доказва влагането на рециклирани материали.   
 

2. Хартията, която се използва в производството на гипсокартонените плоскости, е 
произведена от дървесина, дървесни влакна и дървесни частици, с произход от 
гори, за които е проверено, че се стопанисват по устойчиво развит начин, с 
прилагане на принципите и мерките, насочени към осигуряване на устойчиво 
развито 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: Приемливо доказателство за устойчиво развит дърводобив може да 
бъде представено посредством съществуваща система за проследяване. 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). 
Сертификати за проследяване по веригата на доставките на дървесните влакна, 
сертифицирана съгласно FSC, PEFC или други равностойни доказателствени 
средства, ще бъдат приемани като доказателство за съответствие. 
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КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Трябва да се предостави на разположение информация за материалите, 
използвани в покритията върху стенните плоскости, като видове бои, които не 
възпрепятстват рециклиране на гипсокартона в края на жизнения му цикъл или 
съответно неговото отклоняване от депониране. 

 
Проверка: За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и 
други подходящи доказателства. 

 
2. Заедно с продукта, или върху опаковката или на етикетите, следва да се 

предостави подходяща и приемлива информация за потребителя, описваща 
транспортирането, процедурите за монтаж, дейностите за повърхностна 
обработка, методите за рециклиране и/или обезвреждане. 
 
Проверка: Съответствието с тези изисквания следва да бъде демонстрирано 
чрез предоставяне на мостри на етикети, опаковки и информация, 
предназначена за обявяване в търговските обекти. Ще се приемат и други 
подходящи доказателства. 

 
3. Участникът в търга трябва да докаже, че изпълнителят, който извършва 

монтажа на стенните плоскости, разполага с въведени ефективни политики и 
процедури, за да гарантира, че отпадъците, получени при монтажа, т.е. 
изрезките, парчетата от подрязване, повредените плоскости и т.н., се третират 
по надлежен и устойчиво развит начин като например възстановяване, 
рециклиране или отклоняване от депониране, когато е възможно, чрез 
подходяща схема за събиране. 

 
Проверка:  Като доказателство могат да бъдат представени сертификати по 
EMAS и ISO 14001 или равностойни сертификати, издадени от съответни органи 
съгласно правото на Общността или със съответните европейски или 
международни стандарти относно сертифицирането въз основа на стандарти за 
управление на околната среда. Ще се приемат и други подходящи 
доказателства. 

 
 
 
 

3.2. Подробни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 
(ЕОП) за стенни плоскости от гипсокартон  

 
 
ПРЕДМЕТ   
 
Закупуване на екологосъобразни стенни плоскости. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. Хартията, която се използва в производството на плоскости от гипсокартон, 
трябва да бъде:  

а)   произведена от 100 % рециклирана дървесина/хартия, и/или  
б)  произведена от дървесина, дървесни влакна или дървесни частици, 
получени от законен дърводобив. 

 
Проверка а): представяне на подходяща документация за доказване, че  100 % 
от използваната хартия или дървесина са рециклирани, т.е. от национална 
схема за сертифициране или такава на ниво ЕС.  
 
Проверка б): законният произход на дървесината/дървесните влакна може да 
се докаже с помощта на съществуваща 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). 

Сертификатите за проследяване по веригата на доставките на 
дървесина/дървесни влакна, сертифицирани съгласно FSC[2], PEFC[3] или други 
равностойни доказателствени средства, също ще бъдат приемани като 
доказателство за съответствие. Ако дървесината/дървесните влакна са 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]. Сред другите средства за доказване, които ще бъдат 
приемани, се числят съответен и валиден сертификат по CITES или друго 
равностойно средство, което може да бъде верифицирано, като например 
прилагане 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, че са 
добити чрез законен дърводобив. По този начин дървесината/дървесните 
влакна трябва да могат да бъдат проследени по цялата производствена верига 
от гората до продукта. 

2. Най-малко 5 % от съдържанието на гипс в гипсокартонената плоскост трябва да 
бъде рециклиран гипс (по тегло, на средногодишна база, без да се включва 
гипсът, взет от обекти за обезсеряване на димни газове — FGD). Където са 
възможни по-високи процентни съдържания, те трябва да се избират 
преимуществено. 

 
Проверка: Трябва да се предостави подходящо доказателство, че този 
критериий е изпълнен. Например представяне на документация за контрола на 
качеството или за производството.  

 

                                                 
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 незаконната сеч в 
развиващите се страни. В плана е определена система за лицензиране на дървесината, която да гарантира законността на 
внесените продукти от дървесина. За получаването на лиценз трябва да бъдат подписани споразумения за доброволно 
партньорство (VPA) между държавите, произвеждащи дървесина, и ЕС. Продуктите от дървесина, 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 
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3. Когато плоскостите съдържат потенциално радиоактивни материали (напр. от 
продукти от шлака, пепел от изгаряне на въглища, фосфогипс), трябва да се 
докаже, че гама индексът (my) или индексът на активност (l1) е по-малък от 1.  

 
Радиоактивните вещества в материала на плоскостите се изразяват като гама 
индекс /индекс на активност в съответствие с формулата:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0  
Индексът на радий не трябва да надвишава: CRa/100 = 1,0. 
 
В горепосочената формула CK, CRa и CTh означава съответно концентрацията 
на калий-40, радий-226 и торий-232, изразена в бекерели на килограм (Bq/kg) от 
материала. 1 % калий е равен на 310 Bq/kg калий-40, 1 ppm уран е равен на 
12,3 Bq/kg радий-226 и 1 ppm торий — 4,0 Bq/kg торий-232. 
 
Проверка: Участникът в търга трябва да предостави подходящо доказателство, 
че този критерий е изпълнен. Ще се приемат също така протокол за изпитване 
от независима лаборатория или някакво друго подходящо доказателство. 

 
4. Гипсокартонът като краен продукт не трябва да съдържа никакви химически 

продукти, класифицирани като: 
 

• канцерогенни (R40, R45, R49), 
• мутагенни (R46, R68),  
• вредни или токсични за репродуктивната система (R60, R61, R62, R63),  
• токсични (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 за изменение и за отмяна на 
Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 дава следните фрази за опасност, които 
съответстват на горните фрази за риск. Крайният продукт не трябва да отделя 
или пропуска никакви вещества или препарати, които, при нормални условия на 
употреба, са класифицирани с изброените по-долу фрази за опасност: 

• канцерогенни (канцерогенни 1A, 1B и 2: H350, H350i, H351), 
• мутагенни и причиняващи наследствени генетични увреждания 

(мутагенни 1B и 2: H340 и H341), 
• вредни за репродуктивната система (репродуктивни 1A, 1B и 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd и H360Df), 
• токсични (остра токсичност 1, 2 и 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

хронична опасност за водната среда 2: H412). 
 

Проверка:  За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат 
също така други подходящи средства за доказване, като протокол за изпитвания 
от независима лаборатория или информационни листове за безопасност на 
материалите. 

 
5. Гипсокартонът не трябва да бъде импрегниран, етикетиран, с нанесено 

покритие или другояче третиран по начин, който би попречил да се рециклира 
и/или компостира в Европа.   

 
Проверка:  Участникът в търга трябва да представи подходящо доказателство 
за изпълнението на този критерий. Ще се приемат също така например 
съответни сертификати за изпитвания и информационни листове, или други 
подходящи доказателства. 
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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ   
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за:  

1. Пропорционално на съответно по-висок процент на рециклиран употребяван 
гипс в закупения гипсокартон   

 
ИЛИ 
 
Пропорционално на съответно по-висок процент рециклиран употребяван гипс, 
който е отклонен по схемата за връщане на стари използвани продукти на 
производителите  към съоръжение за компостиране, или се използва в 
производството на цимент, или е отклонен чрез равностоен одобрен метод за 
отклоняване. 
 

 
Проверка: Трябва да се представи подходящо доказателство, че този критерий 
е изпълнен. Например чрез предоставяне на документация, доказваща 
влагането на рециклирани материали.   

 
2. Хартията, която се използва в производството на плоскости от гипсокартон, е 

произведена от дървесина, дървесни влакна или дървесни частици, добити от 
гори, за които е проверено, че се стопанисват по устойчиво развит начин, с 
прилагане на принципите и мерките, насочени към осигуряване на устойчиво 
развито стопанисване на горите, при условие че тези критерии са 
характеризиращи и отнасящи се 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: Приемливо доказателство за устойчиво развит дърводобив може да 
бъде представено посредством съществуваща система за проследяване. Тези 
доброволни системи могат да бъдат сертифицирани от трета страна, често в 
рамките на системи за управление по ISO 9000 и/или ISO 14000, или по 
Европейската схема за екологосъобразно управление и одитиране (EMAS). 
Сертификати за проследяване по веригата на доставките за дървесни влакна, 
сертифицирани съгласно FSC, PEFC или други равностойни доказателствени 
средства също ще бъдат приемани като доказателство за съответствие. 

 



Продуктов информационен лист — стенни плоскости  

10 от 21 

КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Трябва да се предостави на разположение информация за покритията на 
стенните плоскости, като видове бои, които не възпрепятстват рециклиране на 
гипсокартона в края на жизнения му цикъл или съответно неговото отклоняване 
от депониране. 

 
Проверка: За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и 
други подходящи доказателства. 
 

2. Заедно с продукта или на опаковката или на етикетите следва да се предостави 
подходяща и приемлива информация за потребителя, описваща 
транспортирането, процедурите за монтаж, начините за обработване на 
повърхностите, методите за рециклиране и/или обезвреждане. 
 
Проверка: Съответствието с тези изисквания следва да бъде демонстрирано 
чрез предоставяне на мостри на етикети, опаковки и информация, 
предназначена за обявяване в търговските обекти. Ще се приемат и други 
подходящи доказателства. 

 
3. Участникът в търга трябва да докаже, че изпълнителят, който извършва 

монтажа на стенните плоскости, разполага с въведени ефективни политики и 
процедури, за да гарантира, че отпадъците, получени при монтажа, т.е. 
изрезките, парчетата от подрязване, повредените плоскости и т.н., се третират 
по надлежен и устойчиво развит начин, като възстановяване, рециклиране или 
отклоняване от депониране, когато е възможно, чрез подходяща схема за 
събиране. 

 
Проверка: Като доказателство могат да бъдат представени сертификати на 
EMAS и ISO 14001 или равностойни сертификати, издадени от органи в 
съответствие с правото на Общността или със съответните европейски или 
международни стандарти относно сертифициране въз основа на стандарти за 
управление на околната среда. Ще се приемат и други подходящи 
доказателства. 
 

 
 

3.3. Обяснителни бележки 
 

Възлагащият орган следва да взема предвид местните обстоятелства и да преценява 
дали може да е необходим специален вид плоскости, например плоскости със засилена 
влагоустойчивост. 
 
Производството на гипсокартон трябва да отговаря на европейските, националните и 
регионалните разпоредби и стандарти за емисии във въздуха от производствения 
процес, по-специално емисии на прах и серен диоксид, както и за изхвърляне на води, в 
това число нормите за суспендираните вещества и за химичната потребност от 
кислород (COD).   
 
Възлагащият орган може да иска да включи клауза за изпълнение на договора, за да 
гарантира, че нивата на отпадъчен гипсокартон (от изрезки и повредени плоскости 
поради атмосферните условия, неправилно складиране и т.н.) се поддържат на 
минимално равнище.   
  
Критерии за възлагане 
Възлагащите органи трябва да определят в обявата за обществена поръчка и тръжните 
документи колко допълнителни точки ще бъдат присъждани за всеки критерий. 
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Критериите за екологосъобразност следва като цяло да обуславят поне 10—15 % от 
общо възможните точки.  
 
Опаковане: 

 
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 опаковането представлява важно съображение, свързано с околната 
среда, за даден продукт зависи от редица променливи фактори, в това число жизнения 
цикъл на продукта и опаковъчния материал.  За продуктите с по-кратък жизнен цикъл 
например има по-голяма вероятност опаковката да е по-важна, отколкото за продуктите 
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 на техния вариант за опаковане върху околната среда и че доставчикът 
отговаря на политиките на възлагащия орган.  
 
 
4. Критерии за екологосъобразни обществени поръчки (ЕОП) за 
стенни плоскости на дървесна основа 

 
4.1. Основни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 

(ЕОП) за стенни плоскости на дървесна основа 
 
ПРЕДМЕТ 
 
Закупуване на екологосъобразни стенни плоскости. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. Използваната дървесина първа употреба следва да произхожда от законни 
източници.   

 
Проверка: Законният произход на дървесината/дървесните влакна може да 
бъде доказан посредством въведена 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). 

Сертификати за проследяване по веригата на доставките за дървесина/дървени 
влакна, сертифицирани съгласно FSC[2], PEFC[3] или други равностойни 
доказателствени средства ще бъдат приемани като доказателство за 
съответствие. Ако дървесината/дървесните влакна са 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]. Сред 
другите средства за доказване, които ще бъдат приемани, се числят съответен 
и валиден сертификат CITES или друго равностойно средство, което може да 
бъде верифицирано, като например 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 техния законен произход. По този начин 
дървесината/дървесните влакна трябва да могат да бъдат проследени по 
цялата производствена верига от гората до продукта. 

2. Дървесните плоскости, в които са използвани свързващи вещества, съдържащи 
формалдехид, не трябва да превишават праговата стойност на емисиите на 
стандарт E1 за формалдехид съгласно EN 3986 — 0,13 mg/m3 въздух (или 
0,1 ppm). Това включва плоскости с покритие и с предварително покритие1.  

 
Проверка: Участникът в търга трябва да предостави подходящо доказателство, 
че този критерий е изпълнен. Ще се приема също така например доклад за 
изпитване от независима лаборатория или някакво друго подходящо 
доказателство. 

 
 
 
 
 

                                                 
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 незаконната сеч в 
развиващите се страни. В плана е определена система за лицензиране на дървесината, която да гарантира, че вносните 
продукти от дървесина са законни. За получаването на лиценз трябва да бъдат подписани споразумения за доброволно 
партньорство (VPA) между държавите, произвеждащи дървесина, и ЕС. Продуктите от дървесина, 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 
1 Стандарт EN 13986 се отнася до маркировката „CE“ за плоскости на дървесна основа в строителството.  Изискванията за 
изпитвания за формалдехид от клас E1 са изброени в приложение Б към стандарта. Клас E1 предвижда 8 mg или по-малко 
формалдехид на 100 g изсушена в пещна камера плоскост за плоскости от дървесни частици без покритие, плочи от 
ориентирани дървесни частици (OSB) и плочи от дървесни частици със средна плътност (MDF) при метод на изпитване 
EN 120. В него се предвиждат 3,5 mg/m2h или по-малко освободен формалдехид за всички други продукти за плоскости при 
метод на изпитване EN 717-2. 
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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 

1. Делът (%) на рециклираната или повторно използвана дървесина. Колкото е по-
голям този процент, толкова повече точки се присъждат.   

 
Проверка: Участниците в търга трябва да представят подписана декларация, в 
която се посочва в каква степен продуктите ще бъдат в състояние да изпълнят 
този критерий. Ще се приемат и други подходящи доказателства. 
 

2. Крайният продукт е изработен от дървесина, дървесни влакна и дървесни 
частици, произхождащи от гори, за които е проверено, че се стопанисват по 
устойчиво развит начин, с прилагане на принципите и мерките, насочени към 
осигуряване на устойчиво развито 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: Приемливо доказателство за устойчиво развит дърводобив може да 
бъде представено посредством въведена система за проследяване. 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). 
Сертификати за проследяване по веригата на доставките за дървесни влакна, 
сертифицирани съгласно FSC, PEFC или други равностойни доказателствени 
средства ще бъдат приемани като доказателство за съответствие. 

 
 

КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Трябва да се предостави на разположение информация за материалите, 
използвани в покритията на стенните плоскости, като например видове бои, 
които не възпрепятстват рециклирането на плоскостите на дървесна основа в 
края на жизнения им цикъл или съответно тяхното отклоняване от депониране. 

 
Проверка: За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и 
други подходящи доказателства. 
 

2. Заедно с продукта или върху опаковката или на етикетите следва да се 
предостави подходяща и приемлива информация за потребителя, описваща 
транспортирането, процедурите за монтаж, дейностите за повърхностна 
обработка, методите за рециклиране и/или обезвреждане. 

 
Проверка: Съответствието с тези изисквания следва да бъде демонстрирано 
чрез предоставяне на мостри на етикети, опаковки и информация, 
предназначена за обявяване в търговските обекти. Ще се приемат и други 
подходящи доказателства. 
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3. Участникът в търга трябва да докаже, че изпълнителят, който извършва 
монтажа на стенните плоскости, разполага с въведени ефективните политики и 
процедури, за да гарантира, че отпадъците, получени при монтажа, се третират 
по надлежен и устойчиво развит начин, като рециклиране или отклоняване от 
депониране, когато е възможно. 
 
Проверка: Като доказателство могат да бъдат представени сертификати на 
EMAS и ISO 14001 или равностойни сертификати, издадени от съответни органи 
съгласно правото на Общността или със съответните европейски или 
международни стандарти относно сертифицирането въз основа на стандарти за 
управление на околната среда. Ще се приемат и други подходящи 
доказателства. 

 
 

 
 
 
4.2. Подробни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 

(ЕОП) за стенни плоскости на дъвесна основа 
 
ПРЕДМЕТ 
 
Закупуване на екологосъобразни дървесни плоскости.  

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ   
 

1. Използваната дървесина първа употреба следва да произхожда от законни 
източници.   

 
Проверка: Законният произход на дървесината/дървесните влакна може да 
бъде доказан посредством въведена 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). 

Сертификати за проследяване по веригата на доставките за дървесина/дървени 
влакна, сертифицирани съгласно FSC[2], PEFC[3] или други равностойни 
доказателствени средства ще бъдат приемани като доказателство за 
съответствие. Ако дървесината/дървесни 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 по FLEGT[4]. 
Сред другите средства за доказване, които ще бъдат приемани, се числят 
съответен и валиден сертификат CITES или друго равностойно средство, което 
може да бъде верифицирано, като например 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 

                                                 
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 незаконната сеч в 
развиващите се страни. В плана е определена система за лицензиране на дървесината, която да гарантира, че вносните 
продукти от дървесина са законни. За получаването на лиценз трябва да бъдат подписани споразумения за доброволно 
партньорство (VPA) между държавите, произвеждащи дървесина, и ЕС. Продуктите от дървесина, 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 
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за дървесните видове), количествата и произхода на дървесината/дървесните 
влакна, заедно с декларация за техния законен произход. По този начин 
дървесината/дървесните влакна трябва да могат да бъдат проследени по 
цялата производствена верига от гората до продукта. 

2. Дървесните плоскости, в които са използвани свързващи вещества, съдържащи 
формалдехид следва да бъдат по-добри от минимално изискваното по 
стандарт E1 за формалдехид съгласно EN 13986. Това включва плоскостите с 
покритите и предварителното покритие.  

 
Проверка: Участникът в търга трябва да предостави подходящо доказателство, 
че този критерий е изпълнен. Ще се приема също така например протокол за 
изпитване от независима лаборатория или някакво друго подходящо 
доказателство. 
 

3. Съдържанието на свободен формалдехид в лепила за плоскости от шперплат 
или ламинирани дървени плоскости може да бъде до 0,5 % в тегловно 
съотношение.   

 
Проверка: За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат 
също така други подходящи доказателствени средства, например доклад за 
изпитване от независима лаборатория. 
 

 
4. Концентрацията на фенол в композитните дървесни плоскости, при които се 

използват свързващи вещества със съдържание на фенол, не трябва да  
превишава 14 µg/m³ в залата за изпитвания.   

 
Проверка: За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат 
също така и други подходящи доказателствени средства, като протокол за 
изпитвания от независима лаборатория. 

 
5. Композитните дървесни плоскости, които съдържат свързващи вещества на 

основата на PMDI (полимерен метилендифенил диизоцианат), не трябва да 
отделят повече от 1 µg/m³ (откриваем) от мономера MDI. 
 
Проверка: За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат 
също така и други подходящи доказателствени средства, като протокол за 
изпитвания от независима лаборатория. 
 

 
6. Крайният продукт не трябва да съдържа химични продукти, класифицирани 

като: 
 

• канцерогенни (R40, R45, R49), 
• мутагенни (R46, R68),  
• вредни или токсични за репродуктивната система (R60, R61, R62, R63),  
• токсични (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
В Регламент (ЕО) № 1272/2008 за изменение и за отмяна на 
директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 са посочени следните фрази за опасност, които 
съответстват на горните фрази за риска. Крайният продукт не трябва да 
освобождава или пропуска никакви вещества или препарати, които, при 
нормални условия на употреба, са класифицирани към долуизброените фрази 
за опасност,: 
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• канцерогенни (канцерогенни 1A, 1B и 2: H350, H350i, H351), 
• мутагенни и причиняващи наследствени генетични увреждания 

(мутагенни 1B и 2: H340 и H341), 
• вредни за репродуктивната система (репродуктивни 1A, 1B и 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd и H360Df), 
• токсични (остра токсичност 1, 2 и 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

хронична опасност за водната среда 2: H412). 
 
Освен това, съдържанието на формалдехид не следва да превишава 
ограничението по стандарт E1 за формалдехид съгласно EN 13986 — 
0,065 mg/m3 въздух (или 0,05 ppm). Когато дадена плоскост съдържа pMDI, тя не 
трябва да отделя повече от 1 µg/m³ (откриваем) от мономера MDI. 

 
Проверка: За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат 
също така и други подходящи доказателствени средства, като протокол за 
изпитвания от независима лаборатория или информационни листове за 
безопасност на материала. 
 

 
 
 
 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 

1. Делът (%) на дървесината, представляваща рециклирана или повторно 
използвана дървесина. Колкото е по-голям този процент, толкова повече точки 
се присъждат.   

 
Проверка: Участниците в търга трябва да представят подписана декларация, в 
която се посочва в каква степен продуктите ще бъдат в състояние да 
съответстват на този критерий. Ще се приемат и други подходящи 
доказателства. 

 
2. Крайният продукт е изработен от дървесина, дървесни влакна и дървесни 

частици, произхождащи от гори, за които е проверено, че се стопанисват по 
устойчиво развит начин, с прилагане на принципите и мерките, насочени към 
осигуряване на устойчиво развито 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: Приемливо доказателство за устойчиво развит дърводобив може да 
бъде представено посредством въведена система за проследяване. 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). 
Сертификати за проследяване по веригата на доставките за дървесни влакна, 
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сертифицирани съгласно FSC, PEFC или други равностойни доказателствени 
средства ще бъдат приемани като доказателство за съответствие. 

 
КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Трябва да се предостави на разположение информация за материалите за 
покриване на стенните плоскости, като видове бои, които не възпрепятстват 
рециклирането на плоскостите на дървесна основа в края на жизнения им цикъл 
или съответно тяхното отклоняване от депониране. 

 
Проверка: За съответстващи на това условие ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и 
други подходящи доказателства. 

 
2. Заедно с продукта или върху опаковката или на етикетите следва да се 

предостави подходяща и приемлива информация за потребителя, описваща 
пренасянето, процедурите за монтаж, дейностите за повърхностна обработка, 
методите за рециклиране и/или обезвреждане. 

 
Проверка:  Съответствието с тези изисквания следва да бъде демонстрирано 
чрез предоставяне на мостри на етикети, опаковки и информация, 
предназначена за обявяване в търговските обекти. Ще се приемат и други 
подходящи доказателства. 

 
 

3. Участникът в търга трябва да докаже, че изпълнителят, който извършва 
монтажа на стенните плоскости, разполага с въведени ефективните политики и 
процедури, за да гарантира, че отпадъците, получени при монтажа, се третират 
по надлежен и устойчиво развит начин, като рециклиране или отклоняване от 
депониране, когато е възможно. 

 
Проверка: Като доказателство могат да бъдат представени сертификати на 
EMAS и ISO 14001 или равностойни сертификати, издадени от органи в 
съответствие с /правото на Общността или със съответните европейски или 
международни стандарти относно сертифициране въз основа на стандарти за 
управление на околната среда. Ще се приемат и други подходящи 
доказателства, като протокол за изпитване от независима лаборатория. 
 

 
4.3. Обяснителни бележки 

 
Възлагащият орган следва да взема предвид местните обстоятелства и да преценява 
дали може да е необходим специален вид плоскости, например плоскости със засилена 
влагоустойчивост. 
 
Стаята, в която се монтират плоскостите, следва да отговаря на европейските, 
националните и регионалните изисквания за качеството на въздуха в помещенията.   
 
Възлагащият орган може да иска да включи клауза за изпълнение на договора, за да 
гарантира, че нивата на отпадъчен гипсокартон (от изрезки и повредени плоскости 
поради атмосферни условия, неправилно складиране и т.н.) се поддържат на 
минимално равнище.   
  
 
Критерии за възлагане 
Възлагащите органи ще трябва да определят в обявлението за обществена поръчка и 
тръжните документи колко допълнителни точки ще бъдат присъждани за всеки 
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критерий. Екологичните критерии следва като цяло да обуславят поне 10—15% от 
общите възможни точки. 
 
 
Опаковане: 
 
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 опаковането представлява важно съображение, свързано с околната 
среда, за даден продукт зависи от редица променливи фактори, в това число жизнения 
цикъл на продукта и опаковъчния материал.  За продуктите с по-кратък жизнен цикъл 
например има по-голяма вероятност опаковката да е по-важна, отколкото за продуктите 
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 на техния вариант за опаковане върху околната среда и че доставчикът 
отговаря на политиките на възлагащия орган.  
 
 
5. Съображения, свързани с разходите 
 
Вътрешните стени са стандартен компонент на повечето сгради, естествено на тези, 
които се използват за жилища или работни места. Стенните плоскости традиционно са 
считани за продукти с голям обем и ниска стойност, като ниската стойност на 
материалите е предизвиквала значителни повредени и отпадни количества и 
следователно умишлено са поръчвани по-големи количества.  
 
Суровините, които са необходими и за двата вида плоскости, обикновено са с ниска 
цена, но цените на продуктите ще бъдат засегнати от повишаването на енергийните 
разходи и конкуренцията за суровини, специално по отношение на дървесината.  
 
Наличието на по-евтин гипс от десулфуризацията на димни газове (FGD) — страничен 
продукт от енергийния сектор, който е необходимо да бъде насочен за някаква 
употреба или отстраняван като отпадък — гарантира, че цената на гипса ще остане 
стабилна на настоящите ниски равнища. И трите основни производителя на 
гипсокартон в Европа използват гипс от десулфуризация на димни газове (FGD) в 
техния производствен процес2, но нивата на потребление не се разкриват поради 
правилата за конкуренция.  
 
Както е посочено в раздел 4.1.1 от Техническия информационен доклад (Technical 
Background Report), използването на гипс от десулфуризация на димни газове (FGD) в 
гипсови продукти е стандартна практика. Не се прави разграничение между 
източниците на гипс и следователно не се прави разграничение между екологичните 
предимства на конкретните продукти, въпреки че има множество препоръки за 
включване на рециклиран гипс, което често означава гипс от FDG.  Следователно 
понастоящем не е възможно да се разграничат по цена продуктите от гипсокартон, 
които имат потенциално подобрен екологичен профил поради тяхното съдържание на 
рециклиран материал. Както бе посочено по-горе, гипсът от FGD се характеризира с 

                                                 
2 Характеристика на минералните отпадъци, ресурси и преработвателни технологии — Интегрирано управление на отпадъците за 
производството на строителни материали, WRT 177 / WR0115, Изследване на конкретен случай: Гипс от десулфуризация на димни газове 
(FGD) в производството на гипсокартон, Dr Andrew M Dunster BRE, http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf.  
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голяма чистота, затова той може да се комбинира с естествен гипс с по-ниска чистота, 
който в противен случай не би могъл да се използва. 
 
Основните източници на суровини за плоскости на дървесна основа са: 
горскостопанската обла дървесина с малък диаметър (т.е. дървета, чийто диаметър е 
твърде малък, за да могат да се използват като строителен дървен материал), 
продукти от дъскорезници и дървесина, събрана за оползотворяване след употреба от 
потребителите или в промишлеността

3. Цените на суровините се влияят от 
колебанията на търсенето на дървесина на европейския и световния пазар, като често 
биват засегнати от търсенето на строителна дървесина и от сериозни метеорологични 
явления. Нарастващата популярност на използването на дървесина първа употреба за 
производство на енергия засяга сектора на дървесните плоскости, тъй като 
представлява потенциална заплаха за съответните доставки на дървесина и за цените.   
 
Когато в сградите не е възможно да се използват плоскости със стандартни за 
отрасъла размери, може да бъдат закупени специални размери плоскости на база 
предварителна поръчка. Както може да се очаква, това ще струва повече от 
стандартната услуга и ще е свързано с минимално възможно количество за поръчка, 
което може да е значително.   
 
През експлоатационния период плоскостите претърпяват износване вследствие 
използването на стаите и може да е необходимо от време на време да бъдат 
препокривани. Има вероятност това да бъде постигнато чрез тънък слой мазилка или 
тапени с добри характеристики на издръжливост и върху двата вида плоскости, когато 
се обновява сградата, а не чрез подмяна на вътрешните стени или подмяна на 
стенните плоскости.   
 
На етапа на обезвреждане на отпадъците, образували се по време на монтажа или в 
края на жизнения цикъл на плоскостите, нарастващите разходи за депониране и 
ограниченията в целия Европейски съюз ще доведат до по-големи разходи за 
обезвреждането. Най-вероятно тези по-високи разходи ще бъдат прехвърлени на 
крайните купувачи на сградите чрез общите договорени строителни разходи, а няма 
изцяло да бъдат за сметка на самите строителни дружества.  
 
 

                                                 
3 Парламентарна група за отрасъла на дървесните плоскости, включваща представители на всички партии, Обединено 
кралство, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/.  
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6. Съответно законодателство на ЕС и източници на информация  
 
 
6.1. Законодателство на ЕС: 
 
• Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година относно 

сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на 
държавите-членки по отношение на строителните продукти:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML, 

 
• Директива 93/68/EИО на Съвета за изменение на редица директиви, включително 

на Директива 89/106/EИО относно строителните материали: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML, 

 
• Директива 1999/31/EО на Съвета относно депонирането на отпадъци, с която се 

насърчава   намаляването до минимум, рециклирането и оползотворяването на 
отпадъците: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML, 

 
• Директива 2003/87/EО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове в рамките на Общността: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:en:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf,  

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

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

 
• Директива 2006/21/EО относно управлението на отпадъците от миннодобивните 

индустрии (MWEI ): 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF, 

 
• Директива 67/548/EИО по отношение на класификацията, опаковането и 

етикетирането на опасни вещества: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML, 

 
• Регламент (ЕО) № 1272/2008 от 16 декември 2008 година 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, 
 

• Директива 94/62/EО по отношение на намаляването на 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/EО за изменение на Директива 94/62/EО относно опаковките и 

отпадъците от опаковки: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF, 

 
• Рамкова Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците: 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF, 

 
• Директива 2010/10/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 2010/31/EС относно енергийните характеристики на сградите (EPBD): 

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

 
6.2. Знаци за екомаркировка и други източници на критерии  
 
• German Blue Angel: 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php,  
 
• Nordic Swan 

Плоскости за строителството, вътрешното обзавеждане и мебелната индустрия, 
версия 4.3, 19 март 2003 г. – 31 март 2010 г.: http://www.svanen.nu/, 
 

• Тръст за екомаркировки на Нова Зеландия: 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf,  
 

• Good Environmental Choice — Австралия: 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm,  
 

• Environmental Choice — Канада 
Документ с критерии за сертифициране CCD-020, гипсокартон,  

 
• Японски екознак, Продуктова категория № 123 и 111: 

www.ecomark.jp/english,  
 

• WRAP Програма за гипсокартоните:  
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html, 
 

• Международна организация за стандартизация 
Ref 1131: 
http://www.iso.org/, 
 

• Европейски комитет по стандартизация: 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm.  

 
 

 
 

 
 

  


