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Копирна и графична хартия 

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

 

1 Обхват 
 
Настоящият информационен лист обхваща доставка на копирна и графична хартия. 
Това обхваща непринтирана хартия за писане, печатане и копиране (до 170 g/m2), която 
се продава на листове или ролки.  
Крайни хартиени продукти като бележници, скицници, календари, учебници и др., не са 
включени.  
Критериите са взети от европейската екомаркировка1, маркировката Nordic Swan 2 и 
маркировката Blue Angel 3.  
 
Различни набори от  критерии са предложени за: 

• Хартия на основата на възстановени хартиени влакна, рециклирана хартия 
(акцентира се на маркировката Blue Angel ) 

• Хартия на основата на естествени влакна (акцентира се на европейската 
екомаркировка и на маркировката Nordic Swan ) 

Препоръчително е възлагащите органи да правят препратка и към двата набора от 
критерии, като алтернативни начини за постигане на целта за закупуване на екологично 
произведена хартия с цел максимално да се увеличи конкуренцията и да се избегне 
дискриминацията. 
  
 

2 Ключови въздействия върху околната среда 
 

                                                 
1 Вж.: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  
2 Вж.: http://www.svanen.nu/; критерии на: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44 
3 Вж.: http://www.blauer-engel.de/index.htm; критерии на: http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf и http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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Въздействие  Подход на ЕОП 

• Унищожаване на горите и 
потенциална загуба на 
биологично разнообразие 

• Емисии във въздуха и водите при 
процеса на производство на 
целулоза и хартия 

• Потребление на енергия и вода в 
процеса на производство 

• Потребление на химикали по 
време на производството 

• Генериране на отпадъци в 
процеса  на производство, като 
остатъци и утайки 

→  

• Поръчки за доставка на хартия на 
основата на възстановени хартиени 
влакна от отпадъци след 
потреблението (рециклирана хартия) 
или хартия на основата на законно 
и/или устойчиво добити естествени 
влакна 

• Поръчки за доставка на хартия, 
произведена чрез процеси с ниско 
потребление на енергия и ниско ниво 
на емисии 

• Избягване на някои вещества при 
производството на хартия и 
избелването 

 
 

3 Хартия на основата на възстановени влакна – критерии на ЕОП  

3.1. Вариант с рециклиране – основни критерии на ЕОП  
Забележка: Когато критериите за хартия за професионални печатни цели са различни, 
това е отбелязано в последната колона на таблицата. 
Копирна и графична хартия за обикновена 
офис употреба 

Хартия за професионални 
цели 

Предмет 

Закупуване на рециклирана офис хартия, 
произведена изцяло от възстановени хартиени 
влакна. 

Закупуване на рециклирана 
хартия, произведена от поне 
75 % възстановени хартиени 
влакна. 

Спецификации 



Копирна и графична хартия – Информационен лист за продукта---  
Окончателен вариант 

Инструментариум на Европейската комисия за обучение във връзка с ЕОП - Модул 3: 
Препоръки за закупуване 

3

1. Хартията трябва да бъде произведена изцяло от  
възстановени хартиени влакна. Възстановените 
хартиени влакна включват както рециклирани 
влакна от отпадъци  след потреблението, така и 
рециклирани преди потреблението влакна — от 
фабрики за хартия, познати още като 
технологичен отпадък. Рециклираните влакна 
от отпадъци след потреблението могат да идват 
от индивидуални потребители, офиси, 
печатници, книговезници или подобни на тях. 
Верификация: Всички продукти с 
екомаркировка тип І, като например 
екомарировката на ЕС, могат да служат като 
доказателствено средство, ако тя посочва, че 
хартията е произведена  изцяло от 
възстановени хартиени влакна. Всякакви други  
подходящи доказателствени средства, като 
например техническа документация на 
производителя или протокол от изпитване от 
признат орган, също ще се приемат. 

1. Хартията трябва да бъде 
произведена от поне 75 % 
възстановени хартиени влакна. 
Възстановените хартиени 
влакна включват както 
рециклирани влакна от 
отпадъци след потреблението, 
така и рециклирани влакна от 
фабрики за хартия, познати 
още като технологичен 
отпадък. Рециклираните влакна 
от отпадъци след 
потреблението могат да идват 
от индивидуални потребители, 
офиси, печатници, 
книговезници или други 
подобни. 
Верификация: Същата 

2. Хартията трябва да е избелена поне без   
свободен  хлор (ECF).  Хартия, избелена изцяло 
без хлор (TCF), също ще се приема.  
Верификация: Всички продукти с 
екомарировката на ЕС ще се считат за 
съответстващи. Други национални 
екомаркировки тип І, изпълняващи горния 
критерий, също могат да се приемат. Всякакви 
други подходящи доказателствени средства, 
като техническа документация на 
производителя или протокол от изпитване от 
признат орган, също ще се приемат. 

Същата 

3. С цел да се гарантира пригодността на 
хартията, предлагана за офис машини, образец  
от продукта трябва да бъде представен на 
органа за провеждане на изпитване за качество. 

Същата 

 
 

3.2. Вариант с рециклиране – пълни критерии на ЕОП 
Забележка:  Когато критериите за хартия за професионални печатни цели са различни, 
това е отбелязано в последната колона на таблицата. 
Копирна и графична хартия за обикновена 
офис употреба 

Хартия за професионални 
цели 

Предмет 
Закупуване на рециклирана офис хартия, 
произведена изцяло от  възстановени хартиени 
влакна. 

Закупуване на рециклирана 
хартия, произведена от поне 
75 % възстановени хартиени 
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влакна. 
Спецификации 
1. Хартията трябва да бъде произведена изцяло  

от възстановени хартиени влакна, с минимум 
65 % рециклирани влакна от отпадъци след 
потреблението. Възстановените хартиени 
влакна включват както рециклирани влакна от 
отпадъци след потреблението, така и 
рециклирани влакна от фабрики за хартия, 
познати още като технологичен отпадък. 
Рециклираните влакна от отпадъци след 
потреблението могат да идват  от 
индивидуални потребители, офиси, печатници, 
книговезници  или други подобни. 
Верификация: Всички продукти с 
екомаркировка тип І, като например 
екомарировката на ЕС, могат да служат като 
доказателствено средство, ако тя посочва, че 
хартията е произведена  изцяло от 
възстановени хартиени влакна. Всякакви други  
подходящи доказателствени средства, като 
техническа документация на производителя 
или протокол от изпитване от признат орган, 
също ще се приемат. 

1. Хартията трябва да бъде 
произведена от поне 75 % 
възстановени хартиени влакна, 
с минимум 80 % рециклирани 
влакна от отпадъци след 
потреблението. 
Възстановените хартиени 
влакна включват както 
рециклирани влакна от 
отпадъци след потреблението, 
така и рециклирани влакна от 
фабрики за хартия, познати 
още като технологичен 
отпадък. Рециклираните влакна 
от отпадъци след 
потреблението могат да идват 
от индивидуални потребители, 
офиси, печатници, 
книговезници или други 
подобни. 
Верификация: Същата 

2. Екологичните критерии от екомарировката на 
ЕС или други национални екомаркировки тип І, 
пряко свързани с производството на хартия (а 
не с управленческата практика на фабриката), 
трябва да бъдат изпълнени. 
Документите с пълните критерии са достъпни 
на: 

• Екомаркировка на ЕС: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm  
Верификация: Всички продукти с 
екомарировката на ЕС ще се считат за 
съответстващи. Други национални 
екомаркировки тип І, изпълняващи горния 
критерий, също могат да се приемат. Всякакви 
други подходящи доказателствени средства, 
като техническа документация на 
производителя или протокол от изпитване от 
признат орган, също ще се приемат. 

Същото.  

3. С цел да се гарантира пригодността на 
хартията, предлагана за офис машини, образец 
от продукта трябва да бъде предоставен на 
органа за провеждане на изпитване за качество. 

Същата 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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3.3 Обяснителни бележки  

Ниво на белота: Органът може да избере да се използва ниво на белота, по-ниско от 
90. Над ниво 90 би било необходимо хартията да бъде обработена  с оптични 
избелващи агенти. Ниски нива като 60 са с достатъчно добро качество за всекидневна 
офисна употреба, но това е въпрос на предпочитания. 

Критерии за екомаркировка: Възможно е да се посочи, че съществените критерии 
за определена екомаркировка трябва да бъдат изпълнени, доколкото критериите са 
допустими и подходящи за определяне на продукта, като се приемат също и други 
форми за доказване на съответствието. За повече информация, моля вж. 
придружаващите Контролни списъци за използване на екомаркировки при  
обществени поръчки. 

 
Поставяне на подробни критерии: Пълните набори от критерии са включени в 
Основния доклад за продуктите. 

Спецификация или критерии за възлагане: Когато възлагащият орган не е сигурен 
относно цените и наличността на пазара на продукти с екомаркировка, 
горепосочените спецификации могат да бъдат използвани като критерии за възлагане. 
Когато се използва система за оценяване въз основа на точки, тези критерии биха 
могли например да донесат 15 % тежест в окончателната оценка. Алтернативно, 
провеждането на определено първоначално проучване на пазара може да спомогне да 
се посочи дали продуктите са налични на пазара. 

 

4 Хартия на основата на устойчиво и / или законно добити естествени влакна – 
критерии на ЕОП  

4.1 Вариант с устойчиво и / или законно добити естествени влакна – основни 
критерии на ЕОП  

 
Копирна и графична хартия 
Предмет 
Закупуване на офис хартия на основата на естествени влакна, с произход от 
източници на законно и / или устойчиво добиване (които потенциално съдържат  
също определен процент възстановени влакна). 
 
Спецификации 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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1. Естествените дървесни влакна за производство на целулоза трябва да са с 
произход  от законни източници. 

Верификация: Сертификатите за контрол на дървесните влакна, сертифицирани 
съгласно  FSC4, PEFC5 или други еквивалентни доказателствени средства, ще се 
приемат като доказателство за съответствие. Законният произход на дървесината 
може да бъде доказан също със система за проследяване на място. Тези доброволни 
системи могат да бъдат сертифицирани от трета страна, често като част от ISO 9000 
и / или ISO 14000 или система за управление EMAS.  
Ако дървесината е с произход от държава, която е подписала Споразумение  за 
доброволно партньорство (СДП) с ЕС, лицензът FLEGT ще служи за доказателство 
за законосъобразност6. 
За несертифицирани естествени влакна кандидатите трябва да посочат типовете 
(видовете), количествата и произхода на влакната, използвани в производството на 
целулоза и хартия, заедно с декларация  за тяхната законност. По този начин 
влакната трябва да могат да бъдат проследени по цялата производствена верига от 
гората до продукта.  
 

В специфични случаи, когато представеното доказателство не е счетено за 
достатъчно за доказване на съответствието с необходимите технически 
спецификации, възлагащите органи могат да поискат от доставчиците допълнителни 
пояснения или доказателства.. 

2. Хартията трябва да е избелена поне без свободен хлор (ECF).  
Верификация: Като доказателствено средство ще служи техническа 
документация на производителя. 

Критерии за възлагане 

                                                 
4 FSC (Съвет  по стопанисване на горите): http://www.fsc.org/en   
5 PEFC (Програма за утвърждаване на сертификационни системи в областта на горското стопанство): 
http://www.pefc.org/internet/html   
6 Планът за действие FLEGT (План за действие на ЕС относно правоприлагането, управлението и 
търговията в областта на горското стопанство) бе приет  от ЕС през 2003 г. В плана за действие е 
очертана  поредица от мерки за справяне с незаконното изсичане на горите в развиващите се страни. В 
плана се определя система за лицензиране на дървен материал, за да се гарантира, че внесените 
продукти са законни. За получаване на лиценза трябва да бъдат подписани споразумения за 
доброволно партньорство (СДП) между страните производителки на  дървен материал и ЕС. 
Продуктите от дървесина, които са били законно произведени в страни партньорки по СДП, ще бъдат 
лицензирани за законността на производството; повече информация на: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 
Устойчиво управлявани  горски източници: Допълнителни точки ще бъдат 
присъждани пропорционално на количеството на естествените дървесни влакна за 
производство на  целулоза, с произход от гори, за които е проверено, че са 
управлявани чрез прилагане на принципите и мерките, целящи гарантиране на 
устойчиво управление на горите, при условие че тези критерии характеризират и 
съответстват на продукта. В Европа тези принципи и мерки трябва да съответстват 
поне на Паневропейските насоки на оперативно ниво за устойчиво управление на 
горите, одобрени от Конференцията на министрите в Лисабон относно защитата на 
горите в Европа (2 до 4 юни 1998 г.). Извън Европа те следва да съответстват поне на 
принципите на UNCED (Конференцията на Обединените нации за околната среда и 
развитието) относно горите (Рио де Жанейро, юни 1992 г.) и, където е приложимо, 
на критериите или насоките за устойчиво управление на горите, приети от 
съответните международни и регионални инициативи (ITTO, Процесът от Монреал, 
Процесът от Тарапото, Инициативата на ЮНЕП/ФАО за сухата зона на Африка). 
Верификация: Всички продукти с екомарировката на ЕС ще се считат за 
съответстващи. Други национални екомаркировки тип І, изпълняващи изброените 
критерии, също могат да се приемат. Сертификати за проследяване и контрол на 
продукти от дървесина, сертифицирана  съгласно FSC7, PEFC8 или други 
равностойни  доказателствени средства  ще бъдат приемани като доказателство за 
съответствие. Ще се приемат също всякакви подходящи доказателствени средства, 
като например техническа документация на производителя или протокол за 
изпитване от признат орган. 

 
 

4.2 Вариант с устойчиво и / или законно добиване на естествени  влакна – 
пълни критерии на ЕОП 

 
Копирна и графична хартия 
Предмет 
Закупуване на офис хартия на основата на естествени влакна с произход от 
източници на законно и / или устойчиво добиване (които потенциално съдържат  
също определен процент възстановени влакна). 
Спецификации 
Хартията трябва да отговаря на спецификациите, изброени в Основните критерии 
Освен това хартията трябва да съответства на: 
2. Хартията трябва да е избелена поне без свободен  хлор (ECF). Хартия, избелена 
изцяло без хлор (TCF), също ще се приема. 
Верификация: Като доказателствено средство ще служи техническа 
документация на производителя. 
Критерии за възлагане 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за хартия, отговаряща на критериите за 

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

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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възлагане, изброени в Основните критерии: 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани също за хартия, съответстваща освен 
това на:  
2. Критерии на екомарировката: Продуктите, които отговарят на екологичните 
критерии на екомарировката на ЕС, пряко свързани с производството на хартия (а не 
с управленческите практики на фабриката). 
Документите с пълните критерии са достъпни на: 

• Екомаркировка на ЕС 
ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 

• Верификация: Всички продукти с екомарировката на ЕС ще се считат за 
съответстващи. Други национални екомаркировки тип І, които изпълняват 
изброените критерии, също могат да се приемат. Ще се приемат също всякакви 
подходящи доказателствени средства, като например техническа документация 
на производителя или протокол за изпитване от признат орган. 

 

4.3 Обяснителни бележки  
Хартия на основата на естествени влакна:  В много случаи наличната на пазара 
хартия може да не е  нито изцяло рециклирана, нито изцяло от естествени влакна, а 
вместо това да е от смесени източници. В този случай в предмета  на поръчката не се 
посочва хартия от естествени влакна, а хартия на основата на естествени влакна, което 
позволява използването на рециклирани влакна за производство на хартия, доколкото 
определените по-горе спецификации са изпълнени. 

Повишаване на процентите: Съгласно екомарировката на ЕС, поне 10  % от 
естествените  влакна трябва да са с произход от гори, които са сертифицирани като 
устойчиво управлявани, а при Nordic Swan – поне 20  %. FSC и PEFC могат да 
сертифицират също по-високи проценти, които варират в съответствие със строгите 
правила. Допълнителна информация за тези схеми, както и за условията за използване 
на логото, могат да бъдат намерени в раздел 6 на основния доклад. 

Възлагащите органи могат да решат по време на етапа на възлагане да дадат 
допълнителна тежест на хартия с по-висок процент  на сертифицирани естествени 
влакна с устойчив произход и /или възстановени хартиени влакна. 

Критерии за екомаркировка: Възможно е да се посочи, че съществените критерии 
за  определена екомаркировка трябва да бъдат изпълнени, доколкото критериите са 
допустими и подходящи за определяне на продукта, като се приемат също и други 
форми на доказване на съответствието. За повече информация, моля вж. 
придружаващите  Контролни списъци за използване на екомаркировки при  
обществените поръчки. 

Поставяне на подробни критерии: Пълните набори от критерии са включени в 
Основния доклад за продуктите. 

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 критерий. Екологичните критерии следва  като цяло да 
представляват  поне 10 до 15  % от общите възможни точки. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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