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Прозорци 
- прозорци, остъклени врати и покривни прозорци 

 

Продуктов информационен лист във връзка с 
екологосъобразните обществени поръчки 

 
Екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП) представляват доброволен 
инструмент. В настоящия продуктов информационен лист се прави обобщение на 
критериите за екологосъобразни обществени поръчки, разработени за продуктовата 
група „Прозорци“, включваща, освен прозорците, също и остъклените врати и 
покривните прозорци. 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 известно малко увеличаване 
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 

изискванията и стандартите, на които стоките, работите или услугите трябва да 
отговарят. Дава се 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 — тези критерии 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 на подходящи политики и процедури на фирмата-изпълнител в 
областта на околната среда. 

• Критерии за възлагане — това са критериите, 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 останалите критерии за възлагане.  

• Клауза за изпълнение на договора — в нея се посочват условията, които следва да 
бъдат удовлетворени при изпълнение на договора, например как следва да се 
предоставят стоките или услугите, включително с информациите или инструкциите 
за продуктите, които трябва да бъдат дадени от доставчика. 

 
Следва да се отбележи, че изпълнителят е задължен да спазва съществуващата 
правна рамка. 
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Когато във връзка с проверката на съответствието с критериите е посочено, че могат да 
бъдат използвани други подходящи средства за доказване, последните биха могли да 
включват техническа документация от производителя, 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. 
 
 
 
1. Определение и приложно поле 
 
За целите на настоящите критерии за екологосъобразни обществени поръчки, 
прозорецът се определя като отвор в стена или покрив за пропускане на дневна 
светлина, на който е монтирано стъкло в неподвижна рамка. Често е възможно 
прозорецът да се отваря чрез плъзгащ се или закрепен с панти елемент на дограмата, 
за да може да влиза въздух в сградата. Това определение умишлено обхваща и 
външните остъклени врати и покривните прозорци — когато тук се използва терминът 
„прозорец“, той се отнася и за трите продукта. 
 
Критериите се отнасят за прозорци, външни остъклени врати и покривни прозорци, 
използвани във външните ограждащи елементи на сградата, като се обхващат 
жилищните и търговските сгради, както и социалните заведения като например 
училища и болници.   
 
Технологиите, разгледани в процеса на изготвяне на настоящия документ, включват 
остъкляването (единично или многократно остъкляване), разстоянието между стъклата, 
нискоемисионните покрития, пълнежа от въздух или инертен газ между стъклата и 
конструкцията на дограмата. 
 
Понастоящем никой от съществуващите стандарти и знаци за екомаркировка не 
обхваща всички климатични райони на Европа, затова нито един от съществуващите 
знаци за екомаркировка не може като база за определяне критериите за 
екологосъобразни обществени поръчки за целия ЕС.  
 
 
 
2. Ключови въздействия върху околната среда 
 
Ключовите въздействия на прозорците върху околната среда са свързани с топлинната 
ефективност — от гледна точка на загубите на енергия през прозорците на сградите с 
контролирана температура към околното пространство, които се оценяват като по-
големи с цял порядък (десет пъти) от енергията, която е необходима за производството 
на съотвтните прозорци1. Това в крайна сметка означава повишено потребление на 
горива, повишени емисии на въглероден двуокис и емисии на други замърсители, като 
например въглероден окис, отделяни при изгарянето на фосилни горива. 
 
Освен това има и съществени въздействия, произтичащи от материалите, използвани 
за направа на прозорците, от съответната преработка,на тези материали, от 
химическото третиране, необходимо за запазване на материалите (както в началото на 
техния жизнен цикъл, така и по време на тяхната употреба), от отпадъците, генерирани 
по време на производството и монтажа на прозорците, както и отпадъците, образуващи 
се в края на  жизнения цикъл на прозорците, когато те се подменят.    
 

• Основните критерии са насочени към такова подобряване на топлинната 
ефективност, което да надхвърля изискванията по националното 

                                                 
1 EMPA, Материалознание — научни изследвания и технологии,  
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2. 
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законодателство, а също и към някои основни изисквания във връзка с 
въздействието на използваните материали. 

• Подробните критерии изискват постигането на допълнителни икономии във 
връзка с енергийната ефективност и обхващат по-голям диапазон от 
въздействия на материалите, свързани с производството, монтажа и 
изхвърлянето на прозорците. 

 
 
Ключови въздействия върху 

околната среда 
 Подход на ЕОП 

 
 

• Въздействие на ЗАГУБИТЕ 
на енергия, използвана за 
затопляне/охлаждане на 
сградата, преминаваща през 
прозореца през неговия 
жизнен цикъл на употреба. 

• Въздействие на 
материалите, използвани за 
направата на прозореца, 
върху околната среда. 

• Въздействие на отпадъците, 
включително на опаковките и 
отпадъците в края на 
жизнения цикъл.   

 
 

  
• Насърчаване на закупуването 

на енергийно ефективни 
прозорци. 

• Насърчаване на използването 
на дограма с по-висока 
топлинна ефективност и по-
малки въздействия (като се 
използва оценка по отношение 
на цялостния жизнен цикъл). 

• Насърчаване на използването 
на подходящи стъкла — 
отчитане на климатичните 
условия в процеса на вземане 
на информирано решение. 

• Насърчаване на ефективната 
поддръжка на прозорците за 
удължаване на техния полезен 
живот. 

• Насърчаване на мерките за 
намаляване на отпадъците 
при излизането на прозорците 
от употреба, напр. схеми за 
връщане/ повторна 
употреба/рецикли-ране. 

• Насърчаване на продукти, 
проектирани по такъв начин, 
че да бъдат лесни за 
разглобяване и рециклиране. 

• Насърчаване на използването 
на рециклирани материали. 

• Насърчаване на 
екологосъобразните 
материали. 
 
 

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

 
 

3.1. Основни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 
(ЕОП) за прозорци  
 

ПРЕДМЕТ 
 
Закупуване на екологосъобразни прозорци с висока топлинна ефективност. 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. Да се гарантира, че всички прозорци, които се монтират в нови сгради и при 
замяна на прозорци в съществуващи сгради, са с топлинна ефективност, която е 
по-висока от изискваната по националните разпоредби. С оглед постигането на 
тази цел следните показатели трябва да покажат [X] % подобрение на 
стойността, определена в [посочете съответното национално законодателство]: 
а.   Коефициент на топлопреминаване (U-value); 
б.   Коефициент на улавяне на слънчева енергия (G-value); 
в.   Коефициент на инфилтрация на външен въздух (L50 value); 
г.   Пропускливост на дневна светлина. 
 
Показателите следва да се отнасят за целия прозорец — включващ както 
стъклата, така и дограмата.  Процентното ниво на подобрение (степен на 
амбициозност), което да бъде въведено зависи силно от степента на 
амбициозност на изискванията по националното законодателство.  
 
Препоръчва се да се постави цел за подобрение от най-малко 20 % спрямо 
изискванията на съществуващия национален стандарт по отношение на 
коефициента на топлопреминаване, докато подобренията при останалите три 
коефициента трябва да бъдат определени в съответствие с местните условия и 
да осигуряват добро ниво на подобрение на националните изисквания. 

 
Когато няма съответни национални разпоредби, закупчикът трябва да взема 
предвид националните разпоредби на други подходящи държави в Европа. 

 
Проверка: Когато изброените критерии за даден продукт са включени в 
съответен хармонизиран европейски стандарт съгласно Директива 89/106/ЕИО 
за строителните продукти — за маркировка „CE“ — доставчикът трябва да 
предостави информацията, придружаваща изискваната маркировка „CE“, за да 
демонстрира съответствието с изброените критерии. 

  
Когато изброените критерии за даден продукт не са включени в информацията, 
придружаваща маркировката „CE“ съгласно Директивата за строителните 
продукти (Директива 89/106/ЕИО), за съответстващи на изискванията ще се 
считат продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи средства за доказване или 
подписана декларация. 
  
 

2. Използваният дървен материал следва да произхожда от законни източници.   
 

Проверка: Законният произход на дървения материал може да бъде доказан 
посредством съществуваща система за проследяване по веригата на 
доставките. Тези доброволни системи могат да бъдат сертифицирани от трета 
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страна, често в рамките на система за управление по ISO 9000 и/или ISO 14000, 
или по Европейската схема за екологосъобразно управление и одитиране 
(EMAS). 
Като доказателство за съответствие ще бъдат приемани също сертификати за 
проследяване по веригата на доставките на дървен материал, удостоверени 
съгласно FSC[2], PEFC[3] или други равностойни средства за доказване. Ако 
дървеният материал е с произход от държава, която е подписала Споразумение 
за доброволно партньорство (СДП) с ЕС, като доказателство за законност може 
да послужи лицензът по FLEGT[4]. 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 
прилагане на система за надлежна проверка („due diligence system“). За 
материал първа употреба без сертификат, участниците в търга трябва да 
посочат типa (включително с данни за дървесните видове), количествата и 
произхода на дървения материал, заедно с декларация за неговия законен 
произход. По този начин дървеният материал може да бъде проследен по 
цялата производствена верига от гората до продукта. 
 

3. Пластмасовите компоненти с тегло над 50 g трябва да се обозначават в 
съответствие с ISO 11 469 или еквивалентен на него стандарт. 

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

4. В стъклопакета не може да се използват газове за запълване, които допринасят 
за парниковия ефект с потенциал за глобално затопляне (GWP) > 5 за период 
от 100 години.  
 
Инертните газове (напр. аргон, криптон) имат GWP < 5. 
 
Проверка: За съответстващи с това изискване ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и 
други подходящи доказателства. 
 

5. Участникът в търга следва да демонстрира, че производството на PVC е в 
съответствие с най-добра практика съгласно Програмата „Vinyl2010“ или 
съответна еквивалентна практика. 

 
Проверка: Като потвърждение за съответствие ще се приема участието в 
Програмата „Vinyl2010“, в противен случай участникът в търга следва да 
представи писмено доказателство, че са спазени препоръките на „Vinyl2010“ или  
еквивалентни на тях препоръки2. 

 
 

 

                                                 
[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) бе приет 
от ЕС през 2003 г. В плана за действие е посочена поредица от мерки за противодействие на незаконния дърводобив в 
развиващите се страни. В плана е определена система за лицензиране на дървения материал, която да гарантира 
законността на внесените продукти от дървен материал. За получаването на лиценз трябва да бъдат подписани 
споразумения за доброволно партньорство (VPA) между държавите, произвеждащи дървен материал, и ЕС. Продуктите от 
дървен материал, 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. 
2 http://www.vinyl2010.org/.  
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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за:  

1. Крайният продукт следва да е изработен от дървен материал, 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 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 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, 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 ЮНЕП/ФАО за сухата зона 
на Африка). 
 
Проверка: Приемливо доказателство за устойчиво развит дърводобив може да 
бъде осигурено чрез внедрена проследяваща система. 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 от 
веригата за доставки на дървесни влакна, сертифицирани съгласно FSC, PEFC 
или други равностойни доказателствени средства, също ще бъдат приемани 
като доказателство за съответствие. 

2. Към пластмасата и покритията, използвани в прозорците, не трябва да се 
добавят умишлено олово (R23, R25 и H301, H331) и неговите съединения.  
 
Крайният продукт (прозорец) при нормални условия на употреба не трябва да 
отделя или пропуска никакви вещества или препарати, които са класифицирани 
по Директива 1999/45/ЕО и Директива 67/548/ЕИО, както и никакви вещества с 
посочените по-долу рискови фрази: 
 

• канцерогенни (R40, R45, R49)  
• вредни за репродуктивната система (R60, R61, R62, R63), 
• мутагенни, причиняващи наследствени генетични увреждания и 

евентуални рискове от необратими въздействия (R46, R68), 
• токсични (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
• алергични при вдишване (R42),  
• вредни за околната среда (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), 
• опасност от сериозно увреждане на здравето при продължително 

излагане на въздействието на съответното вещество (R 48). 
 

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 — предупреждения 
за опасност, които  съответстват на горните рискови фрази. Крайният продукт 
(прозорец)  при нормални условия на употреба не трябва да отделя или 
пропуска никакви вещества или препарати, които са класифицирани към 
посочените по-долу фрази — предупреждения за опасност: 

• канцерогенни (по класове 1A, 1B и 2: H350, H350i, H351), 
• вредни за репродуктивната система (по класове 1A, 1B и 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd и H360Df), 
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• мутагенни и причиняващи наследствени генетични увреждания (по 
класове 1B и 2: H340 и H341), 

• токсични (остра токсичност по класове 1, 2 и 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300, хронична опасност за водната среда 2: H412) 

• алергични при вдишване (респираторна чувствителност 1: H334) 
• вредни за околната среда (остра опасност за водната среда 1 и 

хронична опасност за водната среда 1, 2, 3 и 4: H400, H410, H411, H412, 
H413, 

• опасност от сериозно увреждане на здравето при продължително 
излагане на въздействието на веществото(опасност за здравето: H372 и 
H373). 

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

 
3. Допълнителни точки ще се присъждат пропорционално на съдържанието на 

рециклирани вещества в използваните материали. В рециклираните количества 
не се включват технологичните отпадъци от производството на продукта. 
 
Проверка: За съответстващи с това изискване ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и 
други доказателства, например подходящо сертифициране от производителя. 
 

 
КЛАУЗА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Участникът в търга трябва, заедно с продукта, да гарантира предоставянето на 
препоръки за поддръжка. Той трябва да осигури също така документирани 
процедури и инструкции за осигуряване на качество и опазване на околната 
среда.  

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

 
 

3.2. Подробни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 
(ЕОП) за прозорци 
 

ПРЕДМЕТ 
 
Закупуване на екологосъобразни прозорци с висока топлинна ефективност. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ   
 

1. Да се гарантира, че всички прозорци, които се монтират в нови сгради и при 
замяна на прозорци в съществуващи сгради, са с топлинна ефективност, която е 
по-висока от изискваната по националните разпоредби.  С оглед постигане на 
тази цел следните показатели следва да покажат [X] % подобрение на 
стойността, определена в [посочете съответното национално законодателство]:  
а.   Коефициент на топлопреминаване (U-value); 
б.   Коефициент на улавяне на слънчева енергия (G-value); 
в.   Коефициент на инфилтрация на външен въздух (L50 value); 
г.   Пропускливост на дневна светлина. 
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Показателите следва да се отнасят за целия прозорец — включващ както 
стъклата, така и дограмата. Процентното ниво на подобрение (степен на 
амбициозност), което да бъде въведено, зависи силно от заложеното ниво за 
постигане, определено в националното законодателство.   
 
Препоръчва се да се постави цел за подобрение от най-малко 30 % спрямо 
изискванията  на съществуващия национален стандарт за коефициента на 
топлопреминаване, докато подобренията при останалите три коефициента 
трябва да бъдат определени в съответствие с местните изисквания и да 
осигуряват отлично ниво на подобрение спрямо националните изисквания. 
 
Когато няма съответни национални разпоредби, специалистът по снабдяването 
трябва да взема предвид националните разпоредби на други, подходящи 
държави в Европа. 

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

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

2. Използваният дървен материал следва да произхожда от законни източници.   
 

Проверка: Законният произход на дървения материал може да бъде доказан 
посредством съществуваща система за проследяване по веригата доставките. 
Тези доброволни системи могат да бъдат сертифицирани от трета страна, често 
в рамките на система за управление по ISO 9000 и/или ISO 14000, или по 
Европейската схема за екологосъобразно управление и одитиране  (EMAS). 

Като доказателство за съответствие ще бъдат приемани също сертификати за 
проследяване по веригата на доставките на дървен материал, заверени 
съгласно FSC[2], PEFC[3] или други равностойни средства за доказване. Ако 
дървеният материал е с произход от държава, която е подписала Споразумение 
за доброволно партньорство (СДП) с ЕС, като доказателство за законност може 
да послужи лицензът по FLEGT[4]. Сред другите средства за доказване, които ще 
бъдат приемани, се числят съответен и валиден сертификат CITES или друго 
равностойно средство, което може да бъде  проверено, като например 
прилагане на система за надлежна проверка („due diligence system“). За 
материал без сертификат, първа употреба, участниците в търга трябва да 
посочат типа (включително с данни за дървесните видове), количествата и 
произхода на дървения материал, заедно с декларация за неговия законен 
произход. По този начин дървеният материал може да бъде проследен по 

                                                 
[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) бе приет 
от ЕС през 2003 г. В плана за действие е посочена поредица от мерки за противодействие на незаконния дърводобив в 
развиващите се страни. В плана е определена система за лицензиране на дървения материал, която да гарантира 
законността на внесените продукти от дървен материал. За получаването на лиценз трябва да бъдат подписани 
споразумения за доброволно партньорство (VPA) между държавите, произвеждащи дървен материал, и ЕС. Продуктите от 
дървен материал, 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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цялата производствена верига от гората до продукта 

 
3. Пластмасовите компоненти с тегло над 50 g трябва да се обозначават в 

съответствие с ISO 11469 или негов еквивалент. 
 

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

 
4. В стъклопакета не може да се използват газове за запълване, които допринасят 

за парниковия ефект с потенциал за глобално затопляне (GWP) > 5 за период 
от 100 години.  
 
Инертните газове (напр. аргон, криптон) имат GWP < 5. 
 
Проверка: За съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи 
доказателства. 
 

5. Участникът в търга следва да демонстрира, че производството на PVC е в 
съответствие с най-добрата практика по програмата „Vinyl2010“ или съответна  
еквивалентна практика. 

 
Проверка: Като потвърждение за съответствие ще се приема участието в 
Програмата „Vinyl2010“, в противен случай участникът в търга следва да 
представи писмено доказателство, че са спазени препоръките на „Vinyl2010“ или  
еквивалентни на тях препоръки3. 

 
 
 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 

1. Крайният продукт следва да е изработен от дървен материал, 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 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 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, 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 ЮНЕП/ФАО за сухата зона 
на Африка). 
 
Проверка: Приемливо доказателство за устойчиво развит дърводобив може да 
бъде осигурено чрез внедрена проследяваща система. 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 от веригата 

                                                 
3     http://www.vinyl2010.org/.  
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за доставки на дървесни влакна, сертифицирани съгласно FSC, PEFC или други 
равностойни доказателствени средства, също ще бъдат приемани като 
доказателство за съответствие. 
 

2. Към пластмасата и покритията, използвани в прозорците, не трябва да се 
добавят умишлено олово (R23, R25 и H301, H331) и неговите съединения.  
 
Крайният продукт (прозорец) при нормални условия на употреба не трябва да 
отделя или пропуска никакви вещества или препарати, които са класифицирани 
в съответствие с Директива 1999/45/ЕО и Директива 67/548/ЕИО, както и 
никакви вещества с посочените по-долу рискови фрази: 
 

• канцерогенни (R40, R45, R49), 
• вредни за репродуктивната система (R60, R61, R62, R63), 
• мутагенни, причиняващи наследствени генетични увреждания и 

евентуални рискове от необратими въздействия (R46, R68), 
• токсични (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
• алергични при вдишване (R42),  
• вредни за околната среда (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), 
• опасност от сериозно увреждане на здравето при продължително 

излагане (R 48).  
 

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 — предупреждения 
за опасност, които съответстват на горните рискови фрази. Крайният продукт 
(прозорец)  при нормални условия на употреба, не трябва да отделя или 
пропуска никакви вещества или препарати, които са класифицирани към 
посочените по-долу фрази — предупреждения за опасност: 

• канцерогенни (по класове 1A, 1B и 2: H350, H350i, H351), 
• вредни за репродуктивната система (по класове 1A, 1B и 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd и H360Df), 
• мутагенни и причиняващи наследствени генетични увреждания (по 

класове 1B и 2: H340 и H341), 
• токсични (остра токсичност 1, 2 и 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

хронична опасност за водната среда 2: H412), 
• алергични при вдишване (респираторна чувствителност 1: H334) 
• вредни за околната среда (остра опасност за водната среда 1 и 

хронична опасносност за водната среда  1, 2, 3 и 4: H400, H410, H411, 
H412, H413), 

• опасност от сериозно увреждане на здравето при продължително 
излагане (опасност за здравето: H372 и H373). 

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

3. Допълнителни точни ще се присъждат пропорционално на съдържанието на 
рециклирани вещества в използваните материали. В рециклираните количества 
не се включват технологичните отпадъци от производството на продукта. 
 
Проверка: За съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други доказателства, 
например подходяща сертификация от производителя. 
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4. Химичните продукти (боя, лепило, уплътняващи материали, замазки и т.н.) в 
готовия прозорец  трябва да отговарят на едно от следните две изисквания: 

а.   продуктът не може да бъде класифициран като опасен за околната 
среда в съответствие с Директива 1999/45/ЕО на ЕС; 
ИЛИ 
б.   продуктът може да съдържа максимум 2 % тегловно вещества, 
класифицирани като опасни за околната среда в съответствие с 
Директива 67/548/ЕИО на ЕО. 
 

За консервантите за дърво това съдържание се увеличава до 3 % съгласно 
определеното в Директива 67/548/ЕИО. 

 
Проверка:  За съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка от 
тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи 
доказателства.  В допълнение трябва да бъде представено потвърждение, че е 
изпълнено изискване а) или б), както и информационни листове за безопасност 
на материалите, в които да е посочено как са класифицирани продуктите. 
Информационните листове за безопасност на материалите не трябва да са 
изготвени преди повече от 3 години. Писмено потвърждение, че химичните 
продукти са одобрени за тяхното предназначение от орган в страната, където са 
произведени прозорците, и потвърждение, че в крайния продукт (прозорци) не 
се съдържа медно-хромов арсенат (ССА), меден цитрат (СС), органични 
съединения на калая или креозотно масло. 
 

 
 

КЛАУЗА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  
 

1. Участникът в търга трябва да покаже, че изпълнителят на монтажи при 
модернизиране и обновяване на прозорци разполага с ефективни политики и 
процедури, за да гарантира надлежното и устойчиво развито третиране на 
отпадъците след ползване от потребителите (т.е. отстранените прозорци), като 
рециклиране или отклоняване от депониране, когато това е възможно.   

 
Проверка: Като доказателство могат да бъдат представени сертификати по  
Европейската схема за екологосъобразно управление и одитиране (EMAS) и 
ISO 14001 или еквивалентни 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. 
 
 

2. Участникът в търга трябва да гарантира, че заедно с продукта се предоставят и 
препоръки за поддръжка. Той трябва да представи също така и документирани 
процедури и инструкции за осигуряване на качеството и опазването на околната 
среда. 

 
Проверка: За съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи 
доказателства. 
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3.3. Обяснителни бележи 
 
Възлагащият орган следва да отчита местните обстоятелства:  
 

• локални климатични условия — с какво изложение е прозорецът, доколко 
сенчеста е зоната и т.н., 

 
• регионален климат — преобладаващите атмосферни условия и дали 

преобладаващото регулиране на микроклимата вътре в сградата, ще бъде 
отопление или охлаждане, 

 
• ниво на техническа сложност на прозореца — дали по-голямата сложност ще 

доведе до положителен екологичен ефект на база жизнения цикъл на 
прозореца.    

 
Локални климатични условия: проектирането на сграда с пасивна слънчева система е 
свързано с ориентацията на прозорците, стените, разполагането на сенници, веранди и 
дървета по такъв начин, че прозорците и покривите да са на сянка през лятото, и да 
дават възможност за максимално проникване на слънчева светлина през зимата. 
Ефективното разполагане на прозорците осигурява повече естествена светлина и 
намалява необходимостта от електрическо осветление през деня — следователно 
разполагането на прозорците трябва да се взема предвид от закупуващия орган, когато 
това е практически възможно и ефективно.  
 
Регионален климат: въпросът дали в сградата ще се използва предимно отопление или 
охлаждане има отношение към използването на цветови тонове на стъклото, тъй като 
такива могат да се използват за понижаване на осветеността и пропускането на 
слънчева светлина при горещ климат. Това засяга също така и избора на покрития, 
особено нискоемисионни, тъй като се използват различни схеми и покрития за 
намаляване на загубата на топлина от вътрешността на сградата навън или за 
предотвратяване на преминаването на топлина отвън към вътрешността на сградата. 
 
Ниво на техническа сложност на прозореца: тройното остъкляване изисква повече 
материали и не може да осигури такива ползи за околната среда, които да надвишават 
съответните допълнителни вредни взъдействия при неговото производство, ако 
прозорците се монтират в район с умерен климат, като например Южна Англия или 
Франция. В Скандинавия, обаче, монтирането на тройно остъклени прозорци би било 
подходящо, а в някои случаи и наложително, тъй като ползите за околната среда, които 
ще осигури, обосновават използването на допълнителни материали. Потенциалните  
намаления на емисии на CO2 чрез оптимално използване на различни видове стъкло са 
изразени количествено в едно изследване на холандската научно-изледователска 
организация TNO4. 
 
С цел да се гарантира и увеличи до максимум издръжливостта и дълготрайността на 
дървесината в дървената и дървено-алуминиевата дограма, закупуващият орган 
следва да вземе предвид дали дървените елементи, които са изложени на атмосферни 
влияния, са третирани по подходящ начин. В зависимост от вида на дървения 
материал, това може да включва (но без да е ограничено само до) третиране с 
консерванти, които отговарят на клас на проникване P5 в съответствие със стандартите  
EN 351 1 или EN 351 2, или нанасяне на защитен слой от консервант за дърво 
посредством потапяне или обливане.  

                                                 
4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020 (Стъкло с контрол на пропусканата слънчева светлина за осигуряване на по-добра енергийна 
ефективност: как авторите на съответните политики  биха могли да намалят енергията и значително да понижат емисиите на 
CO2 с оглед постигане на целите на ЕС за 2020 г.), 
http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx.  
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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. 
Критериите за екологосъобразност следва като цяло да обуславят поне 10—15 % от 
общо възможните точки. 
 
 
Опаковки: 
 
В член 3 от Директива 94/62/ЕО от 20 декември 1994 г. относно опаковките и 
отпадъците от опаковки е дадена следната дефиниция за опаковка: 

 
• 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 продукт с по-кратък жизнен цикъл 
например има по-голяма вероятност опаковката да е по-важна, отколкото за продукт с 
продължителен жизнен цикъл. Аналогично по-малка вероятност има опаковката да е 
важна от гледна точка на жизнения цикъл за продукт, който използва енергия.   
 
Когато възлагащият орган счита опаковката за важен въпрос, той може да пожелае да 
поиска информация от потенциалните доставчици, за да потвърдят, че са отчели 
въздействието върху околната среда на техния вариант за опаковане и че доставчикът 
отговаря на политиките на възлагащия орган.  
 
4. Съображения, свързани с разходите 
 
Прозорците са един от най-важните елементи на повечето сгради, особено на тези, 
използвани за жилища или работа. Използването на прозорци, особено в търговски 
обекти, нараства поради комбинация от подобрени механични и топлинни 
характеристики, както и в резултат от променящите се модни тенденции. Разходите за 
прозорци представляват значителна част от всеки строителен бюджет, затова като 
продукт те трябва да са издръжливи и икономични.   
 
След като сградата бъде завършена и влезе в експлоатация, енергийната ефективност 
на прозорците става от първостепенно значение, както е посочено в раздел 4.2.1 от 
Информационния технически доклад (Technical Background Report). При саниранията на 
сгради е твърде вероятно да се предприеме подобряване на енергийната ефективност 
именно на прозорците, без да се променя по-голямата част, ако не и всички, от 
останалиите външни ограждащи елементи на сградата.   
 
Срокът на откупуване на прозорците зависи от това дали се монтират на нова сграда 
или в рамките на саниране на съществуваща сграда. Тъй като множество по-стари 
обекти не отговарят на същите високи строителни стандарти като съвременните 
новоизградени сгради, монтирането на прозорци с висока топлинна ефективност в 
такива стари сгради води до по-голямо намаление на консумацията на енергия. Така се 
постига намаление на срока на откупуване, тъй като сметките за енергия се редуцират 
в по-голяма степен. Това показва, че всички тези фактори — първоначалните разходи, 
експлоатационните разходи и очакваната продължителност на жизнения цикъл —  
оказват въздействие върху рентабилността на прозорците като продукт. 
 
В повечето сгради прозорците имат по-кратък срок на експлоатация от очаквания живот 
на сградата като цяло. Следователно, възможно е прозорците да бъдат подменяни 
няколкократно през жизнения цикъл на сградата. Прозорците ежедневно са изложени 
на условията на околната среда — метеорологичните условия, които причиняват 
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постепенно износване. Скоростта на износването зависи от фактори като 
геометричното разположение, конструктивните характеристики, състава, порьозността 
и контакта с корозионноактивни продукти, замърсеността на околната среда, 
влажността, изложеността на слънце и температурни промени. Трябва да се отчете 
също така, че срокът на експлоатация на прозорците се предопределя не само от 
техническите експлоатационни характеристики, но също така и от естетични 
съображения и модни тенденции. 
 
Определянето на средната очаквана продължителност на живота на прозорците е 
трудно и зависи от много фактори, включително от местните климатични условия, 
използването и поддръжката. Следователно, съществуват редица противоречащи си 
предположения за продължителността на живота  на прозорците. В един доклад на 
BRE за Британската федерация по пластмаси се прави прогноза за срока на 
експлоатация на изделията от поливинилхлорид, като са оценени също така дървеният 
материал, стоманата и алуминият в контекста на изчисления, свързани с прогнозната 
продължителност на жизнения цикъл: 5,6 

• най-малко 35 години за прозорци от непластифициран поливинилхлорид (PVC-
U),   

• 40 години за стомана, за сушен в сушилня дървен материал и за алуминий.  
 
В издадените от германското министерство на строителството през 2001 г. указания за 
устойчиво развити сгради се посочва следната очаквана продължителност на живот в 
зависимост от използвания материал:7  

1. Прозорци с дограма от меко дърво — 30—50 години; 
2. Прозорци с пластмасова дограма — 40—60 години; 
3. Прозорци с дограма от от твърдо дърво/алуминий — 40—60 години; 
4. Поцинкована стомана — 40—60 години; 
5. Остъкляване — 20—30 години. 

 
В доклад, разработен в рамките на Плана за действие относно отпадъците и ресурсите 
(WRAP)8 на Обединеното кралство е направено сравнение на типичната прогнозна 
продължителност на живота и реалният период на подмяна за обичайните видове 
остъкляване и материали на дограмата (вж. Таблица 1). Това сравнение показва, че 
прозорците обикновено се подменят преди края на техния възможен период на 
експлоатация, вероятно поради техническия прогрес, финансови стимули за подмяна 
на стари прозорци и променящи се вкусове.   

                                                 
5 Доклад от BRE до Британската федерация по пластмаси, 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf.  
6  Информация, предоставена от Съвета за алуминий в сградите (Council for Aluminium in Buildings) в рамките  на 
консулъациите за доклада.   
7  Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001, (Указания за устойчиво 
строителство), Федерална служба за строителство и регионално планиране, януари 2001 г. 
8   Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste 
(Увеличаване на събирането и рециклирането на отпадъци от прозорци след ползване от потребителите). WRAP Research Report. 
Tabulated data from BNWS01: Domestic window systems - industry, product and market overview.    
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Таблица 1 Обичаен прогнозна продължителност на живота и периоди за подмяна 
на дограми и стъкла на домашни прозорци  

Вид дограма Средна прогнозна 
продължителност 
на живота (години) 

Типичен период до 
подмяна (години) 

Дограма от меко дърво 8—10 7—8 
Дограма от твърдо дърво 20—35 10—15 
Стоманена дограма 40—60 30—40 
Алуминиева дограма 20—35 Подмяна на 

стъклопакетите (10—
15) 

Алуминиева дограма с полиестерно 
прахово покритие  

20—40 Подмяна на 
стъклопакетите (10—

15) 
Дограма от непластифициран 
поливинилхлорид (PVC-U) 

20—25 10—20 

 
 
Следва да се отбележи, че периодът до подмяна на стъклата при прозорците с 
алуминиева дограма  е включен в горната таблица, тъй като такъв е форматът на 
цитирания източник — в него алуминиевата дограма не е разгледана по различен 
начин. Някои стандарти като BS 7543: 2003 изискват проектен живот от 30 години и 
данните, предоставени от европейските асоциации в сектора сочат, че очакваният срок 
на експлоатация на стъклопакети (IGU) би могъл да бъде 20 години или повече, докато 
самият прозорец би могъл да има срок на експлоатация най-малко два пъти по-дълъг 
от този на стъклопакета. 
 
Колкото по-усъвършенстван в техническо отношение е един прозорец, толкова е по-
висока цената в момента на покупката. Техническите нововъведения, увеличаващи 
цените на прозорците включват използването на двойни или тройни стъклопакети, 
запълване с благороден газ (напр. аргон) вместо със сух въздух на пространствата 
между стъклата, използване на нискоемисионни покрития или шумозаглушаващи 
ламинирани стъкла, както и на рамки с минимален топлинен мост. Що се отнася до 
намаляването на разходите, постигнато чрез използване на прозорци с по-висока 
топлинна ефективност в дадена сграда, трябва да се постигне баланс между по-
добрите технически характеристики на прозорците и разходите в момента на покупката.   
 
Общото мнение понастоящем е, че монтирането на прозорци с двойно остъкляване в 
условията на умерен климат е рентабилно и ще осигури значителни ползи за околната 
среда в сравнение с рамка с единично стъкло — може да се очаква, че топлинните 
загуби през прозорците при използването на двойно остъкляване ще намалеят 
наполовина

9. Монтирането на прозорци с тройно остъкляване е свързано с намаляване 
на експлоатационните разходи и въздействието върху околната среда, като разходът 
за стъклените секции обикновено е с между 20—40 % по-голям в сравнение с двойното 
остъкляване

10. Монтирането на такива прозорци може да не е изгодно като цяло от 
икономическа гледна точка, освен ако през значителни периоди ежегодно преобладава 
изключително студено или горещо време, или ако има значително шумово 
замърсяване, в който случай вътрешната среда може допълнително да бъде 
подобрена посредством прилагането на тройно остъкляване. Въпреки това ползите, 
които се осигуряват от тройното остъкляване дори в условията на умерен климат не са 
незначителни и редица европейски държави предлагат то да бъде широко въведено, 
като в Швеция например това вече е законово уредено, Германия и Австрия скоро ще 
въведат стандарти, които да насърчат използването на тройно остъкляване и такива 
прозорци вече обичайно се използват в множество демонстрационни нисковъглеродни 
домове. Стандартът PassivHaus за възможно най-ниско потребление на енергия 
изисква прозорци с тройни стъкла с коефициент на топлопреминаване (U-value) не 

                                                 
9  Energy Saving Trust Advice (Препоръка на Тръста за енергийни спестявания), www.energysavingtrust.org.uk.  
10 Информация, взета от http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php, и коментари на Eurowindow. 
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повече от 0,8 W/m²K. С цел да се направи прозорец с толкова нисък коефициент на 
топлопреминаване е необходимо да се използва тройно остъкляване и да се изолира 
самата дограма, както и да се използват по-скъпи производствени техники, като 
например появилата се тенденция за използване на криптон вместо аргон. 
 
Новите технологии, като вакуумно херметизирани стъклопакети, които не са обхванати 
в настоящия информационен лист поради ограничената им наличност понастоящем, в 
бъдеще може да предложат още по-големи предимства. Основните съображения, 
обаче, които ще продължат да обуславят вземането на решения относно най-
подходящата степен и вид на остъкляването на дадена сграда, са местните климатични 
условия и режимът на използване на сградата. 
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5. Приложимо законодателство на ЕС и източници на информация 
 
5.1. 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 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на 

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

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

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

 
• Директива 94/62/ЕО на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML, 
 
• Решение 97/129/ЕО на Комисията от 28 януари 1997 година за установяване на 

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

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

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

 
• Рамкова директива за отпадъците — Директива 2008/98/ЕО: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF, 

 
• Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци:  
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML, 
 
• Директива 2006/32/ЕО на Съвета, която е съсредоточена върху крайните 

потребители на енергия:    
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:EN:HTML, 
 
• Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали: 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF, 
 
• Регламент (ЕО) № 1272/2008 от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, 

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

 
• Директива 93/68/ЕИО на Съвета за изменение на множество директиви, в това 

число Директива 89/106/ЕИО (строителни продукти): 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML, 
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• Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF. 
 
 

 
5.2  Знаци за екомаркировка и други източници на критерии 

• Система за категоризиране на ефективността на прозорците (WERS), 
Асоциация по прозорците на Нова Зеландия: 
www.wanz.org.nz,  
 

• Система за енергийно категоризиране на прозорците (WERS), Австралия: 
www.wers.net,  
 

• Energy Star, Канада, Служба за енергийна ефективност: 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4,  
 

• Корейски знак за екомаркировка 
EL250 2003/1/2003-200: 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1,   

 
• Китайски знак за екомаркировка, Китайски център за екомаркировка  

Техническо изискване за екологични продукти, Техническо изискване за 
сертифициране на продукти, подлежащи на екомаркировка, Енергоспестяващи 
врати и прозорци HBC 14-2002, 

 
• Схема за маркировка за екологосъобразност на Хонг Конг 

Продуктови екологични критерии за прозорци GL-008-004: 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp, 

 
• Energy Star, Програмни изисквания за прозорци на жилищни сгради, врати и 

покривни прозорци — Версия 4, 14 май 2007 г.: 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows, 

 
• Знак за енергийни характеристики на BFRC и изчисляване на категориите: 

http://www.bfrc.org/,  
 

• Nordic Swan 
Знак за екомаркировка за прозорци и външни врати, Документ с критерии, 
обхващащ периода 12 декември 2004 г. — 30 юни 2009 г.: 
http://www.svanen.nu/, 
 

 
• Международна организация за стандартизация 

Ref. 1131: 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300, 

 
• Европейски комитет по стандартизация:  

www.cen.en/cenorm/homepage.htm,  
 

• VMRG Keurmerk 
Холандска асоциация за метални прозорци и фасади (VMRG): 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/, 
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• VKG Keurmerk 

Холандска асоциация на отрасъла на фасадни елементи от PVC: 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54. 

 


