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Увод
В началото на 21-ви век ние прекарваме значителна част от тру-
довия си живот в офис пространства. Освен това някои микро и 
малки предприятия провеждат офис дейността си в частните си 
жилища. Всекидневната работа на бизнес сектора и на домакин-
ствата води до значително въздействие върху околната среда. 
Изчерпваме ресурсите, отделяме емисии и вредни газове в атмос-
ферата, задръстваме повърхността на земята с отпадъци.

Компаниите и организациите с нестопанска цел трябва да играят 
активна роля за предотвратяването и решаването на проблеми, 
свързани с околната среда. На световно ниво 40% от суровини-
те и ресурсите се потребяват от офиси. Един от най-ефикасни-
те начини за намаляването на това потребление е офисите да 
внедрят „зелени“ практики, т.е. да се създаде щадящо околната 
среда и приятно за човека място за работа. Въпреки многоброй-
ните инициативи, понастоящем съществува определена липса на 
офис мениджъри, които познават начините и инструментите за 
измерване на въздействието върху околната среда на офисите и 
подобряването на екологичните им резултати.  

Компаниите често имат политики за устойчиво развитие или 
корпоративна социална отговорност, но нямат опита и/ или   
възможностите да обучават служителите си как да управляват 
своите предприятия и да внедряват зелени практики. Нещо по-
вече, тъй като малките и средни предприятия (МСП) имат зна-
чително по-малко ресурси и по-слаба мотивация, те изпитват 
по-голяма необходимост от инструменти, които да съдържат 
всички елементи за създаването на по-удобно място за работа. 



Главната цел на Инициативата „Зелен офис България” е да пре-
достави такива инструменти на бизнеса. Инструментите които 
предлагаме на Българският бизнес са:

Our European Green Office Tools are:
 • Калкулатор, изчисляващ екологичния отпечатък 
на офиса - онлайн-базиран офис калкулатор за измерване на-
стоящето състояние и развитието);

 • Наръчник „Зелен офис” - указания на хартиен носител, 
които дават съвети, идеи и знания на три различни нива за 
всяка тема);

 • Чеклист - инструмент за самооценка на офисите);
 • Обучение  - еднодневен курс за внедряване на зелени практи-
кивъв всекидневната работа);  

 • Виртуален офис (онлайн-базирана програма за принципите 
и необходимостта от „Зелен офис”, съдържа съвети и инте-
ресни факти).

Тези инструменти ще помогнат на офисите да се превърнат в 
пространства, щадящи околната среда и приятни за работа, като 
едновременно с това улеснят изявата на способностите и знани-
ята на персонала.

Да започваме!



Пролог 
Човекът и неговата работна среда
Ние, съвременните хора, сме се появили преди около 200 000 го-
дини. Нужно ни е било доста време да преминем от състоянието 
на съзерцание и страх от околната среда и съществуване в нея 
до това, което смеднес. В началото може би не сме разбирали 
процесите, които са се извършвали около нас, но вероятно дълбо-
ко в себе си сме чувствали, че сме част от нещо велико, което 
е задоволявало нуждите ни и е било щедро към уменията ни, от 
което сме черпили сила, и на което сме били благодарни. Дишали 
сме чист въздух, пиели сме и сме плували в чиста вода, сражавали 
сме се с опасни животни, за да си набавим храна. Били сме недели-
ма част от околната среда – природния свят. През годините сме 
проправяли своя път през този свят, за да се превърнем в негови 
господари. Днес по-голямата част от нас все още превземат окол-
ната среда живеейки в общества, които заменят природата с 
полета обработваема земя и фабрики, които заменят природните 
процеси с продуктите на техниката и технологията на индустри-
алния свят. Все повече от нас в Европа и Северна Америка практи-
куват този контрол над природния свят от бюрата и офисите 
ни. Нека да се разходим из историята и да видим как успяхме да 
се отдалечим от толкова много от природата и да се залепим за 
столовете и екраните, да се замислим за миналото, да проумеем 
настоящето и да се подготвим да променим бъдещето.



Селско стопанство 
Първата ни крачка е била да заменим ежедневието на ловци и 
събирачи на растения с това на земеделци и устанивяващи се на 
едно място групи хора.. Зенитът на тази ера е в близкоизточните 
шумерски градове от 3500 пр.н.е, чиито останки можем да видим 
и днес. Първият ни успех е завоюван – опитомихме животните и 
култивирахме растенията. Между 1-ви и 19-ти век римляни, араби, 
англо-саксонци и други представители на великите цивилизации 
развили планетата обработваха земята и се грижеха за животни-
те. Не е важно кой е започнал пръв. Това, което трябва да помним, 
е естествената работна среда, където човекът е бил близо до 
природата, когато животът му е минавал навън във физически 
труд, наблюдение и комуникация, когато времето е измервано от 
сезоните, а работното време се е определяло от природните ци-
кли. Сега тази земеделска ера е съвсем различна заради „Зелената 
революция”, където науката и развитието увеличиха добивите 
от земята в целия свят, а индустриалната и земеделска револю-
ции се сляха, за да облагодетелстват някои от нас със солидни 
банкови сметки за сметка на други и за сметка на разрушаването 
на нашата обща околна среда.

Промишленост 
През 18-ти и 19-ти век човекът започна да си партнира с ма-
шините, облече работническата униформа и започна да снабдява 
фабриките с непресъхващ поток от природни ресурси, разруша-
вайки баланса между човешкия вид и природата.. Сега човекът е 
господар на околната среда, вместо неразделна част от нея. До 
голяма степен това се дължи на откриването на изкопаемите 
горива, в началото въглищата, а после и нефта. Те дадоха мощ 
на производствените линии, както и на жестоките войни, които 
някои още ясно помнят и днес. Работихме много през това време 
и унищожавайки все повече и повече ресурси. Мините смачкаха 
белите ни дробове, куршумите простреляха телата ни. Ресурси-
те не ни бяха нужни, за да оживеем, а да ни дадат материална и 
енергийна мощ, да ни позволят да построим огромни градове, сис-
теми за здравеопазване и образование, да просперираме и станем 
доминиращя вид на планетата. Вземахме всичко от природата 
без да обръщаме внимание на това, което оставяхме след себе 
си. По-късно разбрахме, че това е дим, замърсяване, отпадъци, 
каверни на повърхността на земята, изтощена почва ... 



Информация
През 1395 г. в своите Кентърберийски разкази Джефри Чосър за 
първи път е използвал думата „офис” за място, където са се 
сключвали търговски сделки. През 1957 г. Съветският съюз изпра-
ти Спътник 1 в орбита около Земята и счупи комуникационната 
бариера. Нашият свят навлезе в информационната ера. Белите 
ризи смениха работническото облекло и все повече хора започнаха 
работа в офиси. Днес знанието е горивото, а не нефта. Даже и 
да не разбираме това сега, въпрос на време е да го проумеем. 
А безкрайният източник на знания е природата. Ние се нуждаем 
от нея не само заради чистия въздух и вода, но и заради нейната 
енергия, която пълни резервоарите на телата ни. Ние трябва да 
гледаме на нея като на учител и да съчетаваме това, което сме 
научили през нашето научно-техническо развитие с това, което е 
там навън в циклите, за да можем да научим достатъчно да пазим 
и милеем за околната среда, да намалим отпадъците, да проек-
тираме по друг начин обществото и икономиката, да създадем 
позитивно бъдеще за децата си. 

Каним ви да направите първата стъпка – да създадете офис прос-
транства, които са по-близо до природата. Тази книга ще ви по-
могне с полезни съвети и насоки как да управляваме офисите си, за 
да ги превърнем в уютна и здравословна среда и да се чувстваме 
по-малко отделени от най-големия си дар - Земята. 



МЕНИДЖМЪНТ 
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ПРИНЦИПИ НА „ЗЕЛЕН ОФИС”

За да се превърнем в зелен офис, трябва да спазваме някои прин-
ципи. Те може да са свързани с управлението и с ефективност-
та. Принципите, свързани с управлението се отнасят до въпроси 
като поставяне на екологични цели и повишаване осведомеността 
на персонала за околната среда. Принципите, свързани с изпълне-
нието характеризират ефективността по отношение на пред-
приетите мерки и постигането на реални резултати. 
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Принципи, свързани с 
управлението 

Екологична обвързаност и политика  
Ръководителите имат ясен ангажимент да се справят с аспектите 
на околната среда, към които дейността на организацията има въз-
действие и са изявили подкрепата си за внедряването на „зелени“ 
практики в офиса. Офисът трябва да има документирана екологична 
политика, която е одобрена и подписана от ръководителя. 

Екологични цели и план за действие
Трябва да се определят по-значителните екологични аспекти като се 
вземат предвид специфичните особености на офиса и неговото със-
тояние. Въз основа на тази информация офисът трябва да определи 
екологичните си цели и да разработи ясен екологичен план за действие. 
Екологичните цели и планът за действие трябва да показват как еко-
логичните показатели  непрекъснато ще се подобряват и развиват в 
бъдеще.

Координатор на „Зеления офис” и екип
Трябва да се избере координатор на „Зеления офис” и група за коорди-
ниране дейностите на „Зеления офис”, която е съставена от служи-
телите на организацията или фирмата. Броя на хората ангажирани с 
изпълнението на плана за действие зависи от размера на фирмата и 
сложността на проблемите. 

Повишаване осведомеността на персонала за околната среда
Всички членове на „Зеления офис” трябва да са информирани за целите, 
плана за действие и практиките, които са предвидени и подкрепени от 
офиса. Персоналът трябва да бъде инструктиран, обучен и ръководен 
така, че всеки да се чувства съпричастен, да знае какви практически 
мерки се взимат и кои от тях са свързани с профила на заеманата от 
всеки длъжност.

Мониторинг и проследяване на напредъка
Необходимо е редовно да се извършва мониторинг и да се проверява 
изпълнението на екологичните цели и плана на действие, както и еко-
логичните показатели. Офисът трябва да определи ключовите показа-
тели (напр. кВч./служител) на своята дейност, която оказва значително 
въздействие върху околната среда и редовно да извършва мониторинг/
измервания.

Специфични проблеми  и 
принципи свързани с 
изпълнението

Зелени обществени поръчки
Офисът трябва да изработи критерии за зелени покупки и проце-
дури за доставки на определени стоки и услуги за офиса.

Подобряване на енергийната ефективност
Офисът трябва да определи мерки за икономии на енергия и да 
демонстрира подобряване на енергийната ефективност .

Намаляване потреблението на природни ресурси и офис 
материали
Трябва да се набележат мерки за намаляване потреблението на 
природни ресурси и офис материали, които са свързани със специ-
фичните особености и дейността на офиса. Местополжението на 
офиса също е аспект от голямо значение при намаляване потреб-
лението на материали и ресурси.

Намаляване на отпадъците и рециклиране
Офисът трябва да набележи мерки за намаляване на отпадъците 
и разделното им събиране, което до голяма степен ще позволи 
възстановяването им и ще бъде синхронизирано с местните из-
исквания. 

Устойчив транспорт и мобилност
Офисът трябва да набележи мерки за намаляване до минимум въз-
действието на транспорта и да насърчава устойчива мобилност. 

Създаване на здравословна офис среда 
Офисът трябва да вземе определени мерки за създаване и насърча-
ване на здравословна и социално отговорна работна среда, които 
включват редовна оценка на риска на работните места.  
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

М
ен

и
д

ж
М

ън
т 



МЕНИДЖМЪНТ — 11 — 

Специфични проблеми  и 
принципи свързани с 
изпълнението

Зелени обществени поръчки
Офисът трябва да изработи критерии за зелени покупки и проце-
дури за доставки на определени стоки и услуги за офиса.

Подобряване на енергийната ефективност
Офисът трябва да определи мерки за икономии на енергия и да 
демонстрира подобряване на енергийната ефективност .

Намаляване потреблението на природни ресурси и офис 
материали
Трябва да се набележат мерки за намаляване потреблението на 
природни ресурси и офис материали, които са свързани със специ-
фичните особености и дейността на офиса. Местополжението на 
офиса също е аспект от голямо значение при намаляване потреб-
лението на материали и ресурси.

Намаляване на отпадъците и рециклиране
Офисът трябва да набележи мерки за намаляване на отпадъците 
и разделното им събиране, което до голяма степен ще позволи 
възстановяването им и ще бъде синхронизирано с местните из-
исквания. 

Устойчив транспорт и мобилност
Офисът трябва да набележи мерки за намаляване до минимум въз-
действието на транспорта и да насърчава устойчива мобилност. 

Създаване на здравословна офис среда 
Офисът трябва да вземе определени мерки за създаване и насърча-
ване на здравословна и социално отговорна работна среда, които 
включват редовна оценка на риска на работните места.  
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Как функционира 
програмата “Зелен 
офис“?  

Мениджмънт в един зелен офис 
и системи за управление по 
околната среда 
Инициативата „Зелен офис България” да се определи като проста 
и „лека” система за управление по околна среда. За да се превърне 
в „Зелен офис”, всяка компания трябва да разработи такава сис-
тема, която ще улесни систематичния подход към планирането и 
въвеждането на мерки за опазване на околната среда и ще осигури 
непрекъснато подобряващи се екологични показатели. Въвеждане-
то на системата е от изключително значение за всеки офис, кой-
то иска да бъде отговорен към природата. Системата работи на 
принципа „Ако даден бизнес не планира, той планира своя провал”.

Системата предвижда мониторинг на екологичните показатели 
по същия начин, както системата за управление на финансите пра-
ви мониторинг на разходите и приходите и дава възможност да 
се проверяват финансовите показатели на компанията. Система-
та позволява интегриране в ежедневните дейности на компания-
та, дългосрочното планиране и може да бъде част от цялостната 
система за управление.

Системата за управление по околната среда следва цикъла плани-
рай-направи-провери-действай (Цикъл на Деминг). Това е система-
тичен подход, при който първо се идентифицира въздействието 
на организацията/дейността върху околната среда, разработва се 
екологична политика, набелязват се цели за подобрение, определят 
се механизми за осъществяване на тези подобрения и също така 
се включват елементи за измерване на напредъка и мониторинга 
на екологичните показатели. За да се създаде ефективна система 
и тя да се приложи успешно е необходима ангажираността на 
организацията на всички етапи на цикъла (виж фигура 1 по-долу).

(СУОС) 
предоставя 

систематичен 
подход към 

непрекъснато 
подобряване на 

екологичните 
резултати
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Фигура 1. Приложение на система за управление по околната среда в зелен офис

направете 
идентифицирайте 

и прегледайте 
отново; изчислете 
възвръщаемостта; 

възможни подобрения

проверете 
събиране на данни и 

мониторинг на индикатори; 
бенчмаркинг

планирайте 
подгответе политика по околна 

среда; поставете си цели и 
изгответе план за действие; 
изберете координатор и екип

действайте 
изгответе работни инструкции; 

обучете и мотивирайте 
служителите; комуникирайте

ОтдАденОст 



МЕНИДЖМЪНТ — 14 —

Стъпки към превръщането в 
зелен офис, като се използва 
система за управление по 
околната среда (СУОС)

ОСИгУРявАНЕ НА СЪДЕйСТвИЕ И АНгАЖИМЕНТ ОТ 
РЪКОвОДСТвОТО 
За да се разработи и приложи ефективна система за управле-
ние по околна среда, трябва да се осигури ангажираността на 
ръководството на организацията. Това е основен и всеобхватен 
принцип на всяка система за управление. Поетият ангажимент на 
ръководството дава началото по прилагането на инициативата 
„Зелен офис”. Успехът зависи от способността на висшия ръково-
ден ешалон да покаже подкрепата си за постигане целите на Сис-
темата за управление по околна среда, да осъзнае ползите и да 
ги направи достояние на другите и да не изпуска от вниманието 
си целта на организацията по време на процеса на приложение.

Ръководството на компанията трябва да осигури достатъчно 
ресурси за прилагането на началните етапи на „Зелен офис”. Тези 
ресурси трябва да включват персонал и подкрепа за развиване, 
прилагане и поддържане на инициативата.
Нужно е време за пълното въвеждане на принципите на „Зелен 
офис”, а поддържането на темпото е истинско предизвикател-
ство. Устойчива визия, ръководство и ангажираност на ръково-
дителите от висшия ешалон са от значение, за да се отговори 
на това предизвикателство. Когато ръководителите проявяват 
интерес и ангажимент, персоналът също работи фокусирано вър-
ху проблемите. Може да се получи някаква изнервеност по вре-
ме на приложението на системата и да изникнат непридвидени 
проблеми. Приемете всичко това като възможности и се кон-
центрирайте върху непрекъснатото подобрение, като решавате 
съществуващите проблеми и предотвратявате бъдещите та-
кива. Не отклонявайте вниманието си от работата по екологич-
ните проблеми заради конкурентни инициативи. Не забравяйте, 
отношението на организацията е отражение на ръководството!

1
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НАЗНАЧЕТЕ КООРДИНАТОР НА „ЗЕЛЕНИя ОФИС” И ЕКИП 
Ефективната разработка и прилагане на инициативата „Зелен 
офис” е задача с голямо предизвикателство, която предполага 
участието на всички от служителите на офиса. На ключови учас-
тници се пада да положат най-много усилия, защото те са тези, 
на които лежи отговорността и разбирането на целия колектив. 
Най-висшето ръководство трябва да посочи ефективния лидер 
за създаване и осъществяване на инициативата „Зелен офис” – 
координатор на „Зелен офис”. Този координатор трябва да бъде 
избран по-скоро въз основа на личните му качества (отдаденост 
към проблемите на екологията и мотивизационни и организацион-
ни умения), отколкото на техническите му качества.  
Освен това трябва да се избере екип за „Зелен офис”. Тази група 
трябва да бъде представителна за широк спектър на организация-
та, не само тези, които имат нещо общо с екологията; броят на 
членовете на екипа зависи от големината на офиса.
Качеството на тези, които са посочени и избрани, е директно от-
ражение на ангажираността на мениджърите към инициативата 
„Зелен офис” и е от съществено значение за крайния успех. Тези, 
които са включени в осъществяване и прилагане на инициативата 
„Зелен офис”, трябва да познават добре дейността на организа-
цията, да желаят да се учат и усъвършенстват и да работят за 
непрекъснатия напредък. Накрая, на тях трябва да се даде власт и 
пълномощия за въвеждането на инициативата „Зелен офис” и да 
могат да преразпределят работните задължения за осигуряване 
на време за работа по инициативата на членовете на екипа и 
другите важни фигури от личния състав.

2
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ИДЕНТИФИЦИРАй ЕКОЛОгИЧНИТЕ АСПЕКТИ    
Като първа стъпка трябва да се идентифицират и документи-
рат по-значителните въздействия на офиса върху околната среда, 
като се вземат под внимание специфичните му особености и 
положение. 
Първата ключова задача на екипа „Зелен офис” е да направи еколо-
гичен преглед, който ще спомогне да се идентифицира съответ-
ното ниво на екологичните показатели на офиса. 
Определянето на екологичните проблеми (екологичните аспекти) 
и въздействието на вашия офис са най-важните дейности, кога-
то прилагате принципите на „Зелен офис”. Цялостният подробен 
преглед на дейностите е от особено значение за прилагане на ини-
циативата „Зелен офис”, а важните екологични проблеми стават 
основен фокусен момент в програмата за вашия офис.
Прегледът на екологичните въпроси и проблеми дава възможност 
на Вашата организация да разгледа поведението и дейността на 
офиса си и да определи тези, които се отразяват добре и тези, 
които влияят зле на околната среда. В резултат на това ще се 
изготви списък с важните екологични аспекти. Типични, много 
важни за офиса аспекти, най-често са: потребление на енергия, 
потребление на хартия и други природни продукти, генериране на 
отпадъци, мобилност и не на последно място - създаване на здра-
вословна работна среда. Следователно, цялата дейност на Ваша-
та организация има отношение към гореспоменатите значителни 
аспекти и те трябва да се разгледат. Също така всички аспекти, 
свързани с обществени поръчки и транспорт/мобилност, трябва 
да се оценят и да намерят място между важните аспекти за 
организация, работеща в офис.
Определянето на главните екологични аспекти и начина на упра-
влението им ще Ви помогне да намерите и областите, нуждаещи 
се от подобрение. Информацията, която сте събрали по време 
на този преглед ще бъде в основата на бъдещото развитие на 
Вашата програма за управление на околната среда – формулиране 
на екологичната политика, цели и план за действие. 

Идентифицирайте 
сегашната 
екологична 

резултатност 

3
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Инструменти, които подпомагат дейността в тази 
част на процеса:   
 • Чеклист: лесен за използване инструмент за съпоставяне на ре-
зултатите от изпълнението на инициативата с критериите 
за „Зелен офис”.  

 • Анализ с еко-карти: прост практичен инструмент за сканиране 
на въздействието върху околната среда и свързаните с това  
проблеми (визуален преглед на сградата на офиса). Помага, уле-
снява и онагледява екологичните проблеми - енергия, отпадъци, 
въздух и др.

 • Интервюта с персонала: например как служителите приемат 
екологичните проблеми.

 • Калкулатор за изчисляване на екологичния отпечатък :това е 
въздействието на офиса върху околната среда, изразено коли-
чествено в хектари земя. За да научите повече за „Екологичен 
отпечатък” може да посетите интернет страницата на нашия 
калкулатор.

ИЗРАбОТЕТЕ ЕКОЛОгИЧНА ПОЛИТИКА
Главният мениджър на организацията трябва да подпише стано-
вището за екологична политика за „Зелен офис”. Категоричното и 
ясно заявление за политики в областта на екологията е документ, 
който напомня на ръководството на организацията какво се оч-
аква от него. Политиката е основен документ за „Зелен офис” и 
фундаментален ръководен принцип за всеки един от служителите 
на организацията.

Вижте примери за екологични политики на „Зелени офиси”. 

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

4
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ЕКОЛОгИЧНИ ЦЕЛИ И ПОДгОТОвКА НА ПЛАН ЗА ДЕйСТвИЕ
Въз основа на информацията, получена по време на Стъпка 3 (иден-
тифициране на екологичните аспекти), офисът трябва да опре-
дели екологичните цели и да разработи ясен план за действие в 
областта на екологията.
Екологичните цели и планът за действие показват как непрекъсна-
то ще се подобряват екологичните показатели и ще се развива 
дейността в тази посока в бъдеще. Екологичните цели са в резул-
тат както от екологичната политика, така и от проучването на 
екологичните проблеми.
За да се определят целите и набележат обектите, може да се 
използва методът SMART.
Акронимът SMART има различни варианти (на думи от английски 
език, започващи със съответната буква), които може да се използ-
ват, за да се разбере по-добре методът за определяне на цели:

 • S - специфичен, важен, всеобхващащ 
 • M - мотивиращ, измерим, значителен 
 • A - приемащ се, постижим, реализуем, приемлив, свързан с  
 действие 

 • R - реалистичен, уместен, разумен, възнаграждаващ, свързан с  
 резултати

 • T - свързан с време, навременен, осезаем, проследим

Целите определят по-общи обвързаности като „Да намалим отпа-
дъците и потреблението на ресурси”, докато планът за действие 
определя конкретни действия, които ще доведат до постигане 
на целите (като „разработите система за разделно събиране на 
отпадъците в офиса си”). Планът за действие трябва да доведе 
до промени в поведението и по-добри екологични показатели и 
това е мотивация за непрекъснато подобрение.

5
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ПОСТИгНЕТЕ СЪгЛАСИЕ в ОФИСА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА 
ИНИЦИАТИвАТА 
За да постигнете екологичните цели и да приложите на практика 
принципите на „Зелен офис” във Вашия офис, трябва да разрабо-
тите указания, практически мерки и инструкции за работа (напри-
мер наръчници, процедури или закачени знаци/инструкции за начина 
на провеждане на дадена дейност).
Препоръчително е инструкциите, свързани с работата и въз-
действие върху околната среда, да бъдат ясни и лесни за следване, 
например вместо много различни указания, съставете една ясна ин-
струкция за всички от персонала, която включва всички екологични 
проблеми на офиса, включително управление на отпадъците, нама-
ление на потреблението на хартия и др. Тези инструкции трябва 
да имат и малко хумористичен характер и език, като: „Светнат 
ли си за осветлението?”, а не да си служим с отегчителни изрече-
ния като: „Изключете лампата!”. Специфичната необходимост от 
документирани инструкции зависи от размера и особеностите 
на офиса, броя на служителите и тяхната компетентност и др.
Разгледайте примерите за различни указания, практически мерки и 
инструкции за работа в различните глави на този наръчник.

ОбУЧЕТЕ И МОТИвИРАйТЕ ПЕРСОНАЛА
За да сте сигурни, че служителите осъзнават важността на еколо-
гичната политика и целите, за да мотивирате участието им при 
постигането на тези цели и да поддържате екологичното ниво на 
дейността си, а също така и да имате готовност за реагиране 
при застрашаване на здравето и безопасността или при аварии, 
е важно да създадете програма за информираност, комуникация и 
обучение на персонала.

Обучение
Новопостъпилите служители трябва да бъдат обучени непосред-
ствено преди да започнат работа в офиса. Всички от персонала 
трябва да бъдат инструктирани, съветвани и редовно информира-
ни, така че да знаят какви практически мерки се вземат и кои от 
тях са свързани с профилите на техните длъжности. Обучението 
на служителите им осигурява необходимите умения и мотивация за 
ефективно прилагане на принципите на „Зелен офис”.
Служителите, които трябва да следват специални процедури (на-
пример безопасност на работните места, първа помощ, снабдяване 
на офиса и др.), трябва да получат допълнително обучение, за да е 
сигурно, че са запознати с процедурите и ги разбират напълно.

6
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Комуникация 
При най-успешните програми за „Зелен офис” се забелязва, че са 
се провеждали консултации с персонала по време на всички етапи 
на процеса. Това е необходимо, за да се осигури участието на 
всички служители, да се чувстват отдадени на инициативата (с 
това се прибавя и мотивацията към прилагането на принципите 
за „Зелен офис”). Разгледайте следващата глава „Комуникация” за 
допълнителна информация и съвети за вътрешна и външна кому-
никация за „Зелен офис”. Не забравяйте, че екологичната дейност 
може да подобри публичния имидж на компанията Ви.

Мотивиране на персонала
Много е важно да бъдем сигурни, че персоналът в офиса е мо-
тивиран да поддържа и подобрява системата за управление на 
околната среда. Това не се постига лесно, защото включва про-
мяна на поведението. Това е нещо, което не може да стане за 
един ден (изчислено е, че 80% от поведението и действията на 
индивида са на подсъзнателно ниво и само 20% са съзнателни). 
Колко усилия са нужни, за да се мотивира персонала, зависи от 
вида екологични подобрения, които искате да направите. Напри-
мер усилията, необходими за програмата за намаляване на от-
падъци, която засяга всички в офиса, ще бъдат много по-големи, 
отколкото за програмата за закупуване на енергийно спестяваща  
техника, която засяга по-малко хора.  
Ако имате действаща програма за подобрения, като планове за 
промяна навиците на служителите Ви за пътуване до работа 
и обратно, ще бъде добре да чуете идеите на пътуващите 
за това. Разберете какво искат Вашите служители и какво е 
необходимо, за да им се помогне да направят тези промени в 
навиците си – например безопасен паркинг за велосипеди или 
гъвкаво работно време за тези, които ще използват общест-
вен транспорт. Някои малки промени могат да се окажат от 
съществено значение за успеха на цялостния план. 
Бихте могли да използвате стимули или наказания, за да моти-
вирате служителите да приемат Вашите планове за подобре-
ние на екологичните показатели. Но трябва да внимавате и да 
бъдете справедливи и честни, ако използвате такива методи, 
за да не предизвикате упреци за фаворизиране или прекомерно 
строги наказания.
Прегледайте следващите глави и ще намерите повече идеи за 
обучение, намиране на общ език или мотивиране на персонала. 
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ИЗМЕРвАНЕ И МОНИТОРИНг НА НАПРЕДЪКА 
След като сте стартирали инициативата „Зелен офис” и тя е 
започнала да действа, Вие трябва да извършвате мониторинг и 
да измервате редовно основните характерикстики (екологични 
индикатори) за дейността на Вашия офис.
Измерването и мониторингът върху дейността на офиса ще по-
могне да се разбере къде процесите за управление на околната 
среда работят добре и къде трябва да се подобрят.
Препоръчително е да се разработи система от проверки, за да се 
осигури ежедневното приложение на съгласуваните операционни 
процедури и практики, както и на мерките, които са набелязани 
във Вашата екологична политика. Не съществуват някои специ-
ални правила, които трябва да се спазват, но е добре да имате:
 • механизми, чрез които проследявате напредъка при работата 
по постигане на целите;

 • ясни дефиниции за отговорностите на проверяващите и ръко-
водителите;

 • редовно провеждани прегледи на процедурите и практиките, 
които са в основата на вашата програма за „Зелен офис”. 

Мониторингът и измерването на екологичните показатели обик-
новено се координира от отговорника по „Зелен офис”.
Разумно е да включите Вашата инициатива „Зелен офис” към дру-
гите управленски процеси като контрол на качеството и контрол 
на безопасността. Това улеснява ежедневното управление и прове-
ряване и спомага за по-доброто изпълнение на плановете Ви.
Важно е целите, които си поставяте, да могат да бъдат измер-
вани като се използват екологичните показатели, така че инди-
каторите на вашата програма „Зелен офис” да могат да бъдат 
проследявани и да се правят съответните промени. Основните 

Редовното 
събиране 

на данни и 
мониторинг 

на ключови 
индикатори е 
много важно

7
СТЪПКА 
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критерии, които се използват при избора на съответните екологични индикатори, са свързани с 
приложението на информацията, получена от индикатора. Екологичните индикатори трябва:
 • да предоставят представителна картина за специфичните екологични условия и дейности;
 • да бъдат прости и лесни за интерпретация;
 • да бъдат съответно документирани и качествено оценени;
 • на определени интервали да бъдат осъвременявани.
Обикновено индикаторите, свързани с изпълнението на инициативата „Зелен офис”, проследяват 
важни екологични аспекти като потреблението на енергия, рециклиране на отпадъците и др.

Обърнете внимание на следните типични проблеми при стартиране на инициативата „Зелен офис”! 
 • Поставените цели са твърде високи. Може би това трябва да са целите, но няма да можете да 
постигнете търсените резултати.

 • Срещате съпротивата на колегите си.
 • Трябва да направите значителни инвестиции с ограничен успех; това може да ви създаде проблеми 
с висшестоящото ръководство.

 • Може да въведете дейности, които не са подкрепени със съответната инфраструктура.
 • Може да не съществува инфраструктура за изпълнение на законовите изисквания (например раздел-
ното събиране на отпадъците е задължително, но инфраструктурата все още не е разработена).

WWW

Вижте примерните индикатори за специфич-
ни екологични аспекти в главите по-долу!   
Инструменти, които могат да се използват 
при този етап:
 • Калкулатор за изчисляване на екологичен 
отпечатък: това е въздействието на 
офиса върху околната среда, изчислено в 
хектари земя като се използва онлайн кал-
кулатор

 • Чеклист :следва да се проверят подобре-
нията на екологичните показатели, срав-
нени с предишен преглед.
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Комуникация на 
инициативата „Зелен 
офис”

Комуникацията играе важна приоритетна роля в инициатива-
та„Зелен офис”. Всички съществуващи вътрешни и външни не-
формални и формални комуникационни инструменти на  компани-
ята могат да бъдат ефективно използвани при изпълнението на 
на инициативата за „Зелен офис”. Тази програма може да даде 
възможност и за създаване на нови специфични комуникационни 
инструменти. Целта е да се предаде информация и да се вземат 
под внимание мненията на заинтересованите страни на компани-
ята като собственици, работодатели, ръководители, мениджъри, 
партньори, клиенти и доставчици и др. и да им се разясни доколко 
офисът им е щадящ околната среда и кой е отговорен за различ-
ните части на процеса завнедряване на зелени практики. 

Намерете 
най-лесните 

мотивиращи 
и рентабилни 

инструменти 
за вашата 

програма „Зелен 
офис”!
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?
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Последното е истинска работа в екип. Тя е успешна, ако всички за-
интересовани страни вземат участие в нея. Общите решения се 
постигат с общо съгласие, а търсените резултати се постигат 
само ако всички спазват приетите правила. Този процес има реална 
стойност и полза от комуникацията и би могъл да бъде част от 
дейностите за сплотяване на екипа, ако използвате всички възник-
нали възможности за това. Съществуват няколко мотивизационни 
инструмента, които ще ентусиазират участниците и ще дове-
дат до реални промени в офиса, които от своя страна ще окажат 
влияние върху външните заинтересовани страни.

Тъй като комуникацията е един от главните елементи на инициа-
тивата”Зелен офис”, тя трябва да бъде от съществено значение 
за управлението на офиса. Повече информация може да намерите 
в главата „Как функционира програмата „Зелен офис България“”.

?
КОя Е вАШАТА ЦЕЛЕвА гРУПА?
От изпълнителната власт до портиера, от различни въз-
растови групи, с различни интереси, образование и начин на 
живот.

КАКвА ИНФОРМАЦИя ПРЕДЛАгАТЕ?
Основната информация за”Зелен офис”, план за действие, 
резултати и др. 

ЗАЩО гО ПРАвИТЕ?
За да предам информация, да обуча, включа и мотивирам 
хората, да споделя резултатите, да подобря репутацията 
на компанията.

КАК ИЗМЕРвАТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ И КАКвА Е ЦЕЛТА?
Трябва да определите индикаторите и да набележите 
реалистични цели. 

КАК ЩЕ ИНФОРМИРАТЕ ОбЩЕСТвОТО?

вСяКА КОМУНИКАЦИОННА ДЕйНОСТ ТРябвА ДА ЗАПОЧНЕ 
С ОТгОвОРИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОвНИ вЪПРОСИ:
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Огледайте се на работното си място!

Големите корпорации имат специални отдели, които отговарят за изработването на брошури, 
бюлетини и опериращи вътрешни и външни онлайн инструменти, организиране на събития, обучение 
и др. Добре е те да предлагат добри примери и да подкрепят зелени решения. Дайте информация на 
партньорите си за значението на зелената комуникация.
Бъдете мотивирани и изобретателни, намерете нови методи, инструменти и стимули и не нато-
варвайте хората с твърде много информация! И не забравяйте, че невербалната връзка и липсата на 
връзка е също форма на комуникация.
Важно е да повишите нивото на информираност на колегите си по въпросите на екологията:
 • Излезте от затворените помещения, посетете с колегите си природни места близо до Вашия 
офис като гора, езеро или възвишение, за да помогнете на хората да разберат необходимостта 
от грижи за природата.

 • Поканете еко-активисти от местните неправителствени организации за кратки презентации за 
ценностите на местната природа, както и за въздействието на хората върху околната среда и 
източниците на замърсявания, които заплашват природата.

 • Направете и още нещо – посадете дръвчета или помогнете групово на местните фермери при 
изпълнението на по-трудоемки дейности.

Тази информация може да мотивира хората да стигнат до нови идеи за намаляване въздействието на 
офиса върху околната среда и да вземат съответните мерки. Организирането на презентации, създа-
ването на филмови клубове, организиране на прожекции с дискусии на информационни документални и 
географски филми за различни екологични проблеми могат да имат добър ефект върху служителите. 
Това са филми и видео клипове като: The Story of Stuff, Planet Earth, The Meatrix, Collaborative
Consumption, A Farm for the Future, Young voices on climate change, Age of Stupid, Mathis Wackernagel, The 
Ecological Footprint, Think global, eat local, 20% renewable energy by 2020, HOME, The Corporation, the Whale 
Rider, Baraka, The 11th Hour, Plastic Planet, Earthlings, Meet your meat и др. Тези мероприятия може също 
да са част от програмата на отдел „Човешки ресурси”, тъй като допринасят за благополучието на 
служителите. Повече информация можете да намерите в главата „Социални въпроси”.
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Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

 • Разработете и отпечатайте материали със зелени послания 
като стикери, постери, и бюлетини, но не забравяйте да из-
ползвате екологична или рециклирана хартия и не печатайте 
повече текст, отколкото е необходимо. 

 • Присъединете се към програмите „Ден на Земята” и „Час на 
Земята” или други екологични програми, организирайте семейни 
мероприятия за служителите като екскурзии, колоездачни похо-
ди, засаждане на дръвчета, следобеди за събиране и рециклиране 
на отпадъци и др.

 • Направете „зелен” кът във вашия офис, купете рециклирани 
мебели, зелени списания, биологични продукти, продукти от 
справедлива търговия и поканете колегите си да прекарат из-
вестно време всеки ден или един път седмично в този кът. 
Покажете го и на партньорите си.

 • Участвайте в състезанието„Зелен офис”.
 • Организирайте курсове за обучение, поканете експерти да ви 
запознаят с инициативата „Зелен офис”. 

 • Резултатите и преминалите етапи трябва да се съобщят на 
клиентите и партньорите чрез брошури, годишни отчети, по-
стери, уебсайт или професионални блогове, както и на сайтове 
на социални медии. Важно е да подчертаете резултатите си и 
добрите практики от процеса на внедряване на зелени практи-
кис динамични фотографии на екипа и лични бележки за прежи-
вяното, както и съвети с персонални оценки. 

 • Планът за действие трябва да е окачен на стената или пред-
ставен във вид на постер на място, където се вижда и се посе-
щава често като кухня, стая за отдих, стая за срещи, трапеза-
рия и др., така че хората да могат да следят прогреса му. Може 
и да е на във вид на таблица на интранет сайта на компанията.

 • Отбелязвайте постиженията си на уебсайта на компанията си 
за информация на другите заинтересовани страни.

 • Организирайте фото или художествен конкурс за персонала или 
децата им.

Признанието е добър инструмент за мотивиране на колегите. 
Малки „зелени” подаръци, като награди за конкурсите или игрите 
с въпроси и отговори, ще допринесат за ентусиазма на служите-
лите.  

Признанието 
е добър 

инструмент за 
мотивиране на 

колегите



МЕНИДЖМЪНТ — 27 — 

Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

Трудно е да се отделят дейностите, свързани с ръководство-
то от тези, свързани с ефективността, когато става дума за 
комуникация, но има все пак някои идеи, които могат да бъдат 
приложени при индивидуалните служители:
 • Опишете 10-те най-важни правила на „Зелен офис” за вашия 
екип и ги доведете до знанието на другите колеги.

 • Обърнете внимание на зелени знаци и послания.
 • Интернет предлага безплатни инструменти за „Зелен офис” 
(например интернет страницата на „Зелен офис”) и споделете 
полезни съвети и ваши идеи с колегите си по имейл под фор-
мата на „всекидневни зелени новини” или чрез съществуващия 
интернет сайт на компанията.

 • Споделете подходящи примери за добри практики на успешни 
зелени офиси.

 • Направете зелено послание като ваш имейл подпис като, на-
пример, „Помислете за околната среда преди да отпечатате 
този имейл!”.

 • Създайте зелена поща, на която служителите да могат да из-
пращат зелени идеи и полезни съвети.

 • Проверявайте всекидневно или седмично цялата електронна 
техника на офиса, за да са сигурни, че уредите са изключени, 
прозорците затворени, смесителните батерии на чешмите не 
капят и др. „Добрите” получават зелени точки, а „лошите” – 
черни точки. Не забравяйте да поощрите„добрите”!

Споделете 
подходящи 

примери за добри 
практики на 

успешни зелени 
офиси
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 • Малки знаци като стикери и предупредителни етикети може 
да се използват, за да напомнят на вашите колеги какво да не 
забравят да направят. Можете да ги поставите до електри-
ческите ключове, мивките или мониторите, за да им напомня-
те да пестят електроенергия, вода или хартия. Не забравяй-
те, че хуморът е мощно средство за комуникация! Защо не, 
такъв тип „подсещащи“ знаци да бъдат закачливи и забавни.

 • Организирайте филмови клубове и гледайте заедно екологични 
филми като каните експерти или видни личности и разговаря-
те за проблемите.

Екологични индикатори за ефективност 

Тук посочваме някои полезни индикатори, с които се измерва 
комуникацията. Без значение кой от тях използвате, важно е 
да не се фокусирате само върху вашата комуникация, но също 
така да не изпускате от внимание ефектите, т.е. подобренията, 
които ще настъпят при екологичните показатели – за тази цел 
можете да използвате калкулатора за изчисляване на екологичен 
отпечатък на офиса.
Всички индикатори на „Зелен офис” трябва да са публични, но 
спазвайте златното правило, че понякога по-малкото е повече 
– фокусирайте вниманието си към най-значимите индикатори; 
опитайте се да представите резултатите си като използвате 
чертежи и илюстрации и ги сравните с осезаеми всекидневни 
неща.

вАЖНА НОвИНА
Първият въпрос на мениджъра от Връзки с обществеността е: 
„Как да създам новина от този проблем?”. 
Резултатите от инициативата Европейски зелен офис ви дават 
добра възможност да ги съобщите на обществеността. Това 
ще доведе да подобряване имиджа на компанията. Някои елемен-
ти на инициативата са добри инструменти от гледна точка на 
Корпоративната социална отговорност, „Човешки ресурси” и 
„Връзки с обществеността”.
Репутацията и имиджът на компания, която пести енергия, вода, 
хартия, използва екологична техника и др. и се грижи за благосъ-
стоянието на своите служители, могат да бъдат много високи 
както в компанията, така и извън нея.

Фокусирайте 
вниманието 
си към най-
значимите 

индикатори!

по-малко 
понякога 
означава 

повече

Лепенки и 
сигнализация
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Усилията на компаниите да се присъединят към инициативата „Зелен офис” могат да бъдат стиму-
лирани от някой служител или клиент с разбирания за опазване на околната среда. Или висш ръково-
дител, който се интересува от начини за опазване на природата и работи в компанията. Независимо 
от това каква е първоначалната Ви  идея, от инициативата произтичат няколко ползи и може да 
се запалят и други да последват този пример. Важно е да се каже на хората как сте го постигнали!

ИНДИКАТОРИ ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ДЕйНОСТИ:

брой на участници и служители, регистрирани на сайтове-
те на целевите социални медии

брой на екипите на Европейски зелен офис в компанията

брой на идеите и дейностите, провеждани всяка седмица/
месец

брой на статиите и интервютата в национални и местни 
медии

брой на интернет посетителите и писма от „зелената 
поща”

Също така е важно да се поддържа интересът на служителите жив; за тази цел използвайте кому-
никационни инструменти според случая.

важно да се 
поддържа 

интересът на 
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Примери за добри офис практики 

вОДОСНАбДявАНЕ НА бУДАПЕЩА (2010 г.) 
Конкурс за „Зелен офис” в Унгария: приложен е комуникационен план за зелен офис с участието на 
служителите и привлечени клиенти към процеса на внедряване на зелени практики. „позеленяване”.
За офис служители: събраните зелени идеи се оценяват всеки месец, редовно се публикуват подходя-
щи статии във вътрешни издания, непрекъснат приток на информация за „Зелен офис” в интернет 
сайта, унифициран екологичен имейл подпис, инициативата за „Зелен офис” се използва за целите 
на изграждане на колектива, вътрешна екологична награда за проявилите се в инициативата „Зелен 
офис” и се организират редовно мероприятия с цел обучение по проблеми, свързани с екологията.
За клиентите: тяхната зелена дейност се отразява в сайтовете на социалните медии, организирано 
е засаждане на дръвчета пред административната сграда, един ъгъл от пространството за клиенти 
е обзаведен и снабден с информация за „Зеления офис”, създаден е и еко кът за деца с еко играчки, 
подготвени са книжки за оцветяване, а на екрани в зоната за клиенти се прожектират зелени идеи. 

ПИвОвАРНА „DrEhEr“ (2010 г.)  
Календарът за „Зелен офис” с всички мероприятия в него беше публикуван в е-бюлетин. Такъв електро-
нен бюлетин се издава всяка седмица от Устойчиво развитие с новини и състезание с еко въпроси, 
създадено е собствено „Зелен офис” лого и са приготвени принтирани с него фланелки. Организиран е 
фотоконкурс за зелени идеи и полезни съвети за дома и са събрани зелени вицове. Обзаведен е зелен 
кът в зоната за почивка, където служителите могат да намерят зелени списания и информационни 
материали, организиран е „зелен бирен клуб” за обсъждане на екологични проблеми. Проявилите се 
служители са наградени с малки еко подаръци, регистрирано е участие в „Часът на Земята”, „Ден 
без автомобил”, мероприятия за Деня на Земята и са организирани различни начинания за почистване. 
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Устойчиви и зелени 
поръчки

ЗАЩО УСТОйЧИвИ И ЗЕЛЕНИ ПОРЪЧКИ?
Публичните власти и организации са главен потребител на сто-
ки и услуги. Това ги характеризира като важни играчи на пазара 
и определя силното влияние, което имат върху търсенето на 
пазара. Като интегрират съответните екологични критерии в 
процедурите за поръчки, те могат да стимулират еко пазара и 
да мотивират промишлеността да въвежда иновации. Тяхното 
поведение по време на изпълнение на поръчката може да има 
осезаем ефект върху екологичното производство в голям брой 
сектори като строителството, енергетиката, телекомуникаци-
ите и транспорта.
Полза от „позеленяването” на процеса на поръчките ще има не 
само за околната среда, но това ще доведе и до подобряване ими-
джа на организацията. Когато се разходват пари и се вземат пред-
вид здравните, социалните и екологични аспекти, това отговаря 
на общото очакване на хората, а изпълнението на тези очаквания 
са в полза на интегритета  на организацията. Освен тези „меки” 
ползи, устойчивите поръчки може да доведат до „осезаеми” ико-
номически ползи, тъй като закупуването на екологични продукти е 
свързано със спестяването на материали и енергия, съпроводено с 
намаляване на отпадъците и замърсяването и това е рентабилно, 
ако се прецени цялостният жизнен цикъл на продукта. 
Това, което е необходимо, е по-систематична промяна на пове-
дението – служителите, които подготвят търга, трябва да са 
запознати със съображенията за устойчиво развитие и ще могат 
да ги интегрират в съответните етапи на процедурата за въз-
лагане на поръчката. 

УСТОйЧИвИ ПОРЪЧКИ
Устойчиви поръчки е процес, при който организациите задоволяват 
нуждата си от стоки, услуги, техника и комунални услуги по начин, по 
който получават най-добра стойност за парите си на основата на 
жизнения цикъл. В резултат на това полза има не само за организа-
цията, но също така и за обществото и икономиката, тъй като се 
намаляват до минимум въздействието върху околната среда.

Начиниът, 
по който 

консумираме 
ресурси  в 
ЕС води до 

разрушаване на 
околната среда.
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Това означава минимална вреда за хората, животните и/ или ес-
тествената природна среда.
„Да се купува устойчиво” не е нещо, което само потребителите 
могат да направят. Това може да се практикува и от организа-
циите.
Като се включи устойчивостта в процеса на възлагане на поръч-
ки, организацията може да допринесе за постигането на ключови 
корпоративни цели като създаването на устойчиви общности и 
икономики. По този начин „Справедливата търговия”, покупката 
на местни продукти и зелените поръчки стават най-важните ком-
поненти на устойчивите поръчки.
UNEP – Екологична програма на Обединените нации публикува през 
2011 г. Наръчник за устойчиви обществени поръчки.1 

ЗЕЛЕНИ ПОРЪЧКИ
Начинът, по който използваме природните ресурси в ЕС, допри-
нася за изчерпването на природните ресурси и това не може да 
продължава дълго. Много тревоги и съображения бяха изразени 
във връзка с увеличеното потребление и начини на производство 
на световно ниво. Потреблението на глобалните ресурси в целия 
свят може да се увеличи четири пъти през следващите 20 години. 
Освен екологичните и здравни проблеми, които ще възникнат, 
тази тенденция може да заплаши икономическия растеж поради 
намаляването на наличните природни ресурси и цената, която ще 
платим за справянето с тези задачи.
Дефиницията и критериите, които се използват за идентифи-
циране и предлагане на „по-зелени” стоки се базира на метода 
за жизнения цикъл и елементите, които влияят на цялата верига 
за поръчки, която обхваща използването на суровини и производ-
ствени практики до вида на използваните опаковки и съществу-
ването на условия за връщане на продукта. Тези критерии може 
да се приложат и към  практиките на частните поръчки. От 
страните-членки на ЕС и обществените институции се очаква да 
заздравят връзката между зелените публични и частни поръчки. 
Чрез закупуване на щадящи околната среда продукти и услуги ку-
пувачът може директно да повлияе на въвеждането на нови про-
дукти, технологии, иновации и създаването на „зелен” пазар и с 
това да се засили конкурентоспособността.

Критериите, 
които се 

използват за 
идентифициране 

и предлагане 
на „по-зелени” 

стоки се базира 
на метода за 

жизнения цикъл

1  http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres/ProjectInfo/MTF_Flyer_A4_Ansicht.pdf
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Ползите за околната среда са:
 • Намаляване на емисиите от парникови газове и замърсителите 
на въздуха;

 • Подобряване на енергийната и водна ефективност; 
 • Намаляване на веществата, увреждащи озоновия слой;
 • Намаляване на отпадъците и насърчаване на повторната упо-
треба и рециклирането; 

 • Намаляване на опасните отпадъци;
 • Намаляване на токсичните и опасни химикали и вещества.
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ЗЕЛЕНИ ОбЩЕСТвЕНИ ПОРЪЧКИ
Зелените обществени поръчки е „процес, при който обществени-
те организации искат да получат стоки, услуги и техника, които 
са щадящи за околната среда през цялостния им жизнен цикъл, за 
разлика от стоките, услугите и техниката със същите функции, 
но получени по други критерии”2 .
В Европа се изразходват 2 трилиона евро (почти 20% от средния 
брутен вътрешен продукт на ЕС) за зелени обществени поръчки 
– от изграждането на енергоспестяващи обществени сгради, до 
закупуване на превозни средства с ниски въглеродни емисии; от 
купуване на биологична или от справедлива търговия храна до ин-
сталиране на водоспестяващи тоалетни. Обществените поръчки 
могат да имат огромно въздействие върху насочване на пазара 
към устойчивост.
Концепцията на Зелените обществени поръчки е приета на мно-
го места през последните години като полезен инструмент за 
насочване на пазара към по-зелени продукти и услуги и намаляване 
въздействието от дейностите на местните власти върху окол-
ната среда.

СПРАвЕДЛИвА ТЪРгОвИя
Справедлива търговия е търговия, свързана с по-добри цени, при-
лични работни условия, местна устойчивост и справедливи усло-
вия за търговия за фермерите и работниците в развиващите 
се страни. Справедлива търговия изисква от компаниите да ку-
пуват на устойчиви цени и се бори срещу несправедливостите 
на конвенционалната търговия, която традиционно дискриминира 
най-бедните и слаби производители. Тя им дава възможност да по-
добрят положението си и да имат повече възможности в живота.

2  http://www.emasnetwork.org/FCKeditor/data/File/factsheets/Green%20Public%20Procurement.pdf
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ПРАвИЛА И ЗАКОНОвА УРЕДбА
През 2011 г. Европейската комисия публикува „Наръчник на ЕС за 
зелени обществени поръчки” – План за действие за зелени об-
ществени поръчки за всички страни-членки. 
На 6 юли 2006 г. Европейският парламент прие резолюция за Спра-
ведлива търговия и развитие (А6– 0207/2006), с която изрази 
подкрепата си за каузата на Справедлива търговия и определи из-
вестен брой критерии, които трябва да се достигнат. Парламен-
тът също подтикна Европейската комисия да издаде препоръка 
за Справедлива търговия. 

ПРОДУКТИ НА МЕСТНОТО ПРОИЗвЕДСТвО
С включването на продукти от местното производство в про-
цеса на поръчките организацията ще позволи на фермите и про-
изводителите да получат допълнителен доход, да предложат на 
местните хора продукти/храна с по-добро качество, да са причи-
на за по-малко вредни въздействия върху околната среда и накрая 
да предложат по-добри условия за работа и живот и ползи за 
здравето на потребителите.
Плодовете и зеленчуците, които се берат и консумират, кога-
то са в сезон и узряли, са с най-висока степен на хранителна 
стойност. Много витамини и други хранителни вещества, като 
фитохимикалите, са нестабилни и след беритбата постепенно 
загубват свойствата си, поради въздействието на въздуха, свет-
лината и променливите температури. Плодовете и зеленчуците 
в големите вериги магазини за хранителни стоки се доставят от 
далечни места, което предполага, че те са транспортирани дни, 
дори и седмици преди да достигнат до крайния потребител. Хра-
нителната стойност на такива продукти е значително намалена, 
когато се появят на масата. 
Някои плодове и зеленчуци се събират, когато са все още зелени 
и недозрели, за да бъде възможно транспортирането им и всъщ-
ност те никога не узряват. При купуването на пресни плодове и 
зеленчуци от пазарите на местните производители е сигурно, че 
продуктите са узрели при прибирането им, възможно са най-прес-
ни и имат висока хранителна стойност. 
Купуването на пресни продукти означава, че те ще могат да из-
държат по-дълго време в домовете ни. Често пъти някои плодове, 
като ягодите, купени от супермаркета, мухлясват почти веднага 
и трябва да се изхвърлят. Купуването на местно произведени пло-
дове намалява отпадъците и в края на краищата спестява пари.

Купуването на 
пресни продукти 
означава, че те 

ще могат да 
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дълго време в 
домовете ни.
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Много са екологичните ползи от купуването на местни стоки от 
пазарите на фермерите. 
Една съвсем очевидна полза за околната среда е спестяването 
на гориво и намаляването на въглеродните емисии на хранител-
но-вкусовата промишленост като се премахва необходимостта 
от транспорт на дълги разстояния. 
Индустриалното земеделие е главен източник на замърсяване на 
водите. Оттичането на химически торове, животинските отпа-
дъци и пестицидите замърсяват езерата и реките. Огромните 
количества азот и фосфор във водата причиняват цъфтеж на 
водораслите, в резултат на което се образуват мъртви зони 
в моретата и океаните, като тази в Мексиканския залив. Освен 
това индустриалните ферми използват огромни количества вода. 
Купуването от малки местни ферми, които използват разумно 
водата и торовете, допринася за опазването на околната среда. 
Друго предимство за закупуване на храни от местното производ-
ство е, че те изискват по-малко опаковки. Храните, които тряб-
ва да бъдат превозени на далечни разстояния, трябва да бъдат 
опаковани добре, за да се запазят по време на транспортирането. 
Някои магазини използват пластмаса, стиропор и други нерецикли-
руеми материали за опаковане на храна.

ПРИОРИТЕТИ ПРИ УСТОйЧИвИТЕ ПОРЪЧКИ:
Закупените продукти да са местно производство. При устойчиво-
то снабдяване правилото е да се предпочитат местните проду-
кти и продуктите на Справедлива търговия пред по-екзотичните 
такива.

Много са 
екологичните 
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фермерите.
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Сертифицикация и маркировка 

Сертификацията се провежда според избраните документи: приети международни стандарти, изиск-
вания според законите и наредбите и/ или специфични критерии за оценка.
Сертификатът или маркировката потвърждава пред купувача, че организацията е приела система на 
управление според стандартите на избраните документи и че системата е надлежно документира-
на, приложена и поддържана и че нейната ефективност непрекъснато се подобрява.
Екологичните стандарти са набор от условия за качество, които се прилагат или поддържат за 
определен екологичен компонент и функция. Различните екологични дейности имат различни задачи и 
следователно различни стандарти.
Екологичните маркировки представляват доброволни схеми за сертификация на екологичната ефек-
тивност, която се практикува из цял свят. Маркировката идентифицира продукт, който отговаря 
на специфични критерии за ефективност или стандарти. За разлика от „зелените” символи или 
претенции, изявени от производителите и доставчици на услуги, екологичната маркировка се връчва 
на дадена организация за продукти или услуги, които са проектирани да отговорят на специфични 
екологични критерии. 

Еко Маркировки:
Схема за екомаркировка на ЕС
Blue Angel
Nordic Ecolabel
Международната програма Energy Star 
Справедлива търговия (Fair Trade) 

Продукти от местното производство
При купуването на местни продукти може да се използва Географ-
ската индикация.
Използването на географска индикация може да служи, за да се до-
каже, че продуктът притежава някои качества или има определена 
репутация, която се дължи на географския произход.
Географската индикация по отношение на стоки и услуги означава 
описание или представяне, в което се посочва географският про-
изход, географско положение на държавата, или регион, или мест-
ност в областта, където дадено качество, репутация или други 
качества на стоката или услугите са изключителна принадлежност 
на географскатасреда, което включва природните фактори, чо-
вешките фактори или и всички заедно (например „Шампанско”, 
„Текила”, „Горнооряховски суджук” или сирене „Рокфор”).3 

3  Терминът „географска индикация” произхожда от Споразумението на Световната търговска 
организация за търговските аспекти на Правата на интелектуална собственост. Това спора-
зумение определя стандартите за регулиране запазването на международната интелектуална 
собственост и определя интернационалния минимум от стандарти за запазване на географски-
те индикации.
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Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети  

Зелената поръчка е постъпателен процес, който предполага уси-
лията и подкрепата на ръководството на организацията. Препо-
ръчват се следните стъпки:
 • Изберете тези продукти, услуги или дейности, които са най-под-
ходящи, като вземете предвид тяхното въздействие върху 
околната среда или други фактори като информацията, с която 
разполагате, какво се намира на пазара, съществуващите техно-
логии, цени и наличност.

 • Определете какви са вашите нужди и ги формулирайте по подхо-
дящ начин. Изберете зелено заглавие, за да посочите политиката 
си на външния свят, като осигурите оптимална прозрачност за 
потенциалните снабдители или доставчици на услуги, както и за 
гражданите, на които услужвате. 

 • Изгответе ясни и точни технически спецификации като използ-
вате екологичните фактори, където е възможно (добри/лоши 
условия). 

 • Потърсете примери за екологични характеристики в базите дан-
ни/екологичните етикети

 • Използвайте добрите практики на други договарящи компании; 
използвайте мрежите като начин за получаване и разпростра-
нение на информация.

 • Използвайте строго научен метод за „стойността на жизнения 
цикъл”; не прехвърляйте въздействието върху околната среда 
от един етап на друг в жизнения цикъл. 

 • Използвайте спецификации, базирани върху ефективността или 
функционални спецификации, за да стимулирате иновативни зе-
лени оферти. 

 • Изберете определен вид екологичната резултатност, като на-
пример  използването на суровини, устойчиви производстве-
ни методи, когато се отнасят до крайния продукт или услуга, 
енергийна ефективност, енергия от възобновяемиизточници , 
емисиите парникови газове, отпадъците, възможност за рецик-
лиране, опасни химикали и др.

 • Ако не сте сигурни за съществуването на зелени продукти, 
цената или качеството им, поискайте информация от снабди-
телите за зелена алтернатива.

Зелената 
поръчка е 

постъпателен 
процес, който 

предполага 
усилията и 

подкрепата на 
ръководството 

на 
организацията
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 • Определете критерии за селекция въз основа на изчерпателния 
списък, който се намира в директивите за публични поръчки. 
Когато е необходимо, уточнете екологичните критерии, които 
трябва да се спазят като част от договора.

Съобщете на потенциалните снабдители, доставчици на услуги 
или изпълнители, че могат да използват схеми за екологично упра-
вление и съответни декларации, за да покажат съответствието 
си с критериите (ISO 14001, EMAS, Схема за екомаркировка на ЕС). 
 • Използвайте договорни клаузи за ефективност като начин за 
определяне на съответни допълнителни екологични условия, ос-
вен „зелени договори”. Когато е възможно настоявайте за начин 
на транспортиране, щадящ околната среда.  

 • Трябва да сте сигурни, че всичко, което изисквате от потен-
циалните участници в търга и техните оферти се отнася до 
предмета на договора.

Извършвайте мониторинг на резултатите: 
 • колко поръчки са направени според зелените критерии?
 • какви са видимите (намалени разходи, подобрена ефективност) 
и невидимите ползи (повишена мотивация на служителите, 
по-добър имидж на организацията) от специфичните зелени 
покупки?
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи и полезни съвети

ПРИНЦИПИ ПРИ ЗАКУПУвАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ НА СПРАвЕДЛИвАТА 
ТЪРгОвИя
Принцип 1 – Преценете дали този продукт ви е необходим или не. 

Принцип 2 – Купете продукта след като прецените внимателно въздействието му върху околната 
среда по време на жизнения му цикъл – от извличането му като суровина до изхвърля-
нето му като отпадъци.

 • Проучете продуктите, които се получават по сертифицирани схеми като Схема за 
екомаркировка на ЕС, Справедливата търговия, Energy Star, EMAS, ISO 14001. 

 • Изберете офис техника, която е енергоефективна и има и други зелени характеристики.
 • Купувайте продуктите на едро, когато е възможно, включително кафе, чай, захар и 
други потребителски стоки.

 • Купувайте от местни производители и снабдители, когато е възможно.
 • Гореспоменатите принципи и критерии могат да се приложат, когато купувате:
 • Енергия и вода (връзка – Глава: „Потребление на енергия” и глава: „Потребление на 
вода”)

 • Офис сгради: (връзка – Глава: „Административни сгради: проектиране и разположение”)
 • Техника за офиса (връзка – Глава: „Зелено IT оборудване”)
 • Хартия (връзка – Глава: „Хартия”)
 • Мебелировка (връзка – Глава: „Офис мебели”)
 • Пътуване (връзка – Глава: „Транспорт и мобилност”)
 • Услуги по почистването или химикали (връзка – Глава: „Хигиена и чистене”)
 • Храна (връзка – Глава: „Храна и кетъринг”)
 • Мероприятия (връзка – Глава: „Конференции и събития”)

Принцип 3 – Изберете доставчици, които полагат усилия да опазват околната среда.
 • Изработете екологични критерии, които включвате в договорите и офертите.
 • Поискайте информация от доставчиците за характеристиките на продуктите, които 
включват подобрена екологична резултатност и когато е възможно, бъдете по-точни 
в описанието си.

 • Насърчавайте доставчиците да сведат опаковките до мининум – да ги вземат обра-
тно или да ги използват отново.

Принцип 4 – Съберете информация за зелени продукти и доставчици, както и такива от справед-
ливата търговия.



МЕНИДЖМЪНТ — 41 — 

Индикатори за екологична резултатност

Какъв % от продуктите/услугите се купуват според принципите 
на устойчиви поръчки %

Какъв % от закупените продукти/услуги са сертифицирани според 
критериите на Справедлива търговия %

Какъв % от продуктите се купуват на местно ниво %

Примери на добри офис практики

ЗЕЛЕНИ ОбЩЕСТвЕНИ ПОРЪЧКИ в бАРСЕЛОНА

Ангажираността на обществото на барселона към устойчивост:
 • „ Включва екологични критерии и социални каузи при публичните поръчки за продукти и услуги, 
както и насърчаване на публичната администрация при зелените публични поръчки” 

 • Ръководени от този пример и като увеличавате „ екологичната сплотеност” на организацията:
 • Работете за търсенето на зелени продукти и услуги (16% от европейския БВП се получава от 
покупките на публичните администрации)

 • Използвайте щадящи природата продукти и услуги.
 • Проучвайте възможностите за икономии и повторна употреба или рециклиране.

вътрешна нормативна уредба и постановления:
 • Мерки на правителството за зелени поръчки (2001)
 • Приемане на Местния дневен ред на Барселона (2001) 
 • Постановление за употребата на рециклирана хартия (2002)
 • Институционална декларация за Справедлива търговия (2003)
 • Постановление за отговорни поръчки за дървесина (2004)
 • Инструкции за икономично използване на климатичната инсталация (2005)
 • Внедраване на зелени практики за административните договори (2006)

Някои резултати:
 • Пет отдела въведоха Системата за екологично управление (ISO 14001);
 • Същите пет отдела въвеждат екологични критерии при процедурите за обществени поръчки; 
 • В отдел „Екология” десет от единадесет големи търга имат вече определени екологични крите-
рии.



изпълнение 
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Подобряване на енергийната 
ефективност
Потребление на енергия
Потреблението на енергия е едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен све-
та. Непрекъснато растящите цени на енергията и увеличаващата се зависимост от енергия подлага 
на риск както сигурността, така и конкурентноспособността.
На емисиите, които са свързани с потреблението на енергия, се дължат почти 80% от всички 
емисии на парникови газове в ЕС. Ще ни отнеме десетки години, за да насочим системата на енер-
гетиката по по-сигурен и устойчив път. През 2007 г.  Европейският съвет си постави амбициозни 
цели в областта на енергетиката и климатичните промени, които да постигне до 2020 г. – да се 
намалят емисиите от парникови газове с 20% (даже и с 30%, ако се установят подходящи условия), 

да се увеличи частта на възобновяемата енергия в цялостната 
енергия за потребление до 30% и да се постигне 20% подобрение 
на енергоефективността. Ние не можем повече да си позволим да 
разхищаваме енергията.   
Енергийната ефективност е един от най-важните рентабилни 
начини за намаляване на емисиите, подобряване на енергийната 
сигурност и да направим енергията по-евтина за потребителите. 
Публичният сектор трябва да бъде водещ и да служи за пример. 
Трябва да се поставят амбициозни цели за потреблението на пуб-
личния сектор. Обществените поръчки трябва да са в подкрепа 
на усилията за икономии на енергия (повече информация ще на-
мерите в главата „Устойчиви и зелени поръчки”). Политиките 
трябва да стимулират ефективността на енергийните източ-
ници, включително инвестиции в енергоефективността, които 
често имат крактосрочни първоначални разходи преди да се 
получат средносрочните и дългосрочни приходи. Но енергийната 
ефективнст не винаги се влияе от големи инвестиции; понякога 
малки прости промени в навиците (например по-ефективното 
използване на офис оборудването или въвеждането на добра по-
литика за поръчките) могат значително да намалят сметката за 
електричество на офиса.
Потреблението на електрическа енергия нарасна с 68.4% от 1973 г. 
до 2000 г. и тази тенденция се запазва и до днес. Нарастването на 
въглеродните емисии от сектора е обуздано заради използването 
на гориво за отопление и производство на електричество, но 
тази ситуация няма да се запази дълго време. Energy Review (PIU 
2002) показа, че в търговския сектор са необходими най-много 
промени. 
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Офисите са добра стартова площадка в сектора, тъй като на 
тях се дължи по-значителната част от потреблението на елек-
трическа енергия и емисиите и също така те предлагат най-голе-
мия потенциал за постигане на големи икономии на енергия.4 
Когато говорим за енергия е важно да си изясним за коя дей-
ност колко електроенергия използваме. По време на тази оценка 
не трябва да забравяме за съществуването на следните области 
и дейности:: 
 • функционирането на компютрите, сървърите, офис техниката 
и другите електронни уреди;

 • осветлението на работните места;
 • системите HVAC (отопление, вентилация и климатична инста-
лация);

 • начини за придвижване до офиса и пътувания в командировки;
 • работата на кухненските уреди и кетъринга.
Много са мерките, които можем да вземем, за да намалим потреб-
лението, но целта е една и съща. Като станат по-енергоефектив-
ни, компаниите не само помагат за опазването на околната среда 
и оказват подкрепа на принципите за устойчиво развитие, но и 
намаляват разходите си. С някои незначителни промени в офиса (по 
отношение на поведението и инвестициите) компаниите могат 
да спестят значителни суми. Намаляването на температурата за 
отопление с 1о С може да доведе до намаляване потреблението на 
електроенергия с 6%. Осветлението, отоплението и охлаждането 
възлизат на 63% от електропотреблението на офиса; тези об-
ласти са следователно с най-голям потенциал за икономии на елек-
трическа енергия5. Обаче, не трябва да изпускаме от вниманието 
си и другите възможни начини за намаляване потреблението на 
енергия – компютрите, сървърите, офис техниката и другите 
електронни уреди (повече информация ще намерите в главата 
„Зелено IT оборудване”, кетъринг дейностите (повече информация 
ще намерите в главата „Храна и кетъринг”) или командировките 
(вижте глава „Транспорт и мобилност”). 

Намаляването на 
температурата 

за отопление с 1оС 
може да доведе 
до намаляване 

потреблението на 
електроенергия с 

6%.

4  http://www.ukace.org/publications/ACE%20Research%20(2003-05)%20-%20Energy%20Efficiency%20
in%20offices%20%5BMotivating%20Action%20report%5D

5  http://www.earthtoys.com/emagazine.php?issue_number=08.06.01&article=reducingcarbon
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Сертификация и маркировка    

Преди да сменим някой стар уред/продукт с нов, енергоефекти-
вен, трябва да си зададем един единствен много важен въпрос: 
има ли новият продукт екомаркировка или енер-
гиен сертификат?
През 2010 г. в Европейския съюз влезе в сила директива (2010/30/
EU), която постановява нова маркировъчна схема за енергийната 
ефективност на уредите. В предишната директива (92/75/EC)6 
маркировъчната схема (от A до G енергийни класове за ефектив-
ност) е заменена с новите класове (А+, А ++) за хладилна техника. 
Според тази директива уредите (които са изброени в директи-
вата) трябва да се появят на пазара на ЕС с отбелязан на опаков-
ката клас за енергийна ефективност в скалата от А до G. Освен 
тази ясна и цветнокодирана класификация трябва да присъства и 
друга информация. Например, на енергийния етикет на електри-
ческата крушка често са посочени лумени – индикация за количе-
ството излъчвана светлина и ватове за консумацията на джаули 
енергия за секунда 7.
За Европейския съюз е валиден известния етикет „European Energy 
Star” (Регламент № 106/ 2008)8 .
Извън Европейския съюз най-известната екомаркировка за енергий-
на ефективност е „Energy Star”. „Energy Star” е етикет за хладил-
ници, компютри и други електронни продукти, които са енергийно 
по-ефективни от другите. За разлика от стандартните модели, 
продуктите с маркировка „Energy Star” могат да доведат до спес-
тявания от 10% до 70% на потребителите. Има повече от 40 000 
продуктови модели от приблизително 3000 производители, които 
са заслужили този етикет в повече от 60 категории 9.
 

Още някои екомаркировки, свързани с енергия:
 • Схема за екомаркировка на ЕС;
 • EKOenergy;
 • Österreichiches Umweltzeichen (Austrian Ecolabel);
 • SmaRT Consensus Sustainable Product Standards;
 • TUD SUD Mark EE01/EE02;
 • Carbon Trust Standard.
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XYZ Watt
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y
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6  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0075:HU:NOT

7  http://www.energy.eu/focus/energy-label.php

8  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0106:EN:NOT

9  http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_index
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Дейности, свързани с управлението, идеи и полезни съвети

Преди да вземете мерки за намаляване потреблението на електроенергия в офиса, е добре да напра-
вите преглед или одит, за да измерите потреблението и загубите на енергия при всеки консуматор-
ски процес в офиса (това отбелязахме във въведението на тази глава). Например преди да вземете 
решение за изолация, препоръчително е да проучите колко точно е загубата на топлина.
След като направите проверка на потреблението на електроенереия в офиса, е възможно да вземе-
те правилното решение и мерки, за да се справите с проблемите. Съществуват много решения за 
ефективност на енергията. Правилните решения за приложение зависят от процеса на потребление.
Използването на енергоефективно оборудване и технически съоръжения в повечето случаи изисква 
добре обучен персонал. Енергийната ефективност зависи основно от поведението/работата на 
служителите. Чрез активно обучение, комуникация и достъп до информация може да се повлияе на 
персонала и да се мотивират служителите да използват стратегии за икономии.

Някои идеи: 
 • Организирайте конкурси на теми, свързани с енергията, където служителите могат да получат 
точки за поведение, с което показват загриженост за околната среда.

 • Сложете хумористични стикери/надписи, с които напомняте на служителите да изключват освет-
лението, когато не им е нужно.

 • Друг начин за мотивиране на персонала е да проследявате потреблението на енергия чрез редовно 
измерване. Финансовите спестявания могат да се върнат към персонала (например под формата 
на мероприятия, свързани с изграждане на екипност в организацията).

 • Участвайте в движения като „Часът на Земята”, за да повишите информираността на служите-
лите по въпросите на енергията и околната среда.
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи и полезни съвети 

Увеличаването на енергийната ефективност означава да се намали потреблението на енергия в 
офиса и да се увеличи потреблението на естествени енергийни източници.

ОСвЕТЛЕНИЕ:10

 • първо трябва да се огледа внимателно работното място и дизайна на сградата, за да се осигури 
максимално силна светлина от светлата част на деня и да се спести енергия от осветлението 
(повече информация по този въпрос може да намерите в главата „Административни сгради: 
проектиране и разположение”);

 • подмяна на традиционните (с нажежаема жичка) електрически крушки с еинергоспестяващи11 . От 
септември 2009 г.12  всички сме задължени да сменим крушките си според законодателството на 
ЕС. Трябва ясно да разберем предимствата и недостатъците на различните видове енергоспес-
тяващи електрически крушки. Предимствата на такива крушки са, че те издържат по-дълго и 
използват по-малко енергия като излъчват светлина със същата степен на сила на светлинния 
поток (също така по-малко енергия се превръща в топлина )13. От 2009 г. неефективните крушки 
плавно ще изчезнат от пазара. (100W  през 2009г., 75W  през 2010 г., 60W през 2011г., 40W и по-малко 
през 2012г.)14 ; 

 • други възможности включват специални електрически ключове, 
които позволяват на потребителите да регулират силата на 
светлината. В някои помещения се препоръчва да се използват 
допълнителни сензори, които отчитат силата на външния по-
ток светлина (т.е. те са чувствителни към дневната светлина). 
При внимателно регулиране интензитета на осветление може да 
се оптимизира потреблението на енергия така, че да не стра-
дат от това комфортът или качеството на работа;
 • важно е да се спомене, че офис мебелите („физическото ра-
ботно място”) имат голямо влияние върху използването на ес-
тествената светлина. Изложението на офиса и разположението 
на мебелите определят времевия период, когато може да се 
работи при естествена светлина;
 • значителни икономии на енергия могат да се направят като 
се използват датчици за движение в помещенията, които се 
посещават по-рядко (архиви, тоалетни и коридори). В по-голе-
мите помещения е добре да се сложат датчиците на тавана, а 
в малките – близо до електрическите ключове;
 • за външно осветление (дворове, балкони и др.) могат да се 
използват така наречените светлинни бариери, които регулират 
периодите с включена светлина. Също така те отчитат и пери-
одите на естествена светлина. Не е необходимо да се разчита 
само на фиксирани таймери.

10  http://www.dmme.virginia.gov/de/consumerinfo/HandbookLighting.pdf

11  http://www.energy.eu/focus/energy-label.php

12  http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_en.htm

13  http://www.dmme.virginia.gov/de/consumerinfo/HandbookLighting.pdf

14  http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges/index_en.htm
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hVAC СИСТЕМИ (ОТОПЛЕНИЕ, вЕНТИЛАЦИя И КЛИМАТИЧНА 
ИНСТАЛАЦИя) И КОТЛИ:
 • замяната на старите прозорци с такива от нов тип с двоен 
стъклопакет и врати може да икономиса до 40% от общото 
потребление на енергия. Ако това не е възможно да стане, друг 
способ е да се използва външна изолация. Другите изолационни 
възможности са завеси и изолиращи тапети, които увеличават 
ефективността на цялостната изолационна система;

 • инсталирането на термостати или интелигентна операционна 
система. Стойността на такава система е сравнително малка, 
но с тези уреди е възможно да се избегне прекомерното за-
топляне или охлаждане. Някои от тях може да се програмират 
и да изключват системите на отопление/охлаждане само през 
почивните дни и през нощта, ако е необходимо (забележете, 
че изключването на отоплението/охлаждането през почивните 
дни в края на седмицата може да икономиса 30% от общото 
потребление на енергия на офиса); 

 • фиксирайте температурата в офиса (най-добре е 19-21°С през 
зимата и 23-26°С през лятото). През нощта е достатъчно 
да поддържате температурата на 15°С през зимата и да из-
ключвате напълно климатичната инсталация през лятото. Тези 
оптимални температури варират за различните страни в за-
висимост от средните климатични температури. Проверете 
дали съществуват някакви разпоредби или директиви за тем-
пературата в офиса;

 • в пространства и помещения като складове, входни антрета 
или коридори, през които служителите само преминават, може 
да се поддържа друга температура, различна от тази в работ-
ните стаи. Препоръчително е да се изключи напълно отопле-
нието в стаи, които не се използват. Но по хигиенни причини 
(да се избегне появата на плесен, например) е необходимо тези 
стаи добре да се проветряват;

 • инвестирайте в соларни термални колектори или фотоволта-
ични панели, за да намалите потреблението на първична енер-
гия;

 • понастоящем обикновено се използват зелени покриви за но-
вите административни сгради. Това включва засаждането на 
различни видове треви и цветя на покрива. Това може да намали 
топлината на покрива, да увеличи изпаряването и да охлади 
горната част на сградата;

 • ако е възможно, намалете температурата на водата, която ми-
нава през крана за топла вода. При някои котли температурата 
автоматично се поддържа на 60-65оС, докато 25-35°С се смята 
за здравословна и удобна за ползване;

Фиксирайте 
температурата 

в офиса - най-
добре е 19-21оС 
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 • ако изложението на сградата е югозападно, през зимата щори-
те трябва да са вдигнати, което ще допринесе за затоплянето 
на въздуха в стаята и ще доведе до разходването на по-малко 
енергия за отопление. Но през лятото щорите трябва да бъ-
дат пуснати, за да се предотврати претоплянето на офиса;

 • през топлите летни дни е добре да се отварят прозорците 
рано сутрин, когато въздухът навън е по-хладен, за да се охлади 
сградата. По-добре е да се проветрява офисът с изцяло отво-
рени прозорци и да се оставят така за кратко време (5 – 15 
минути), отколкото да ги държим открехнати дълго време;

 • растенията в офиса не само пречистват въздуха, но и създават 
по-уютна атмосфера и произвеждат кислород. Те помагат да 
се намали температурата чрез изпаряване (повече информация 
ще намерите в глава „Качество на въздуха в затворени поме-
щения”).

Повечето от тези препоръки може да се осъществят с малко 
инвестиции или пари. Ефектът от тях може да се усети след 
време, но крайните резултати са безценни. Тъй като всички тези 
дейности включват служителите, те трябва да бъдат своевре-
менно информирани за съответните процедури. Помислете само 
за ползите, които ще последват. Ако само 10% от персонала на 
офиса вземе същите мерки и в собствения си дом, резултатите 
ще се умножат неколкократно. 
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Индикатори за екологична резултатност

В един типичен офис 29% от потреблението на енергия се пада на 
осветлението. Този факт показва необходимостта от извършва-
не на мониторинг на енергията, която използваме за осветление. 
Най-обикновеният начин за това е да проверяваме електромера. 
Тук проблемът ще бъде, че не можем да проследим всеки индиви-
дуален източник на потребление на електрическа енергия (освет-
ление, информационна технология или друга електронна техника) 
като проверяваме електромера15 . 
Що се отнася до HVAC системата (отопление, вентилация и кли-
матична инсталация) може да използваме следните практики:
 • Проучете използваната отоплителна система – установете 
пространството за отопляне в квадратни метри (м2).

 • Изчислете потреблението на гориво и цената на отоплението 
– в повечето случаи консумацията е отбелязана на фактурата 
от покупката в квч или м3 (приблизително 9.5 м3 = 1 кВтч). Тряб-
ва да знаете, че ефективността на отопление на природния 
газ зависи от качеството му, което варира според източника. 
Точната отоплителна стойност се дава от доставчика („XMJ”), 
така че тя може да се изчисли според следната формула: XMJ/ 
3.6 = YкВтч.

 • Изчислете загубите и оценете възможностите за подобрява-
не на ефективността – сравнете потреблението на сградата 
чрез бенчмаркинг (виж таблица 1), за да разберете дали е ефек-
тивно. 

Клас
Потребление на отопление 
квч/м3/година

Коментар

A 0-30 С най-добра ефективност

B 30-51 С висока енергийна ефективност

C 51-70 Ефективно

D 71-120 Средно

E 121-160 Незадоволително

F 161-200 Разхитително

G 201- Изключително неефективно

 Таблица 1. Бенчмаркинг за потреблението на отопление в Централна Европа

15  http://www.green-energy-efficient-homes.com/index.html
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Примери на добри офис практики

Унгарският университет в Сегед е направил икономии от 250 
МВтч/година след инсталирането на пасивни инфрачервени сен-
зори. Инсталацията е струвала 2500 евро, но възвърнатите ико-
номии възлизат на повече от 38 000 евро на година (250 МВтч/
година, 40 тона /година СО

2
).  

Модернизирането на три станции на Унгарските пощи е довело 
до намаление на потреблението с 64 000 м3 газ. Нещо повече, 
заради икономиите на газ, се получават с 32.5 кг по-малко СО, 
154.5 кг по-малко NOx и 123 тона по-малко СО

2
 емисии на година. 

Инвестициите възлизат на 10 600 евро, които ще се възвърнат 
за 10 години.
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Административни 
сгради: дизайн и 
разположение 

Ако строим нова сграда или преустройваме стара, трябва да се 
съобразим с някои екологични аспекти, свързани с дизайна, строи-
телството, използването и разрушаването й. 
 
Ето някои от тях:
 • Потребление на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 
топла вода, електричество, както и генерираните емисии CO

2
;

 • Потреблението на природните ресурси;
 • Потреблението на питейна вода, както по време на строител-
ството, така и по време на използване на сградата; 

 • Емисии на вещества, вредни за човешкото здраве и околна-
та среда, по време на производството или изхвърлянето на 
строителни материали, което води до замърсяване на въздуха 
и водата; 

 • Вредно въздействие върху здравето на ползвателите на сгра-
дата, дължащо се на строителни материали, съдържащи опасни 
вещества;

 • СО
2
 емисии в резултат транспортирането на строителните 

материали и продукти;
 • Генериране на отпадъци.

Отделят 
емисии СО

2
; 
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За да се отговори на това предизвикателство, Европейският съюз предложи доброволен инструмент 
– Зелени обществени поръчки – със следните препоръки16: 
 • Направете сградите възможно най-енергоефективни;
 • Спазвайте високи стандарти за енергийна ефективност за системите на отопление, охлаждане, 
вентилация, топла вода и електронна апаратура;

 • Договаряйте се за гарантирано изпълнение на договорите с компании за енергийни услуги;
 • Насърчавайте потреблението на местни източници на възобновяема енергия (l-RES) и високоефек-
тивно комбинирано производство на енергия; 

 • Включете системата за Оценка на жизнения цикъл (LCA)17  за строителните материали; 
 • Насърчавайте използването на устойчиво произведени ресурси като строителни и изолационни 
материали;

 • Насърчавайте инсталирането на висок клас технологии за опазване на водните ресурси и намалете 
потреблението на питейна вода по време на строителството;

 • Насърчавайте използването на нетоксични строителни материали като се има предвид и наличи-
ето на материали на основата на възобновяеми суровини;

 •

 • Насърчавайте използването на заместващи вещества/матери-
али на мястото на опасни строителни материали, като се има 
предвид и наличието на материали на основата на възобновя-
еми суровини;

 • Използвайте енергоефективни превозни средства за транспор-
тиране и на строителната площадка;

 • Използвайте ефективна система за управление на поръчките и 
доставките;

 • Сведете генерираното количество отпадъци до минимум и 
осигурете подходящо управление на отпадъците при разруша-
ване и строителство.

16  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf  

17  Life Cycle Assessment (Оценка на жизнения цикъл) е инструмент, който може да се използва, за да се оцени въздействи-
ето на даден продукт, процес или услуга върху околната среда от проектирането му до изхвърлянето му, т.е. през целия 
му жизнен цикъл, така наречения подход „от люлката до гроба”. Въздействията може да бъдат полезни или вредни. Тези 
въздействия понякога се определят като „екологичен отпечатък” на продукта или услугата.”
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ЕвРОПЕйСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТвО И ЦЕЛИ

EPBD – Директива за енергийна ефективност на 
сградите 18

На 19 май 2010 г. Европейският парламент и Съветът на Евро-
пейския съюз приеха модификация на Директивата за енергийна 
ефективност на сградите. Промените бяха необходими, за да се 
увеличат изискванията за енергийна ефективност и да се изяснят 
и да се рационализират клаузите от Директива 2002 (2002/91/ЕС), 
които сега се променят.
Някои от основните моменти на ревизираната Директива включ-
ват: 
 • С начална дата 31 декември 2020 г. всички сгради в Европейския 
съюз трябва да потребяват „почти нула” енергия (сграда, коя-
то има много ниска енергийна ефективност, определена според 
Приложение I). Освен това енергията трябва „до голяма степен” 
да се произвежда от възобновяеми източници (количеството 
„почти нула” необходима енергия до голяма степен трябва да 
бъде от енергията от възобновяеми източници, включително 
такава, която се произвежда на място или наблизо);

 • Местните власти, които притежават или използват новата сграда, би трябвало да служат за 
пример като строят, купуват или наемат такива сгради с „почти нула” енергия според директи-
вата от 31 декември 2018 г.; 

 • Няма някакво специфично задължение за монтиране на нови към вече съществуващи структури;  
 • Въведени са минимални изисквания за компонентите, които заместват стари или се реновират;
 • Представя се методология за хармонизирано изчисляване за повишаване на изискванията за енер-
гийна ефективност на страните-членки на Европейския съюз към равнище на оптимални разходи 
(като дефиниция и приложение);

 • Ще се изисква по-подробна и строга процедура при издаването на сертификат за енергийна ефек-
тивност в страните-членки;

 • Ще се изисква от страните-членки да въведат наказания за несъобразяване с директивата.

С начална дата 
31 декември 

2020 г. всички 
сгради в 

Европейския 
съюз трябва 

да потребяват 
„почти нула” 

енергия

18  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
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Директива 2002 е проектирана да стимулира енергийната ефективност на сградите в държави-
те-членки чрез:
 • Въвеждане на рамка за интегрирана методология, чрез която ще се оценява енергийната ефек-
тивност;

 • Прилагане на стандарти за минимална енергийна ефективност в новите сгради и някои обновени 
сгради, както и редовното осъвременяване на тези стандарти;

 • Енергийна сертификация и съвети към новите и съществуващите сгради; 
 • Инспектиране и оценяване на котлите и отоплителните/охладителните системи. 

Директива 2009/28 за насърчаване използването на 
енергия от възстановяеми източници 19

От 31 декември 2014 г. държавите-членки в своите строителни 
разпоредби и кодекс за строителство или по друг начин, но със 
същата сила, където трябва, ще изискват използването на мини-
мални количества енергия от възобновяеми източници в новите 
сгради и в съществуващите сгради, които подлежат на обновява-
не. Страните-членки ще изискват тези минимум количества да се 
оползотворят, наред с другите видове, чрез директно отопление 
или охлаждане, които ще потребят по-голямата част от енерги-
ята от възобновяеми източници. 

Предложение на Европейската комисия за нова 
Директива за енергийна ефективност 20

Публичните органи трябва да насърчават навлизането на пазара 
на енергийно ефективни продукти и услуги чрез правно задължение 
да купуват енергийно ефективни сгради, продукти и услуги. Те би 
трябвало да работят за по-нататъшно намаляване на енергията, 
потребявана в техните собствени сгради, като провеждат еже-
годни обновявания, включващи най-малко 30% от общата площ 
(от 1 януари 2014 г.). Ясната цел е да се икономисва енергия.
Регламент за строителните продукти (305/2011/EU - CPR)21  служи 
за получаване на надеждна информация за строителните продукти 
по отношение на техните качества. Това се постига чрез осигу-
ряване на „общ технически език”, предлагане на методи за уни-
фицирана оценка на ефективността на строителните продукти.

Основните изисквания за строителните работи са определени в 
Приложение 1. Строителните работи като цяло и в отделните им 
части трябва да отговарят на предполагаемото им приложение, 
като се вземат предвид основно здравето и безопасността на 
хората, които са включени в жизнения цикъл на строителството. 

19  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:01:EN:HTML

20  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/440&format=HTML

21  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm
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Като обект на нормална поддръжка строителните работи тряб-
ва да отговарят на следните основни изисквания за строител-
ство за икономически обоснован експлоатационен период: механич-
но съпротивление и стабилност; безопасност в случай на пожар; 
хигиена, здраве и околна среда; безопасност и достъпност при 
употреба; защита срещу шум; икономия на енергия и задържане на 
топлината; устойчиво потребление на природните ресурси.

Регламентът за строителните продукти (305/2011/EU - CPR) от-
меня Директивата за строителните продукти (89/106/EEC - CPD)22.

Директивата 2009/125/ЕС установява рамката за определяне на 
изискванията за екодизайн за свързаните с енергопотреблението 
продукти23. Тя отменя Директивата за екодизайн (2005/32/ЕС), коя-
то определяше рамката за изискванията за екодизайн (като задъл-
женията за енергийна ефективност) за всички продукти, потребя-
ващи енергия в секторите на дома, услугите и индустрията. Член 
16 от Директивата за екодизайн задължава Европейската комисия 
да изработи Втори работен план, който определя индикативен 
списък на продуктите, които ще бъдат приоритетно разгледани 
при прилагане на мерките през 2012 – 2014 г. В интернет може 
да се намери нужната справка за въздействието върху околната 
среда, без потенциалните и пазарни условия, за да се изберат 
най-подходящите продукти, потребяващи електроенергия24. 

Директивата относно ефективността при крайното потребле-
ние на енергия и осъществяване на енергийни услуги (2006/32/ЕC)25  
се концентрира върху въвеждането на мерки за оптимизиране на 
енергийната ефективност и намаляване на крайното потребление. 
Директивата също представя унифицирана методология за изчис-
ляване и подходи за оценяване на набелязаните цели. Например, 
някои мерки за икономия на енергия, които водят до намаляване 
крайното потребление на енергия от потребителите, включват 
предлагането на енергийни услуги, изолация на сградите, изгражда-
не на пасивни соларни елементи от външната страна на сградите, 
инсталиране на соларни термални системи и заменянето на елек-
трическите крушки с енергийно ефективни.  

22  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm

23  http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/interaction_with_other_policies/en0018_en.htm

24  http://www.ecodesign-wp2.eu/

25  http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_en.htm
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Сертификация и маркировки 

СТРОИТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ
Строителният сертификат определя на собствениците и на операторите стегната рамка за иден-
тифициране и прилагане на практичен и измерим зелен дизайн на сградата, строежа, операциите 
и решенията по поддръжката. Освен това се дава възможност на загрижените за околната среда 
бизнеси да приложат високите си стандарти за ефективност при опазване и съхраняване на околната 
среда.
Има различни видове класиране на доброволни зелени сгради и сертификационни системи, програми 
и инструменти, разработени и приложени по света. Тук ще се фокусираме върху най-известните в 
Европа.

HQE (Франция).   Тази доброволна инициатива стартира във Франция през 90-те години на миналия 
век и днес е крайъгълен камък за проектирането на зелени сгради във Франция. 
Нейните цели са да се намали въздействието на сградите върху околната среда 
чрез екологичен дизайн и екологично управление на строителството и да се подо-
брят условията и здравето на обитателите на сградите в 14 целеви зони26.   .

BREEAM (Великобритания)   е система за зелено оценяване, която си поставя за цел да оцени 
въздействието на сградите върху околната среда чрез набор от показатели и 
да даде окончателно класифициране за ефективност на такава сграда. Кодовете 
на BREEAM за нежилищни сгради може да се приложат за нови сгради, проект и 
етапи след построяването, както и за сгради, които претърпяват значително 
обновяване27.  

DGNB (Германия). Този сертификат беше разработен първоначално през 2008 г. за офис сгради и 
сгради за публичната администрация и покрива всички области на устойчивото 
строителство. Сертификатът оценява цялостната ефективност на сградата, а 
не отделни критерии. Така сертификатът се базира на известен брой основни 
области с 51 съответни критерии за устойчиво строителство, които са с раз-
лична тежест и значение според вида на сградата за оценяване. Тези критерии 
обхващат 6 области: екологична, икономическа, социално-културна и функционална, 
техническа, процесуална и местоположение28.     

ISO 21931 – 1:2010  (Международна организация за стандартизация) е разработила обща рамка за 
повишаване качеството и съпоставимостта на методите за оценяване на еко-
логичното въздействие на сградите и свързаните с тях външни съоръжения.  Тя 
идентифицира и описва проблемите, които възникват по време на използване 
и развитие методите на оценка за екологичните характеристики на нови и съ-
ществуващи сгради по техния дизайн, конструкция, опериране, поддръжка и сани-
ране, както и при събарянето им29. 

Съществуват и други инструменти за екологична оценка на сградите, които се използват в Европа 
и в света.  

26  http://assohqe.org/hqe/

27  http://www.breeam.org/page.jsp?id=66

28  http://www.dgnb.de/

29  http://www.iso.org/iso/home.html
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Дейности, свързани с управлението, идеи и полезни съвети

ЗЕЛЕНИ ПУбЛИЧНИ ПОРЪЧКИ (GPP) 30

За повечето местни власти изграждането на нови и обновяването на съществуващи сгради предста-
влява основна част от техните годишни разходи – в някои случаи над 50%. „Екологичното строител-
ство” означава, че строителят се стреми да намали до минимум въздействието на строителните 
работи върху околната среда по време на жизнения цикъл на сградата, включително планиране/дизайн, 
строителство, обновяване, използване и разрушаване.
Екологични критерии, които са свързани с потреблението на енергия:
 • използването на източници на възобновяема енергия; 
 • строителни материали и продукти;
 • управление на отпадъците и водите;
 • други аспекти, които влияят на въздействието на строителството върху околната среда като 
опита на архитекта, мониторинг и характеристика на ползвателя.

Зелената публична поръчка се отнася до цялостния екологичен 
профил на сградата. Това означава, че се вземат предвид много 
различни факти като вида на строителните материали и различ-
ните подходи за постигане на по-висока енергийна ефективност.
Местоположението (климатичните зони) съществено влияе на 
енергийните нужди на сградата, свързани с отоплението и ох-
лаждането, потенциалното потребление на енергия от местни 
възобновяеми източници и използването на различни материали.
Енергийните характеристики на дадена сграда зависят до голяма 
степен от проекта на архитекта. Много е важно да се включат 
изисквания в процедурите при разработване на архитектурните 
проекти. Например, някои аспекти трябва да се вземат предвид 
по време на проектирането като нетна енергия за сградата (за 
отопление, охлаждане, вентилация), определени материали (дърво, 
стъкло, метал и др.), интелигентни транспортни системи, гене-
риране на отпадъци, контрол на шума, нужното осветление или 
потенциал за използване на местни източници на възобновяема 
енергия.
По време на строителните дейности трябва да се съблюдават и 
други аспекти, като процент на устойчиви строителни матери-
али, рециклиране на материалите, свеждане до минимум на коли-
чеството опасни вещества и потреблението на енергия, които 
също да се включат в строителната стратегия. При доставяне-
то на допълнителни услуги, подпомагащи дейността на строи-
телите, което е допълнителна фаза при построяването на една 
сграда, трябва да се вземат под внимание крайното потребление 
на енергия, местните източници на възобновяема енергия и произ-
водството на отпадъчни води.

Строителят 
се стреми 
да намали 

до минимум 
въздействието 

на 
строителните 

работи върху 
околната среда 

по време на 
жизнения цикъл 

на сградата

30  http://susproc.jrc.ec.europa.eu/buildings
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети   

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ЗА СгРАДА
За да се изработи реален успешен строителен проект трябва да 
се вземат предвид следните цели на проекта в тяхната взаимо-
връзка31.
 • Достъпност: отнася се за обществения транспорт, който ще 
позволи на обитателите да избягват използването на автомо-
били, които замърсяват околната среда; отнася се за строител-
ните елементи като височина и проходи, които ще осигурят 
специфичните нужди на хора в неравностойно положение; 

 • Естетика: това е външният вид на строителните компоненти 
и пространствата, както и интегрираният процес на проек-
тиране;

 • Рентабилност: избор на строителни елементи на базата на 
анализа на жизнения им цикъл (да се обмислят възможностите 
по време на концептуализацията, развитие на проекта и про-
ектантските дейности), както и базова оценка на разходите и 
контрол на бюджета; 

 • Функционалност/оперативност: функционално програмиране – 
пространствени нужди и изисквания, ефективност на система-
та и продължителност и ефективно поддържане на характерис-
тиките на сградата;

 • Запазване на исторически ценности: специфични дейности в 
исторически район или по отношение на историческа сграда, 
където строителните елементи и стратегии са класифицират 
според следните подходи: запазване, рехабилитация, реставра-
ция или реконструкция;  

 • Производителност: доброто здраве на обитателите, физиче-
ският и психологически комфорт се влияят от такива строи-
телни компоненти като разпределение на въздуха, осветление, 
работно пространство, системи и технологии;

 • Сигурност и безопасност: физическата защита на обитателите 
от бедствия, причинени от човека и природата;

 • Устойчивост: екологична резултатност на строителните ком-
поненти и стратегии.

31  http://www.wbdg.org/design/designobjectives.php
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ДОбРИ ПРАКТИКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Местоположението на сградата оказва влияние върху много фактори на околната среда.
 • В зависимост от географското положение на офиса, можем да си представим какво ще предложи 
тази територия. Например, използването само на слънчева енергия би било голямо разхищение на 
енергия и финанси, ако сградата е на място, където преобладава енергията от хидроелектрически 
централи.

 • Сградите трябва да са разположени върху терени с изградена вече инфраструктура и да се пред-
видят мерки за запазване на източниците чрез реконструиране и обновяване на съществуващите 
сгради, включително и тези от историческо значение. 

 • В случай на ново строителство е препоръчително да се увеличи височината, а не площта, за да се 
сведе до минимум негативното въздействие върху околната среда (пример за това е построява-
нето на многоетажен паркинг за автомобили).  

 • Административните сгради трябва да се строят на места, където има обществен транспорт 
или могат да се използват велосипеди, като за тази цел се осигурят съответни паркинги и така 
може да се насърчи използването им. 

 • Сградата трябва да е в близост до ресторанти или други заведения за хранене на служителите. 
При такова положение няма да има нужда от кафене/ресторант в сградата, което не е рентабил-
но, когато в градата работят малко хора. 

 • Сградата може да е обект на шумово замърсяване. Шумовото замърсяване може да се избегне, 
или най-малкото намали, чрез съответна шумоизолация на помещенията. Избягвайте да строите 
сгради близо до промишлени предприятия, летища и др.  

 • Трябва да се предлагат удобства на обитателите, като например градини или други зелени площи, 
където могат да починат и отдъхнат. При новите постройки в центъра на града това може да 
се замести с близост до съществуваща градина. В другия случай, ако сградата е разположена в по-
крайнините, добро решение е да се направи градина на покрива и така ще се спести пространство.

 • Добро местоположение за административната сграда може да бъде изоставен терен от промиш-
леността или търговска сграда, които да бъдат използвани от нови обитатели. Такъв е случаят 
със сградите Atlantis Bridge и Access в Брюксел. Такива терени имат  малка или никаква екологична 
стойност. От само себе си се разбира, че тази площ трябва да се прочисти и регулира, за да се 
гарантира най-добър ефект по отношение на екологичните характеристики. 

 •
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ПРИРОДАТА И НОвИТЕ ТЕХНОЛОгИИ
 • За системите за отопление се препоръчва първо да се направи 
щателен преглед на изолацията на системата (25% от загуби-
те на енергия се дължат на сгрешено проектиране и поставяне 
на прозорците). Прозорците с двоен стъклопакет могат да 
икономисат до 40% от общото потребление на енергия. Ако 
това не е възможно, тогава другата възможност е външна-
та изолация. Други възможности за изолация са използването 
на завеси или изолационни тапети, което би могло да повиши 
ефективността на изолационната система.

 • Неефективната работа на системите за отопление, вентила-
ция и охлаждане може да се подобри като се инсталира тер-
мостат или интелигентна операционна система (софтуер и/
или хардуер за автоматично контролиране и управление на сис-
темите). Разходите по това начинание са относително малки. 
Тези уреди дават възможност да се избегне свръхзатоплянето 
или охлаждането. Някои от тях са програмирани да изключват 
отоплението/охлаждането през почивните дни и през нощта, 
ако е необходимо (изключването на отоплението/охлаждането 
през почивните дни в края на седмицата може да икономиса 
30% от общото потребление на енергия). Повече информация 
ще намерите в глава „Потребление на енергия”.   

 • Тъй като невъзобновяемите източници на енергия са в ограниче-
ни количества, както е при нефта, например, те се изчерпват и 
затова учените започват да търсят алтернативни източници. 
Една от тези възможности е соларната система. Соларните 
колектори използват топлината на слънцето за затопляне или 
предварително затопляне на водата, за да поддържат отопли-
телната система.

 • За прозорците, стените и покривите се предлагат  „сенчести” 
възможности като светлоотразителни покриви, щори за про-
зорците или засаждане на естествена растителност, която е 
естествен изолатор и поддържа сградата хладна в горещите 
дни. Ако се използват на западните и южните страни на сгра-
дата, тези „сенчести” техники могат да намалят затоплянето 
на сградата. Препоръчително е да се използват възможностите 
на природата, ако има предпоставки за това, което от своя 
страна води до икономии на пари и не въздейства негативно 
върху природата.

 

 

25% от 
загубите на 

енергия се 
дължат на 

сгрешено 
проектиране и 
поставяне на 

прозорците



ИЗПЪЛНЕНИЕ — 62 —

Индикатори за екологична резултатност

Разположение и 
ефективност на 
структурния дизайн

Преценка на всички фази на жизнения цикъл на строителния 
проект по време на концепцията и проектирането

Енергийна 
ефективност

въплътена и оперативна енергия, необходима за 
строителството и използването на сградата; съотношение 
на самостоятелно генерираната енергия към общата 
енергия, използвана от сградата; инвестиции, направени за 
подобряване енергийната ефективност на сградата и/ или 
инсталиране на източници на възобновяема енергия

Ефективно 
потребление на вода

съотношение на водата, използвана чрез събиране на място 
и/ или пречистване на цялото потребление на вода (вода, 
доставена от водоносен хоризонт)

Ефективност на 
материалите

съотношение на „зелени”материали, рециклирани 
промишлени стоки и/ или местно произведени материали 
при строителството на сградата 

Повишаване 
качеството на 
вътрешната среда

качество на въздуха вътре в сградата и качество на 
осветлението 

Операции и 
оптимизация на 
поддръжката

включване на екипа на „Операции и поддръжка” във всички 
фази от жизнения цикъл на проекта

Намаляване на 
отпадъците и 
вредните вещества

осигуряване на оборудване на място, като съдове за компост, 
което ще намали количеството органична материя, 
постъпваща на сметищата; въвеждане на деконструктивни 
практики (т.е. сградите внимателно се разглобяват и 
получените елементи и материали се използват отново и 
се рециклират); превръщане на отпадъците и отпадъчните 
води в тор.  
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Примери на добри офис практики

НАгРАДИ „ЗЕЛЕНА СгРАДА” 2011 32     
Dr. Ing. W. Goetzelmann & Partner GmbH (Германия) – намаляване потреблението на енергия 
с повече от 90% и икономия на енергия от 22.6 МВч/година.
Едноетажната административна сграда включва 7-8 работни места, с дървена рамкова конструкция 
и много добра изолация. Отоплението се доставя с термопомпа и вентилация с възстановяване на 
топлината. На покрива е инсталирана 19.32 киловатова фотоволтаична система. 

Vasakronan (Швеция) – намаляване потреблението на енергия с 60% и икономия на енергия от 
1886 МВч/година.
Новата офис и търговска сграда се намира в Северен Вартахамнен (пристанище Варта) в Стокхолм. 
Използват се големи уреди с въздушни камери и топлообменници с възможности за отопление и 
охлаждане. Уредите с въздушните камери, контролирани чрез налягане, заедно с дифузорите на ак-
тивен въздух на тавана икономисват много енергия. Топлината се генерира в местно съоръжение, 
разположено наблизо.

MSFT UR.IM sgps SA, Natura Towers (Португалия) – намаляване потреблението на енергия с 
54.5% и икономия на енергия от 579 МВтч/година. 
Фасада тип завеса с двойни стъклени плоскости от слънцеконтролиращо стъкло, води до усвояване 
на 65% от слънчевата енергия и по този начин способства за вентилацията на сградата през нощта. 
Дъждовната вода ще се използва за напояването на 1000 м2 засадена площ, както и за вертикални зе-
лени стени. Използва се ефективна и интелигентна система за осветление. Фотоволтаичните панели 
произвеждат необходимата енергия за осветяване на външните зелени площи и управляват водопад 
(21.9 МВтч/година). Соларно термално съоръжение ще покрива нуждите на сградата от топла вода.

32  http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuilding/index.htm
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Зелено IT оборудване
Тази глава разглежда следните видове продукти: настолни компютри, преносими компютри, монито-
ри, сървъри, принтери, копирни машини и др.
Съществуват някои много добри причини да направите офиса си енергийно ефективен, щадящ окол-
ната среда. Ще посочим някои от въздействията на офис техниката върху околната среда33:
 • Потребление на енергия и емисии от въглероден диоксид (СО

2
) вследствие на това;

 • Замърсяване на въздуха, почвата и водата и образуване на смог. Освен това се наблюдава биоа-
кумулация (натрупване на органини химикали в даден организъм), и последиците от това върху 
водните организми, дължащи се на вредни съставки като съдържание на живак в LCD дисплеи и 
други забавители на горенето;

 • Вредно въздействие на шума върху служителите, водещо до стрес; 
 • Използване на енергия, ограничени ресурси и ценни материали, подходящи за регенериране, напри-
мер на злато, и вредни емисии, свързани с производството на информационна техника;  

 • Генериране на отпадъци, включително опаковки и окончателното им  обезвреждане.
За да се отговори на това предизвикателство, Европейският съюз предложи доброволен инструмент 
– Зелени обществени поръчки, който предлага няколко решения. (Повече информация ще намерите в 
глава „Устойчиви и зелени поръчки”).

33  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf
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ЕвРОПЕйСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТвО И ЦЕЛИ 
 • Регламент относно екомаркировката ЕС № 66/201034. Този знак може да се даде на продукти и 
услуги, които имат по-слабо въздействие върху околната среда, отколкото другите продукти от 
същата група. Критериите за маркировката бяха определени въз основа на научните данни, получе-
ни от проучване на цялостния жизнен цикъл на продукта – от създаване на продукта до превръ-
щането му в отпадък. Екомаркировката се дава на всички продукти и услуги, които се намират на 
пазара и се потребяват, независимо от това, дали се плаща за тях или са безплатни. Не се отнася 
за продукти на хуманната или ветиринарна медицина или за медицински уреди.   

 • Регламент относно Общността за етикетиране на енергийна ефективност на офис оборудване 
ЕС № 106/2008) 35 замества и отменя Регламент ЕС № 2422/2001. Той определя правилата за Общ-
ността за етикетиране на енергийна ефективност на офис оборудване (програма „Energy Star”), 
както е дефинирано в Споразумение от 20 декември 2006 г. между САЩ и Европейската общност 
за координиране програмите за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване-
то. Регламентът изтъква, че на офис техниката се дължи голям дял от общото потребление 
на електроенергия. Различните налични модели на пазара на Общността имат различни нива на 
потребление на електричество при същите функционални възможности и съществува значителен 
потенциал за оптимизиране на енергийната им ефективност.   

 • Директива 2009/125/ЕС за създаване на рамка за определяне изискванията за екодизайн към проду-
кти, свързани с енергопотреблението36. Тази директива отменя Директивата за екодизайн 2005/32/
ЕС, с която се създаде рамка за определяне на изискванията за екодизайн (като задължения за 
енергийна  ефективност) за всички продукти, които използват електроенергия в жилищния и 
индустриален сектор и в услугите. Член 16 от Директивата за екодизайн задължава Европейската 
комисия да изработи Втори работен план, който да посочи индикативен списък на продуктите, 
към които приоритетно ще се приложат мерки през 2012 – 2014 г. Описание на въздействието 
върху околната среда, потенциал за икономии и условията на пазара, за да се избере най-подходящия 
продукт, с потребление на електроенергия, може да се намери на интернет страницата37.  

 • Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)38. През декемри 
2008 г. Европейската комисия предложи да се ревизират директивите относно отпадъци от елек-
трическо и електронно оборудване 2002/96/ЕС, за да се намали растящото количество от отпа-
дъци от такива продукти. Целта е да се увеличи количеството на електронни отпадъци, което се 
третира по подходящ начин и да се намали количеството на крайните отпадъци. Предложенията 
целят да се намали административната тежест и да се осигури съгласуваност с новите политики 
и съответното законодателство, например относно химикалите, и новата законодателна рамка 
за пазара на продукти в Европейския съюз.

 • Комисията предлага да се определи задължително събиране, равно на 65% от средното тегло на 
електронното и електрическо оборудване, което е на пазара през последните две години, от всич-
ки страни-членки. Рециклирането и оползотворяването на такова оборудване ще включва втора 
употреба на цели уреди и това ще се отрази на теглото на отпадъците с 5%. Предлагат се цели 
за оползотворяване на медицински уреди.  

  
 

34  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0012_en.htm

35  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5393632

36  http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/interaction_with_other_policies/en0018_en.htm

37  http://www.ecodesign-wp2.eu/

38  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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 • Директива относно ограничението на употребата на опре-
делени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване 2011/65/ ЕС39.  Тази Директива повтаря известната 
Директива RoHS за ограничение употребата на опасни веще-
ства. С нея се продължава забраната за олово, живак, кадмий, 
хексавалентен хром и забавители на горенето като полиброми-
рани бифенили и полибромирани дифенил етери. Предишната 
Директива се отнасяше за няколко категории електрически и 
електронни уреди, информационни технологии и битова техни-
ка, а сега списъкът е удължен с всякакво електронно оборудване, 
кабели и резервни части. Изключения може да се направят, кога-
то няма задоволителна алтернатива. Списъкът на забранените 
вещества ще се осъвременява редовно.

 • Директива относно батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори 2006/66/ЕС40  забранява пускането на 
пазара на някои батерии и акумулатори с пропорционално съдър-
жание на живак и кадмий, надвишаващо определените граници. 
Батерии и акумулатори, независимо от това дали са вградени 
или не в уреда, съдържащи повече от 0,0005% от теглото си 
живак. Изключение правят най-малките батерии за часовници, 
които имат съдържание на живак по-малко от 2% от теглото. 
Преносими батерии и акумулатори, включително тези, вградени 
в уредите, със съдържание на кадмий повече от 0,002% от 
теглото. Изключение са преносими батерии и акумулатори за 
използване в аварийни и алармени системи, медицинско обо-
рудване или безжични електрически инструменти. Освен това 
директивата насърчава висока степен на събиране и рецикли-
ране на отпадъчните батерии и акумулатори и подобряване на 
екологичните показатели при всички фази на жизнения цикъл на 
батериите и акумулаторите, включително тяхното рециклира-
не и обезвреждане. Държавите-членки трябва да предприемат 
мерки да улеснят крайните потребители да изхвърлят батери-
ите и акумулаторите си в депа, близо до дома или службата им 
и да ги предават безплатно на производителите. Трябва да се 
достигнат нива на събиране до 25% най-малко до 26 септември 
2012 г. и до 45% до 26 септември 2016 г.

Целта е да се намали обемът на опасните вещества – най-вече 
на живак, кадмий и  олово, които се акумулират в природата. Това 
трябва да се постигне като се намали тяхната употреба в бате-
риите и акумулаторите и като се третират и използват отново 
вече употребяваните количества.

39  http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/

40  http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21202_en.htm
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Сертификати и маркировки

Стандартите „Energy Star” са международно признати като норма 
за енергийна ефективност за продуктите на информационните 
технологии. Стандартът цели да обхване 20 – 25% от продукти-
те на пазара. Съществува вече определено количество продукти, 
маркирани с „Energy Star” при всички групи стоки. През идващите 
месеци и години е вероятно важните екомаркировки в Европа да 
приемат тези стандарти за енергийна ефективност. „Blue Angel” 
ги прие за компютрите през 2008 г. Стандартите на „Energy Star” 
се препоръчват като база на основните и изчерпателни критерии 
за енергийна ефективност за персонални компютри, лаптопи и 
монитори. При устройствата за изображения „Blue Angel” прие 
различен метод и стандарти за енергийна ефективност. Следо-
вателно могат да се използват критериите на „Energy Star” и 
„Blue Angel”.

Маркировки:
 • Екомаркировка на ЕС 
 • EU Energy Star 
 • Blue Angel
 • TCO certification
 • Nordic Swan
Има и други етикети, които се използват в различните европей-
ски страни като: AENOR Medio Ambiente, BASF Eco-Efficiency, Carbon 
Reduction Label, Climatop, Cradle to Cradle Certification, DIN-Gepruft, 
EIZO Eco Products, EcoLogo, Environmentally Friendly Product: Czech 
Republic, Environmental Product Declaration, EPEAT, EU Energy Label, 
European Computer Manufacturers Association ECMA: TR/70,  Good 
Shopping Guide Ethical Company, Group for Energy Efficient Appliances 
Label, SEE What You Are Buying Into, TerraCycle41.

Стандартите 
Energy Star са 

международно 
признати 

като норма 
за енергийна 

ефективност за 
продуктите на 

информационните 
технологии.

41  http://www.ecolabelindex.com/
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Дейности, свързани е управлението, идеи 
и полезни съвети

Зелените офиси, които работят за икономии на енергия, не само 
пестят пари, но също и намаляват въглеродните емисии. Повече 
от 2,8 милиона компютри се купуват всяка година от публичните 
власти само в Европейския съюз. От това следва, че закупуването 
на енергийно ефективни модели ще намали сметките за електри-
чески ток и емисиите от парникови газове с повече от 830 000 
тона СО

2
 само от този сектор42. 

Много лесни за изпълнение мерки могат да се вземат. Всеки апа-
рат от офис оборудването, оставен включен, потребява елек-
тричество. Компютрите, принтерите, мониторите, модемите 
и дори зарядните устройства на клетъчните телефони използват 
електричество, когато са изключени, но включени в мрежата. Като 
се извадят щепселите на зарядните устройства от контактите, 
като се изключат компютрите в края на деня и се изключат от 
мрежите всички принтери и монитори, когато не се използват, 
потреблението на електричество на офиса ще се намали.
Използват се различни добри практики от по-големите офиси. 
Отдел „Информационни технологии” може да програмира ком-
пютрите да се изключват в определен час, както и да се про-
грамират всички устройствав режим готовност , или пък да се 
изключват автоматично през неработните дни.
За да се увеличи ефективността и да се намали вредното въз-
действие на печатането в офиса върху околната среда, може да 
направите следното43: 
 • Заместете индивидулните уреди с мултифункционални принте-
ри;

 • Купете нови, енергийно ефективни продукти, които отговарят 
на стандартите за екомаркировка; 

 • Спрете се на по-малко принтери, но с характеристики за енер-
гийна ефективност;

 • Програмирайте принтиране от двете страни на листа, за да 
спестите хартия и пари;

 • Използвайте инструменти за пестене на хартия и избягвайте 
скъпи препечатки;

 • Изработете указания за рециклиране на хартията, касетите за 
принтера и по-старото оборудване;

 • Печатайте сами в офиса си различни търговски и пазарни ма-
териали.

Повече от 
2,8 милиона 

компютри се 
купуват всяка 

година от 
публичните 

власти само 
в Европейския 

съюз

42  www.scientificpapers.org

43  www.hp.com/ecosolutions
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ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИя НА ОФИСИТЕ
Един от примерите за виртуална дематериализация на офисите е използването на онлайн сървъти 
(така наречения „облак“ – Dropbox, Google drive, и др.). Това е  удобен начин за достъп до необхо-
димия необходимите ни онлайн ресурси  (като мрежи, сървъри, съхранение на данни, приложения и 
услуги). Те са лесно и бързо достъпни, изискват минимални усилия за мениджмънт или зависимост от 
доставчика им.
 • Виртуалният офис е друг пример – разположение на бизнеса само в киберпространството. Вирту-
алният офис позволява на собствениците и служителите да работят от всяко място, като използ-
ват технологии като лаптопи, клетъчни телефони и интернет, когато съществува съответната 
телекомуникационна инфраструктура.  

 • Има обаче някои съображения, свързани с “облака“, които оказват влияние върху пазара на енергия. 
Например, един високо ефективен център за данни в Орегон на голяма социална медия се захранва 
до голяма степен от електричество, получено от  въглищниТЕЦ. Следователно ефективността 
сама посебе си не може да бъде зелена, ако доставчиците работят за увеличаване на добива от 
най-евтиния и най-замърсяващия възможен източник. Въпреки всичко, други компании пък са взели 
по-добри решения и са разположили центровете си на по-добри места. Един от най-големите 
уебсайтове в САЩ, например, са избрали център за данни в Бъфало, Ню Йорк, който се снабдява 
с електричество от водно-електрическа централа. Производството на електричество от ВЕЦ 
драстично намалява въглеродния отпечатък на центъра44.

 • “Облака“ най-енергийно ефективният метод, чрез който ние се справяме с непрекъснато уве-
личаващия се обем и нужди от използването на компютри и съхранението на данни. Въпреки че 
архитектурата на “облака“ е една степен по-ефективна от традиционните вътрешноофисни 
решения (напр. с локаленсървър), възможностите на истински зелен “облак“ са в намирането на 
центрове за данни близо до източници на чиста и възобновяема енергия. Като се вземе предвид 
настоящият конкурентен пазар, мениджърите на информационни технологии трябва изберат въз-
можностите за по-зелени решения.

 

44  http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/3/make-it-green-
cloud-computing.pdf
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

За всички електрически уреди решаваща при покупката им обик-
новено е енергийната ефективност – намаляват се режийните 
разноски и се намалява вредното въздействие върху околната 
среда. Обикновено енергийната ефективност на продукта не се 
отразява много на крайната му цена на пазара, ако вие искате 
модел, който е в най-търсените 25% най- енергийно ефективни 
продукти. Уебсайтът на „Energy Star”45 на ЕС предлага полезен ин-
струмент за изчисляване на възможните финансови икономии от 
закупуването на по-ефективно енергийни продукти46. 
 • Когато избирате продукт на информационните технологии, 
вземете под внимание наличието или липсата на опасни веще-
ства в оборудването като бромирани забавители на горенето. 
Тези забавители влияят върху паметта на хората и са свързани 
с ученето. Живакът и оловото могат да окажат влияние върху 
нервната система и в големи дози стават токсични за човеш-
кия организъм.

 • Компютрите, принтерите, копирните машини и др. може да са 
и доста шумни и да окажат влияние върху тези, които са чувст-
вителни към шум. Главният източник на шум в компютрите 
са захранващото устройство и въртящите компоненти като 
твърдия диск, вентилаторите за охлаждане и вентилаторите 
на енергийния източник. На пазара има много голямо разноо-
бразие на офис оборудване, поради което потребителите и 
изпълнителите на зелени поръчки имат голям избор47.

 • Картината е по-сложна при персоналните компютри, когато 
трябва да се сменят. В търговско отношение в доклад на На-
ционалната сметна палата на Великобритания се твърди, че 
финансово е по-разумно да се заменя цялото офис IT оборуд-
ване на всеки 3 години, а не на 5 години, както е прието в 
административния сектор. Това е, защото оборудването има 
остатъчна стойност и може да се препродаде или дари след 3 
години, като с това се намаляват разходите48.

 • Изследване на Европейската комисия относно Разходите и пол-
зите от зелени обществени поръчки от 2007 г. разглежда по-
следиците от разходите при зелено купуване на информационна 
техника с екомаркировка – компютри, монитори, принтери, 
копирни машини и др. 49 

45  http://www.eu-energystar.org/en/index.html

46  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf

47  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_background_report.pdf

48  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf

49  http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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КОМПЮТРИ
При компютрите „зелените” модели са с 3%-7% по-скъпи от 
„незелените”. В същото време компютрите с маркировка „Energy 
Star”, например, ще използват 30% до 65% по-малко енергия, в за-
висимост от начина на употреба. Но има и много неясни моменти, 
които могат да повлияят в значителна степен на резултатите: 
поведението при употреба, разходите за поправки, влиянието на 
вътрешния сервиз върху целия жизнен цикъл на продукта и бързи-
те промени на пазара. 
Например, цената и променливостта на компонентите води до 
бърза промяна на състава на продукта и на цената му. Ето някои 
идеи за по-екологични решения спрямо техниката50:
 • „Системата в режим на готовност” (Stand by) – намалява по-
треблението на енергия за компютрите и мониторите с 1-3 
вата за всеки. Включва се след секунди. Спестява 40-120 лева на 
година за всеки персонален компютър. 

 • „ Системата спи” (Sleep) - намалява потреблението на енергия 
за компютрите и мониторите с 1-3 вата всеки. Включва се след 
20 секунди. Спестява труд в случай на спиране на електричест-
вото. Спестява 40-120 лева на година.

 • „Изключи монитора” - намалява потреблението на енергия с 1-3 
вата. Половината от икономията на системата се дължи на 
положение „в режим на готовност” или при”сън” – около 20-60 
лева на година.

 • „Изключи твърдите дискове” – икономисва много малко енер-
гия.

ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ  
При преносимите компютри (лаптоп, ултрабук, ноутбук, табле-
ти) „зелените” модели са с 6% - 24% по-скъпи от другите модели. 
Икономиите на енергия при „зелените” версии не оказват голямо 
влияние върху цялостните разходи като водят до икономии от 16 
лева за 4 години.
Поначало преносимите компютри са енергийно по-ефективни от 
настолните компютри. Ако сравним 30 вата, от които се нуждае 
един ноутбук (включително LCD екран) със 120 вата за настолния 
компютър плюс 80 вата за CRT екран, икономиите на енергия биха 
възлезли на 80%. Дори ако заменим настолните компютри с пре-
носими с големи екрани (до 16 – 17 инча) и с не толкова агресивно 
енергийно поведение, икономиите ще бъдат доста над 50% 51.   

Компютрите 
с маркировка 
„Energy Star”, 
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употреба

50  http://www.energystar.gov/index.cfm?c=power_mgt.pr_power_mgt_faq

51  http://www.eu-energystar.org/en/en_022.shtml
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СЪРвЪРИ
На сървърите се дължи около 1/3 от общото потребление на IT 
оборудването в офиса.
Агенцията за опазване на околната среда на САЩ твърди, че сървъри-
те с маркировка „Energy Star” са с 30% по-ефективни от старите, 
а понякога и повече. Напоследък беше направена серия от  тестове 
от Агенцията, HP и Microsoft, които показаха, че заменянето на стар 
сървър с нов с маркировка „Energy Star”, ще доведе до икономии на 
енергия и по-голяма процесорна мощ. В някои от тестовете сър-
върът с маркировка „Energy Star” използва 54% по-малко енергия от 
по-старите модели. Резултатите показват, че икономиите от един 
единствен сървър „Energy Star” може да бъдат в рамките на 600 
кВтч (при 50% употреба) до 1200 кВтч (при изключено положение) 
на година или от 2400 кВтч до 4800 кВтч през полезния жизнен ци-
къл на сървъра (4 години). Освен това, използвайки по-малко енергия, 
самите сървъри „Energy Star” значително намаляват необходимост-
та от охлаждане на центровете за съхранение на данни. Простото 
правило, базирано на практиката, постановява, че 1 ват, спестен от 
сървъра, има допълнителна стойност като пести 1 до 2 вата от ох-
лаждането. Важно е да се отбележи, че тези икономии на енергия се 
съпровождат от значително увеличение на ефективността – при 
50% употреба, например, новият енергийно по-ефективен сървър 
обслужва три пъти по-голям обем работа, като с това намалява 
броя на системите за обслужване на същия обем52. 

На сървърите 
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52  http://www.energystar.gov/ia/products/downloads/ES_server_case_study.pdf
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ОбОРУДвАНЕ ЗА ИЗОбРАЖЕНИЕ – ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И ДР. 
„Зелената” версия на еднофункционалните мастилено-струйни принтери, както е в спецификациите 
на Проучване на разходите и ползите (т.е. автоматично дуплексно устройство, което отговаря на 
изискванията за „Energy Star”), е по-скъпа от конвенционалната („незелена”) версия. Това се дължи 
главно на относително високата цена на автоматичното дуплексно устройство (между 38 - 45% 
по-скъпо от „незелената” версия). Тъй като принтиращите възможности не са големи, тази висока 
цена не може да се компенсира с по-малко потребление на хартия.
Обаче цената на жизнения цикъл на зелената версия при еднофункционалните електрофотографски 
лазерни принтери, както е  в спецификациите на Проучване на разходите и ползите, (т.е. автома-
тично дуплекно устройство, което отговаря на изискванията за „Energy Star”), е с 7 -11% по-ниска, 
отколкото цената на жизнения цикъл на „незелената” версия. Дори цената на принтерите с автома-
тично дуплексно устройство да е по-висока с 20 – 25% от цената на „незелената” версия, по-ниски-
те разходи по време на употреба ще компенсират и надминат разликата заради много по-малкото 
потребление на хартия.
При около 38% по-ниска цена на жизнения цикъл на зелените мултифункционални електрофотографски 
лазерни устройства най-важният компонент на икономии на разходи е използването на дуплексната 
функция. Големите мултифункционални принтери са снабдени с дуплексно устройство, така че не 
може да има допълнителна цена за това. По-важно е дали потребителите всъщност използват 
тази дуплексна функция. Икономиите на разходи, дължащи се на потребление на електроенергия, са 
незначителни. 
Във всички случаи е ясно, че използването на рециклирана хартия води до намаление на разходите, 
тъй като цената на рециклираната хартия, в Германия например, е по-ниска от цената на конвен-
ционалната хартия. Комбинацията от използване на „зелени” принтери и употребата на рециклирана 
хартия води до допълнителни по-ниски разходи за мастилено-струйните принтери и до по-големи 
икономии за лазерните принтери.
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Каквото и оборудване да изберете, преди да го купите, приложете основните „зелени” практики 
като повторна употреба, поправка и рециклиране.
Следвайте следните съвети, като имате предвид, че повечето от тях не само ще направят вашия 
офис „по-зелен”, но ще ви спестят и пари:53 
 • Проверете дали в офиса нямате друго устройство, което ще свърши същата работа, за която 
предвиждате новия продукт; 

 • Вземете под наем вместо да купувате;
 • Потърсете версия с нетоксични компоненти и, ако е възможно, с рециклирани материали;
 • Изберете опцията с възможно най-малко опаковка;
 • Изберете уред със зареждаеми батерии, когато е възможно; 
 • Изберете добрия енергоефективен продукт, който ще бъде дълготраен. 
 • Когато купувате офис оборудване, търсете такова с маркировка „Energy Star”; 
 • Уверете се, че вашето оборудване подлежи на обслужване и ремонт, така че да има дълготрайна 
употреба; 

 • Ако е възможно, не пращайте използвани продукти на сметището, а ги дарявайте на организация, 
която желае да ги ползва или рециклирайте компонентите им;

 • Купувайте от местни магазини и доставчици, за да намалите разходите за транспорт и от там 
количеството гориво, за да бъдат докарани до вашето работно място.

 Глобалният регистър на EPEAT (инструмент за екологична оценка на електронни продукти) за „зе-
лена” елекроника понастоящем обхваща 41 купувачи, производители, препродавачи и други и пред-
ставлява лесен за ползване източник за намиране и насърчаване на покупката на продукти с високи 
екологични качества 54.

Индикатори за екологична резултатност

„Зелени” покупки на година/всички покупки %

Годишно потребление на енергия /служител 
или /оборот %

53  http://www.dummies.com/how-to/content/buying-green-office-equipment-and-supplies.html

54  http://www.epeat.net/
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Добри офис практики 

VErDIEm SUrVEYOr – УПРАвЛЕНИЕ НА ЕНЕРгИйНАТА ЕФЕКТИвНОСТ НА ПЕРСОНАЛНИ 
КОМПЮТРИ55 
SURVEYOR е пример за софтуерен  продукт, който позволява на компаниите да измерват, управляват 
и намаляват потреблението на енергия на своята мрежа като по този начин пестят пари и намаля-
ват въглеродния отпечатък. Това е продукт, който е достатъчно гъвкав да се нагоди за индивидуал-
ните изисквания, като едновременно с това балансира интензивността на работа на потребителя 
и енергийната ефективност.
Ето някои ползи, които този продукт предлага:
 • Измерва потреблението на електроенергия от персоналните компютри и икономиите;
 • Предлага контрол от разстояние на мрежата на настройките за енергия на компютрите;
 • Програмира персоналните компютри и монитори да използват по-малко енергия, когато не се 
използват;

 • Намалява оперативните разноски с до 60 лева на година на персонален компютър;
 • Лесно инсталиране с минимална поддръжка; 
 • Намалява емисиите от парникови газове като отстранява енергийните отпадъци на персоналните 
компютри;

 • Намалява изискванията за охлаждане на климатичната инсталация, тъй като се намалява излъчената 
от компютрите топлина, когато са изключени; 

 • Осигурява проверима възвращаемост на инвестицията чрез интегрирано измерване и документи-
ране.

Продуктът е използван от Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.Резултатите показаха годишни намале-
ния на потреблението на енергия на 5 566 настолни компютъра с 34%, от които се реализираха 
годишни икономии от 922 268 кВтч електроенергия и 396 575 кг СО

2
. Периодът на възвращаемост 

на инвестицията възлезе на около 11 месеца и технологията доказа, че е решение с висока финансова 
ефективност.

55  http://www.it-energy.co.uk/homepage/case-studies/
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Намаляване 
потреблението на 
енергия от природни 
източници

Хартия за офиса
Хартията е универсален материал с много приложения. Най-чес-
тата употреба е на хартия за писане и печатане, но се използва 
широко и за опаковки и други продукти. Хартията е от същест-
вено значение за офиса с няколко важни приложения, но също така 
е и източник на значително въздействие върху околната среда. 
Офисите обикновено използват четири вида хартия:
 • канцеларска хартия;
 • хартия за печатане;
 • опаковки от картон и хартия заопаковане;
 • мека хартия или хартия за хигиенни нужди (хартиени кърпи, 
хартиени салфетки).
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Според различни източници може да се заключи, че потреблението 
на хартия в обикновен офис възлиза на приблизително 1000 А4 
листа на служител на месец (50 А4 листа на ден/служител). Това се 
равнява на 5 кг хартия или 3,5 кг емисии СО

2
 56.   

Подобни количества емисии СО
2
 биха се получили при преминаване 

на 16,6 км в средно голям автомобил, ползващ бензин 57. 
Около 45% от количеството отпадъци на година на офиса се пада 
на хартията. Повече информация ще намерите в глава „Управле-
ние на отпадъците”.
Въпреки положените усилия да се създаде „безхартиен офис”, кой-
то да използва модерни електронни решения, потреблението на 
хартия не намалява. Тъй като дигиталната технология направи 
печатането по-евтино и по-лесно, глобалната консумация на офис 
хартия всъщност се е увеличила два пъти през последните две 
десетилетия. Следователно потреблението на хартия и намаля-
ването му е една от най-важните екологични аспекти, с които 
трябва да се занимаем, когато въвеждаме принципите на „зелен 
офис”. Нещо повече, за разлика от много други проблеми като 
обществен транспорт, за който отговарят местните и нацио-
нални власти, това е област, в която може да се направи много 
при по-добро управление на офиса и по-различно поведение на слу-
жителите.
Намаляването потреблението на хартия в офиса ще доведе до 
екологични и  икономически ползи и повишаване на ефективност-
та. 

Икономиите на хартия водят до намаляване на 
въздействието върху околната среда 
 • Ще се използват по-малко природни ресурси за производството 
на хартия;

 • Намалени емисии във въздуха и водата, получени при производ-
ството на хартия; 

 • Намаленото потребление на хартия (по-малко отсечени дър-
вета) намалява парниковите газове (горите абсорбират въгле-
родния диоксид).

Около 45% от 
количеството 

отпадъци на 
година на офиса 

се пада на 
хартията.

WWW

56  Greenhouse Gas Protocolq June 2006, World Resource Institute: 1 кг хартия (80 г/м2) се равнява 
на 0,7 кг емисия от СО

2
.

57  http://archive.defra.gov.uk/environment/business/reporting/pdf/101006-guidelines-ghg-conversion-
factors-method-paper.pdf
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Икономиите на хартия водят до финансови икономии
 • По-малко пари ще се изразходват за закупуването на хартия;
 • По-малко пространство ще е необходимо за управление и съхра-
нение на документи на хартия;

 • Икономии от допълнителни материали и поддръжка на принте-
рите и копирните машини;

 • По-малко отпадъци от хартия означава по-малко разходи за 
управление на отпадъците.

Икономията на хартия води до по-голяма 
продуктивност 
Бизнесите, които вече използват електронни формуляри и архиви-
раща система намират, че им трябва по-малко време да намерят 
и обработят информацията. Въпреки че в някои случаи хартията е 
и ще бъде най-добрият инструмент, повечето бизнеси смятат, че 
намаляване използването на хартия води до увеличение на тяхната 
производителност. Когато се занимаваме с по-малко листове хар-
тия, изразходваме по-малко време, за да търсим загубени листове 
или сложени не където трябва. 

Сертификация и маркировка

Освен че ще се стремим да намалим потреблението на хартия, 
важно е да осъзнаваме какво правим като купуваме хартия. Много 
е важно да знаем, когато избираме, че съществува вид хартия, 
щадящ природата, с различни сертификати или маркировки.
Въпреки, че няма правна дефиниция за „устойчива” или „зелена хар-
тия”, много схеми за маркировка се известни и се ползват, като:
 • Европейска схема за екомаркировка  
 • Nordic Swan в скандинавските страни
 • Blue Angel в Германия
 • Стандарта на Forestry Stewardship Council - FSC   

Много е 
важно да 

знаем, когато 
избираме, че 

съществува вид 
хартия, щадящ 

природата, 
с различни 

сертификати 
или маркировки
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FSC
Forest Stewardship Council (FSC) е независима неправителствена ор-
ганизация с нестопанска цел, която е създадена да насърчава отго-
ворно управление на горите в света. Сертификатът FSC свързва 
отговорното оползотворяване и потребление на продукти от 
гората (включително продуктите от хартия). FSC позволява на 
потребителите и бизнесите да вземат правилните решения при 
покупки, което ще доведе до ползи както за хората, така и за 
околната среда, ще допринесе и за доброто оценяване на търго-
вията. Целта на системата FSC  е да промени посоката на пазара 
към разрушаване на естествената среда, замърсяване на водите, 
преместването на коренните жители и агресия към дивата при-
рода, което често се изразява в сеч на горите. Маркировката FSC 
на продукт от хартия показва, че  продуктът е произведен при 
използването на ресурси от гори с устойчиво управление.
FSC има представителства в повече от 50 страни в света 58. 

TCF И PCF
Процеси и хартиени продукти, които са произведени без хлор, се 
обозначават с марката TCF, несъдържащ хлор или PCF, произведен 
без хлор. TCF е техника, при която не се използват хлорни съеди-
нения за избелване на дървесната целулоза при производството на 
хартия. Това пречи на образуването на диоксини и силно канцеро-
генни замърсители. Асоциация за продукти без хлор (Chlorine Free 
Products Association - CFPA) е независима организация с нестопанска 
цел за акредитация и определяне на стандарти, която насърчава 
политики, програми и технологии за неизползване на хлор в целия 
свят. Мисията на CFPA е да повиши информираността на пазара 
като съобщава факти, прави директни сравнения и подчертава 
предимствата на процесите при производство на продукти с 
марките TCF и PCF.

ECF
Хартията с маркировка ECF,избелена без елементарен хлор, се про-
извежда от целулоза, която е избелена с кислород, хлорен диоксид 
или други химикали, но не и с чист хлор. Избелването с чист хлор 
се смята за най-вредният от всички процеси за околната среда. 

58  http://www.fsc.org/
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Дейности, свързани с управлението, идеи и полезни съвети

Няколко са мерките, свързани с управлението/организацията, които трябва да се вземат преди да 
се пристъпи към конкретна работа по намаляване потреблението на хартия в офиса. Една от тези 
мерки е да се създадат организационни процедури за икономия на хартия (вижте следващата част 
на тази глава). Тези процедури са първата стъпка към изграждането на офис с ниско потребление 
на хартия (вижте също глава „Как функционира програмата „Зелен офис България“ в настоящото 
ръководство). Разгледайте управленските действия и полезни съвети по-долу.

Процедури
Препоръчват се следните процедури:  
 • Изработете процедура (насоки/вътрешни правила) за намаляване потреблението на хартия (вклю-
чително правила и мерки за намаляване на количеството хартия, повторна употреба или рецикли-
ране). Това може да стане част от общите правила за опазване на околната среда на офиса или да 
бъде отделна процедура за продуктите от хартия.

 • Изработете процедура (насоки/вътрешни правила) за закупуване на продукти от хартия, произ-
ведени по методи, щадящи околната среда, т.е. хартия с екомаркировка. Това може да бъде част 
от общата политика за „зелени” поръчки на офиса или отделна процедура за „зелени” поръчки за 
продукти от хартия.



ИЗПЪЛНЕНИЕ — 81 — 

Комуникация и обучение
 • Информирайте и редовно напомняйте на персонала за приети-
те правила за икономия на хартия и за мерките, взети в тази 
връзка, например на събрания на служителите.  

 • Закачете привличащи погледа примери за използването на хар-
тия (например на стените или до компютрите, принтерите и 
копирните машини) 59. 

 • Проверявайте от време на време работата на персонала в 
тази връзка: дали всички служители имат възможност да използ-
ват повторно или да рециклират хартията (например да имат 
достъп до различни места за събиране на хартията) и дали 
следват правилата и мерките за намаляване потреблението 
на хартия. 

Мониторинг
 • Извършвайте мониторинг на потреблението на хартия според 
определените индикатори (вижте по-долу). Проверявайте и из-
мервайте количеството хартия, което е използвано и, което 
е вече отпадък. Също така измервайте количеството хартия 
в проценти, произведено със щадящи околната среда методи, 
което се използва в офиса. 

Обратна връзка
 • Съобщавайте на персонала за намалението/увеличението на 
количеството използвана хартия. 

Ангажираност и мотивация
 • Организирайте кампании за икономия на хартия в офиса (добър 
начин за стимулиране на отношение „замисли се преди да от-
печаташ/копираш”).

 • Организирайте състезания между служителите – например за 
мотивацията им и награждавайте тези, които използват хар-
тията най-ефективно.

 •

Организирайте 
кампании за 
икономия на 

хартия в офиса

59  www.panda.org/savepaper
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи и полезни съвети   

Освен взетите мерки, свързани с управлението, намаляване количеството използвана хартия в офиса 
до голяма степен зависи от реалната ефективност на работата/поведението на персонала. Това 
включва такива дейности като въздържане от печатане – отношение на документи, отпечатани 
на хартия към документи на електронен и така наречените „зелени” практики за печатане – отно-
шение на едностранното отпечатване към двустранното. Разгледайте подобните дейности, идеи 
и полезни съвети по-долу. 

ДЕйНОСТИ/ПОЛЕЗНИ СЪвЕТИ ЗА НАМАЛявАНЕ 
ПОТРЕбЛЕНИЕТО НА ХАРТИя в ОФИСА
Въздържайте се от печатане, когато е възможно –„замислете се 
преди да отпечатвате”:
 • Не отпечатвайте излишни документи;
 • Работете с документите на компютъра вместо да ги отпе-
чатвате;

 • Редактирайте документите на екрана вместо да отпечатвате 
работни версии;

 • Качвайте доклади и други документи в интернет вместо на 
хартия;

 • Предавайте вече отпечатани документи на колегите си, които 
също работят с тях;

 • Изпращайте информация по електронен път. Използвайте елек-
тронна поща вместо факсове или писма на хартия, когато е 
възможно, този начин е и по-бърз.

Когато печатате, не забравяйте „зелените принципи за печатане”: 
 • Използвайте формат, подходящ за документите: гарантирай-
те възможно най-голяма икономия на бели странични полета 
на страниците, за да използвате най-ефективно хартията, 
печатайте повече думи на страница (например с минимално 
разстояние, минимални бели полета, по-малки букви, икономични 
фонтове като Times New Roman и др.);

 • Използвайте двустранното печатане на принтери и копирни 
машини, ако моделите го позволяват. Когато купувате нов 
принтер или копирна машина, уверете се, че имат опции съ-
ответно за „двустранно принтиране” и „2 страници на един 
лист”;

 • Винаги, когато е възможно, отпечатвайте двустранни копия на 
А5 формат;

винаги, когато 
е възможно, 

отпечатвайте 
двустранни 
копия на А5 

формат
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 • Въздържайте си от цветно печатане, задайте черно/бяло печа-
тане по подразбиране;

 • Печатайте само страниците на документа, които са ви нужни, 
вместо целия доклад, например;

 • Ако са ви необходими материали за презентация, използвайте 
опция „диплянка”, за да принтирате повече слайдове на стра-
ница.

Потърсете на пазара нов софтуеър за устойчиво печатане. Също 
така MS Office има функция EconoMode, която е безплатна 60.   
Повторна употреба и рециклиране
 • Дайте шанс на хартията във вашия офис: използвайте пов-
торно едностранно отпечатани листове от факсове, работни 
документи, вътрешни документи или надраскани на ръка. Съби-
райте такива листове отделно, така че да не се смесва с „чис-
тата” и ако е възможно, определете един принтер за печатане 
на хартия втора употреба; 

 • Рециклирайте хартията: събирайте „ненужната”, използвана и 
от двете страни хартия, отделно. 

Освен всичко, „отнасяйте се добре с копирната машина и тя 
ще бъде добра с вас”. Поддържайте добре копирните машини и 
принтерите и купувайте само такива машини, които могат да 
печатат двустранно. Повикайте човек от сервиза, когато някоя 
машина не работи добре (тонерът е недостатъчен, лесно бло-
кира и др.). Копирните машини често се използват, докато не 
свърши тонера,а това амортизира уреда. Работата на копирна 
машина, която функционира добре и не блокира често, допринася 
за икономията на хартия. 
Също така е добре да се проследява екологичният отпечатък 
на всеки поотделно от офиса. Изработете системи, чрез които 
се изчислява количеството хартия, която всеки е използвал на 
месец. Повечето хора се изненадват от броя на листове, които 
са използвали. Това ги мотивира да намалят своя принос към по-
треблението на хартия.

Отнасяйте 
се добре с 

копирната 
машина и тя ще 
бъде добра с вас

60  www.ecofont.com
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ДЕйСТвИя/ ПОЛЕЗНИ СЪвЕТИ ПРИ ЗАКУПУвАНЕТО НА ХАРТИя
 • Купувайте рециклирана хартия с високо процентно съдържание на използвана вече хартия и/или 
хартия с екомаркировка;

 • Търсете хартия, която е избелена без хлор (PCF);
 • Изберете хартия с екомаркировка FSC - с произход от гори с устойчиво управление;
 • Използвайте неизбелена и неоцветена хартия. Ако ви е необходима цветна хартия, използвайте 
такава с пастелни цветове;

 • Не използвайте лъскава хартия;
 • Купувайте хартия с по-нисък грамаж;
 • Купувайте продуктите на едро в по-големи количества заради по-малкото количество опаковка.

Индикатори за екологична резултатност

Възможните индикатори за офис хартия са:

Общо количество на използваната хартия в офиса общо кг / тонове на година

Количество/брой на опаковките / листа А4, използвани 
от всеки

кг / опаковки / листа на служи-
тел на година   

Дял на канцеларската хартия с екомаркировка % от цялата канцеларска хартия

Дял на друг вид хартия с екомаркировка, например тоа-
летна хартия и хартиени кърпи 

% от цялата хартия (например 
тоалетна хартия и хартиени 
кърпи), използвана в офиса

Дял на получени хартиени материали по зелени поръчки 
с екомаркировка, например листовки, брошури, доклади 
и др.

% от всички получени печатни 
материали (например листовки, 
брошури, доклади и др.)

Количество генерирани хартиени отпадъци кг / тонове на година

Емисии СО
2
 от използването на хартия кг / тонове на година на служи-

тел61 

NB!Най-добрият начин на събиране на данни за количеството използвана хартия в офиса е да отчетете 
покупките на офис хартия за годината. 

61  Greenhouse Gas Protocol, June 2006, World Resource Institute: (1 кг хартия (80 г/м2) се равнява 
на 0,7 кг СО

2
 емисии).
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Примери за добри офис практики

SEI, ТАЛИН, ЕСТОНИя
SEI купува само хартия с екомаркировка Екомаркировката на ЕС 
или „ Nordic Swan”, проследява използването на хартията и взема 
непрекъснато мерки да намали потреблението на хартия. Органи-
зацията също провежда традиционни мероприятия за засаждане 
на дървета, за да се намали въглеродният отпечатък 62. Меро-
приятията за засаждане на дървета допринасят за увеличаване 
на информираността по отношение на околната среда (например 
на децата на служителите). SEI Талин, като повечето естонски 
организации понастоящем, използва дигитален подпис за повечето 
договори и документи, като с това намалява значително печата-
ната хартия.  

ПРОгРАМА ЗА ЗЕЛЕН ОФИС НА WWF ФИНЛАНДИя
С намаляване потреблението на хартия  в рамките на инициати-
вата ”Зелен офис” във Финландия, се спестяват общо 2230 тона 
емисии от парникови газове през 2010 г., в сравнение с предишна 
2009 г. Това количество съответства на 260 обиколки на земно-
то кълбо на автомобил с пътници. ”Зелен офис” на екологичната 
организация WWF е екологична услуга за офисите в борбата за 
намаляване на екологичния отпечатък на офисите и намаляване на 
емисиите от парникови газове. Green Office Network пък, включва 
180 организации. Намаляването е  постигнато чрез въздържане от 
печатане, преминаване към електронни документи и двустранно 
принтиране 63. 

в рамките на 
инициативата 

”Зелен офис” 
във Финландия 
се спестяват 

общо 2230 
тона емисии 
от парникови 

газове през 
2010 г.

62  Въглероден отпечатък – измерва общото количество емисии от парникови газове, които се причинени от човек, 
организация, действие или продукт. Отпечатъкът отчита всичките шест парникови газове от Протокола от Киото и 
се измерва в еквивалентни тонове въглероден диоксид (тСО

2
е). СО

2
 е изчислен като се умножат емисиите на всеки от 

шестте парникови газове по неговия 100-годишен потенциал за глобалното затопляне (GWP)

63  http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/go_tiedote_tulokset_englanti_08062010.pdf
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ДИгИТАЛНОТО ОбЩЕСТвО – Е-ЕСТОНИя 
е-Естония означава възможността да се гласува на избори от в 
къщи, да попълниш данъчната си декларация и да я подадеш само 
за пет минути, да подпишеш правно обвързващ договор по ин-
тернет от всяка точка на света посредством мобилния си теле-
фон. Това са само някои от предимствата, от които се ползват 
естонците. 
Основните компоненти на дигиталното общество са електронна 
лична карта (служи за идентификация в обезопасена електронна 
среда), е-гласуване (позволява гласуването по интернет отвсякъде 
по света), мобилна идентификация (позволява използването на мо-
билни телефони като форма на безопасна електронна идентифика-
ция)  и X-road (позволява на базите данни да си взаимодействат и 
така са възможни интегрираните електронни услуги). Всички тези 
електронни услуги допринасят за безхартиено общество. Напри-
мер, подписването на документи с дигитален подпис (с помощта 
на електронните лични карти) е вече всекидневна практика на 
местните и държавни власти в Естония (система на електрон-
но управление). Нещо повече, всички нива на администрацията 
в Естония работят по-евтино и по-ефективно благодарение на 
е-услугите. Те станаха по-достъпни и за обществото от преди, 
създадоха се мостове между държавата и хората, на която тя 
служи 64.

всички тези 
електронни 

услуги 
допринасят за 

безхартиено 
общество.

64  http://e-estonia.com/e-estonia
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Потребление на вода 
„водата винаги присъства в новините – 
или е много, или е малко”.
Водата е един от най-важните елементи на биосферата. 70% от 
повърхността на Земята е покрита с вода, но само 2,5% от нея 
са годни за пиене 65.
Запасите на най-ценния ресурс намаляват, което се дължи на на-
растващото потребление на земеделието, промишлеността и 
непрестанното увеличение на населението на земята. 
Ефективното управление е ключът към пестене на водата за пи-
ене, което е от съществено значение за хората и другите живи 
същества. Повечето хора, обаче, не се интересуват от своята 
консумация на вода. 
Годишното потребление на вода в повечето страни-членки на ЕС 
е между 50 м3 и 100 м3 на човек, въпреки че има различия според 
специфичните условия в съответната страна. Например:
 • В Ирландия годишното потребление на вода е 141 м3 на човек, 
тъй като водата за общо ползване е безплатна.

 • В България тази цифра е 129 м3 , което се дължи на загуби по 
водопреносната мрежа.
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Източник: Евростат (онлайн код: env_watq2) 

65  http://www.unwater.org/statistics_res.html
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 • В Норвегия, Исландия и Швейцария потреблението на вода е 
изключително голямо, тъй като водата е в големи количества 
и запасите са до голяма степен неограничени.

 • Естония и Литва потребяват малки количества вода, което се 
дължи на недостатъчната водопреносна мрежа от публичните 
запаси до населението. 

 • В Малта и Кипър годишното потребление на вода е също мно-
го ниско, тъй като там частично са заместили подпочвените 
води с обезсолена морска вода.

Но проблемът, който ще ни накара да се замислим за управление 
на водите, не е само високото потребление на вода и намалява-
щите ресурси. В много страни нивата на пречистване на общин-
ските отпадъчни води са много ниски – в страни като Унгария, 
България, Румъния и Кипър, само едно от всеки две домакинства е 
свързано с мрежа за пречистване на отпадъчните води.
Важно е да се оцени веригата за потребление на вода и да се наме-
рят начини за намаляване на консумацията, без това да наруши ни-
вата на удобство във всекидневния живот, в дома или на работа. 
В ЕС Рамковата директива за водите - WFD, Директива 2000/60/
ЕС, постановява, че „водата не е търговски продукт като всички 
други, тя е наследство, което трябва да се опазва, защитава и 
третира като такава”. Директивата цели да преустанови по-на-
татъшно влошаване на водните ресурси и „да запази и засили 
статута на водните екосистеми и във връзка с нуждите им от 
вода и на сухоземните системи и влажни зони, които директно 
зависят от водните екосистеми” 66. 
Изследване67 , проведено от Европейската комисия, показа, че во-
дната ефективност може да се увеличи с 40% главно чрез техно-
логични подобрения – промените в поведението на хората  може 
да доведе до допълнителни икономии. До 2030 г. потреблението 
на вода (публично, промишлено, селскостопанско) ще
се увеличи с 16%, ако не се осъществят промени. Това изследване 
също така показа, че мерките за водната ефективност могат да 
намалят разхищаването на водата до една трета 68.   

66  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Water_statistics

67  http://www.unwater.org/statistics_san.html

68  http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf



ИЗПЪЛНЕНИЕ — 89 — 

Сертификация и екомаркировки  

На ниво Европейски съюз, много малко законодателни документи 
или политически мерки се отнасят до изисквания за водна ефек-
тивност, въпреки че това положение ще се измени в близко бъ-
деще с разширяване обсега на Директивата за екодизайн, като се 
обхващат всички продукти, свързани с потреблението на енергия, 
към които се включват уредите, използващи вода. 
Обаче, няколко схеми за маркировка (например Екомаркировката на 
ЕС за хотелски услуги) съдържат детайли за устойчиво потреб-
ление на вода. 
Има няколко инициативи относно водата, които бяха въведени в 
ЕС и от държави извън Съюза:   
 • Директива за екомаркировка на продуктите (2010/30/ЕС) посочва 
потреблението на енергия (и други ресурси) от домакинските 
уреди чрез маркировка и стандартна информация за продукта. 
Това се прави с цел  насърчаване използването на енергийно ефек-
тивни уреди. Тази Директива се отнася за много уреди, които 
работят с вода.

 • Схема за екомаркировка – по отношение потреблението на вода 
тази маркировка се отнася само до някои групи продукти, а имен-
но съдомиялни машини и перални. 

 • Директива за екодизайн (2009/125/ЕС). Основната цел на тази ди-
ректива е да се намали потреблението на енергия, но и да се 
обърне внимание на всички останали екологични съображения – 
включително използването на вода69.

 •
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69  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Water_statistics
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 • Water Efficiency Labelling Scheme (WELS – Австралия и Нова зеландия) предоставя информация на 
потребителите за водната ефективност и потребление на вода от продуктите. Тази схема об-
хваща шест различни групи продукти: смесителни батерии, перални машини, съдомиялни машини, 
тоалетни, душове и уринали. Пералните и съдомиялните машини имат комбинирана енергийна/ 
WELS маркировка, тъй като те използват и вода, и електрическа енергия. Маркировката WELS 
включва два вида информация: 

а) Рейтинговата система, която се състои от шест звездички като максимум и показва относител-
ната водна ефективност;  
б) Цифрата на потреблението на вода или водния поток. Тази част на маркировката показва литрите 
на минута (за душовете и смесителните батерии), литрите на една операция пране или измиване (за 
пералните и съдомиялните машини) или литрите на едно промиване (за тоалетните и уриналите).
25 производителя на оборудване за баня от цял свят решиха да създадат сертификационна схема за 
ефикасно потребление на вода (Water Efficient Labelling Scheme)която дава достъп до база данни за 
иновативни продукти с напреднали технологии, които използват по-малко вода и енергия.
Водния отпечатък (Global Water Footprint) посочва  как да изчислим количеството вода, което се 
използва от даден продукт, компания, човек или държава. Тази програма има силна международна под-
крепа от основни компании, политици, неправителствени организации и учени 70.

70  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/legislation/
framework-directive/index_en.htm#h2-1



ИЗПЪЛНЕНИЕ — 91 — 

Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

Едно изследване от 2009 г. показва, че потреблението на вода от 
административните сгради в голяма степен зависи от потребле-
нието в тоалетнитеи баните (без душовете), както и на това 
в кухните, съдомиялните машини, машините за лед и др. (Повече 
информация ще намерите в глава „Храна и кетъринг”)
Когато вземете решение да намалите потреблението на вода, 
препоръчително е да имате точната картина на потреблението 
на вода във вашия офис. Непрекъснатото наблюдение на водоме-
рите в различните части на сградата ще ви изясня точно къде са 
точките на „изтичане”.
Един от най-добрите начини за мониторинг на потреблението на 
вода е да направите карта на офиса и да маркирате всички кон-
суматорски точки („еко-карти“), за да намерите къде точно из-
тича най-много вода или къде са невралгичните точки. След като 
намерите тези точки, първата работа е да намерите причините 
за голямото потребление. В много случаи причина за това може 
да е спукана тръба или теч от тръба по водопреносната мрежа. 
Следващата стъпка е да определите екологичните цели и да на-
правите план за действие за отстраняване на всеки теч или на 
критичните точки. 
Ето някои идеи за мениджърите:
 • Отстраняването на течове е най-ефективният начин да нама-
лите сметките за вода. Ако има теч на топла вода, офисът 
прахосва не само вода, но и енергия. Ето защо е важно да се 
проверява редовно ВиК инсталацията в офиса. 

 • Необходима е редовна поддръжка на системата за отопление, 
вентилация и охлаждане. Недобре регулираните системи използ-
ват повече вода и енергия. (Повече информация ще намерите 
в главите „Потребление на енергия” и „Качество на въздуха в 
затворени помещения”).

Много изследвания показват, че отношението на човека към енер-
гийната и водна ефективност е от голямо значение за постигане 
на поставените цели. Промяната в поведението и навиците на 
служителите е толкова важно, колкото и инвестициите за пес-
тене на вода. Добре е служителите да се обучават и мотивират, 
за да бъдат по-внимателни и разумни в своите всекидневни дей-
ности.

Промяната в 
поведението 

и навиците на 
служителите 

е много важно, 
при посрещане 

на целите
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 • Направете всичко възможно да информирате служителите за 
необходимостта от по-висока водна ефективност. Съобщава-
нето на избраните мерки и резултатите от тях е важна стъп-
ка за увеличаване на информираността на персонала. Най-лесни-
те мерки са тези, които се приемат.  

 • Наблюдавайте потреблението на хартия, използвайки индика-
торите за това (виж по-долу). Следете и изчислявайте колко 
хартия се използва и колко се изхвърля.

Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети   

Ето някои полезни съвети, които ще допринесат към намаляване 
потреблението на вода:
 • Използвайте течаща вместо бутилирана вода – цената на те-
чащата вода е 100 – 300 пъти по-ниска от тази на бутилира-
ната. Може да ползвате филтри за водата при необходимост.

 • Използвайте съдомиялната машина, когато е пълна, в противен 
случай ще имате загуба на енергия и вода.

 • Като използвате рециклирана хартия, ще постигнете неди-
ректно намаление на потреблението на вода71.

 • Пълнете чайниците с толкова вода, колкото ви е необходима, 
но никога догоре. Това намалява сметките и за електрическа 
енергия.Старите 

тоалетни 
резервоари 

събираха 10 – 20 
литра вода, а 

новите – 3 – 9 
литра

71  http://www.mfe.govt.nz/issues/water/wels-scheme/index.html
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 • За да намалите значително потреблението  на течащата вода 
(литър/минута), използвайте аератор за крана. Това малко ус-
тройство смесва водата с въздух и така намалява количество-
то на използваната вода, увеличава усещането за налягане и 
омекотява водата. Един аератор може да намали консумацията 
на вода до 6-7 литра/минута. Съществуват също нови крите-
рии за Схемата за екомаркировка на ЕС и Зелените поръчки за 
смесителни батерии и глави на душове72. 

 • Кран за студена вода в средно положение. Идеята за този 
кран е фактът, че повечето хора не чакат да дойде топлата 
вода и се мият със студена. Кранът с една ръчка може да се 
нагласи така, че да провежда топла вода, когато е в средно 
положение. Така не само се пести вода, но и енергия.

 • Инвестирайте в икономични на вода тоалетни. Старите то-
алетни резервоари събираха 10 – 20 литра вода, а новите – 3 
– 9 литра. Друга възможност е да се използват тоалетни без 
резервоари (заменени са с отмиваща система със силно наляга-
не) – или най-икономичният вариант е с двойно прочистваща 
система, която използва 70% по-малко вода на измиване.

 • Ако вашият офис има душ, гореспоменатите аератори могат 
да се използват в главата на душа, което води до икономия 
на вода от 60% (през обикновената глава на душа обикновено 
минава около 20 литра минута, докато икономичната може да 
намали това количество до 5 литра/минута).

 • Заместването на кухненското оборудване с по-ефективно по 
отношение на енергия и вода може да помогне на офисите да 
направят огромни икономии на вода (повече информация ще 
намерите в глават „Храна и кетъринг”).

 • Използването на дъждовна вода е добра практика за икономии 
на вода. Нещо повече, много по-добре е за растенията в офиса 
да се поливат с дъждовна вода.

 • Много фирми работят в сгради с обширен покрив, където мо-
гат да събират дъждовна вода и така да намалят потребление-
то на питейна вода.

цената на 
течащата вода 

е 100 – 300 
пъти по-ниска 

от тази на 
бутилираната

72  http://www.water-efficiencylabel.org.uk/members.asp
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Индикатори за екологични резутати

потребление на вода на месец м3/месец

потребление на вода на година м3/година

потребление на вода на служител за година м3/служител /година

water consumption / employee / year м3/служител/година

Водният отпечатък е полезен индикатор, с който се показва потреблението на питейна вода, 
което покрива директно и индиректно ползване. Отпечатъкът показва потреблението на вода от 
бизнеса, изразен в обем питейна вода, използвана за функциониране на предприятието (например за 
производството на някакъв продукт), като се вземе под внимание цялата верига за доставки. Това е 
индикатор с много измерения, тъй като всички компоненти са географски специфицирани. Например, 
един от ключовите екологични индикатори е питейната вода - качество и ресурси. 

ПОТРЕбЛЕНИЕТО НА ПИТЕйНА вОДА МОЖЕ ДА СЕ РАЗДЕЛИ НА ТРИ РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ:
 • „зелен компонент”: обемът на дъждовната вода, който се изпарява по време на разглеждания 
процес (това има отношение главно към селскостопанските продукти); 

 • „син” компонент: обемът на повърхностните и подземни води, който се изпарява по време на 
разглеждания процес; 

 • „сив” компонент: обемът на замърсената вода, който се получава от разглеждания процес.
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Примери на добри офис практики

В Унгарският университет в Сегед са икономисали 160 м3/година 
като са  инсталирали около 50 аератора. За тази мярка е била 
необходима малка инвестиция за кратък период на възвращаемост 
от 4 месеца, в резултат на която са получени икономии от над 
800 лева на година. 
Компанията Toyota Motor Hungary Ltd. е направила значителни фи-
нансови инвестиции в екологията с цел да се прекрати използ-
ването на питейна вода за напояване и да се намали таксата за 
водата и канализацията. Тези инвестиции са били приоритетни по 
екологични и икономически причини. В рамката на този проект са 
били инсталирани шест подземни помпи. Тази инвестиция е въз-
лязла на около 60 000 лева, но периодът за възвращаемост е бил 
само 11 месеца и са се получили икономии от 65 000 лева на година. 
Arenson group, компания, която се занима с производството на 
мебели, е въвела някои някои нови, лесни за изпълнение мерки при 
непроизводствения процес (например, инсталиране на пасивни 
инфрачервени детектори при уриналите, за да се предотврати 
ненужното промиване, непрекъсната поддръжка на смесителни ба-
терии с пружини, проверяване на водомерите за ненужни течове 
по мрежата и др.). В резултат на всичко това потреблението на 
вода във фабричните/офисните тоалетни е намалено с 45% от 
3800 м3/година до 2100 м3/година – което отговаря на икономии 
от 7 000 лева/година 73.  

Икономии от 
160 м3/година 

от  инсталирани 
50 аератора

73  http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/Water%20efficiency%20standards_Study2009.
pdf
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Офис мебели  
Мебелировката обхваща много продукти от една група и включва 
различни видове мебели като шкафове, столове, маси, полици и др., 
всеки с различна употреба – за училища, градини, офиси, кухни74 . 
 • Мебелите за вътрешно обзавеждане включват мебели за бизнес 
цели (например, офиси и училища), както и за домовете. Може 
да се използват за съхранение, окачване, лежане, седене, работа 
и хранене и може да са вградени или свободностоящи. Тази група, 
обаче, не включва строителни продукти (например стъпала, сте-
ни, орнаменти и панели).

74  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_background_report.pdf
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 • Градинската мебел включва главно пейки, маси, столове и не 
включва такива продукти, чиято главна цел е да не функциони-
рат като мебели (например, улични лампи, велопаркове, детски 
площадкии др.).

За да се определи въздействието на мебелите върху природата е не-
обходимо да се разгледа въздействието на жизнения цикъл на матери-
алите, от които са направени мебелите и въздействието на крайния 
продукт през жизнения му цикъл до крайното му обезвреждане.   
Според Европейската федерация на производителите на мебели 
(European Furniture Manufacturers Federation) делът на материалите, из-
ползвани при производството на мебели (по стойност) е следният75 : 

Дял на материалите, използвани при 
производството на мебели (по стойност)

Шперплат, панели, МДФ         
плоскости, дърво

Компоненти

Метал

Обков

Пластмаса

Текстил

Кожа

Покрития

Стъкло

Лепила

Гума

Камък

Други

75  www.ueanet.com
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Мебелите се произвеждат от много различни материали и затова 
е трудно за производителите да изпълняват всички екологични 
изисквания за използваните материали. 
По-голямата част от въздействието на мебелите върху околна-
та среда зависи по-скоро от производството и обработката на 
суровините, отколкото от самата мебел. Втората главна група 
въздейстия върху околната среда се проявяват в края на жизне-
ния цикъл на продукта (рециклиране, втора употреба или крайно 
обезвреждане).
Следователно вниманието пада основно върху екологичните ас-
пекти на суровините, които се използват при производството 
на мебели, крайната им обработка (като лакиране или лепене) и 
трябва да се вземат предвид и всички обстоятелства по крайно-
то им обезвреждане.  

Ключови въздействия върху околната среда (GPP – Furni-
ture Background Product report) 76:
 • Нарушаване на биоразнообразието, ерозия на почвата и дегра-
дация в резултат на неустойчиво управление на горите и не-
законна сеч;

 • Въздействие върху ландшафта от дейностите на мините;
 • Използването на невъзобновяеми ресурси като метали и нефт/
природен газ за производството на пластмаси;

 • Голямо потребление на вода и енергия при производството на 
някои материали;

 • Употребата на опасни вещества, които могат да бъдат осво-
бодени по време на производството, употребата или обез-
вреждането;

 • Използването на органични разтворители и генериране на еми-
сии от летливи органични съединения;

 • Голямо количество опаковъчен материал;
 • Краткотрайна употреба на мебелите поради невъзможност от 
поправки или ремонт, малка издръжливост, лоша ергономика и 
пригоденост за целта на употреба.

Използвайте 
продукти 

получени от 
възобновяеми 

или рециклирани 
материали 

(дърво 
например)

76  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_background_report.pdf
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НяКОИ ЕвРОПЕйСКИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТвО, 
СвЪРЗАНИ С МЕбЕЛИ:
 • За продукти от дърво или на базата на дърво може да се напра-
ви справка в плана на действие на FLEGT (Forest Law Enforcement 
Governance and Trade), приет от Европейския съюз през 2003 г.   

 • Обработката на дървото трябва да се провежда в съответ-
ствие с Наредбите -  Директива 79/117/ЕЕС и поправки, които 
забраняват пускането на пазара и използването на продукти, 
свързани с опазването на растенията и съдържащи някои актив-
ни вещества, които при определени условия може да се окажат 
вредни за здравето на хората и за околната среда;

 • Директива за опасни вещества (67 / 548/ЕЕС) или Директива за 
опасни препарати (1999/45/ЕС);

 • Във връзка с емисиите от летливи органични съединения (ЛОС), 
въпреки че не съществуват стандартни правила за мебели, е 
приета Директива за намаляване на индустриалните емисии от 
летливи органични вещества (Директива 1999/13/ЕС, с поправки 
от Директива 2004/42/ЕС);  

 • За всички видове мебели може да се направи справка в Директи-
ва 1999/44/ЕС относно някои аспекти на продажбата на потре-
бителски стоки и свързаните с тях гаранции.

По отношение на опаковките може да се правят справки в Дирек-
тива 94/62/ЕС относно опаковки и отпадъци от опаковки.
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Сертификация и маркировки

В Европейския съюз съществува екомаркировка за мебели, обаче 
нито един от етикетите не покрива всички съответни дялове на 
пазара. Те или се отнасят за някой вид мебели (например столове), 
направени от един основен производствен материал (дървесина) 
или покриват само няколко вида мебели, като се използват всички 
възможни екологични аспекти, отнасящи се за такова производ-
ство.
Освен екомаркировката за мебели като група продукти, същест-
вуват и други екоетикети или индустриални стандарти за някои 
материали, които се използват за мебели.
 

Най-важните са:
 • За текстил и кожа Схема за екомаркировка на ЕС, Nordic Swan и 
Okotex standard 100. 

 • За матраци и дунапрен основните екоетикети и стандарти 
са Схемата за екомаркировка и PU-foam SHE-standard (CertiPUR) 
от Европейската асоциация на производителите на гъвкави по-
лиуратанови дунапренени блокове (EuroPUR). „Blue Angel” също 
включва някои обширни критерии за материали за пълнеж.

 •

СЕРТИФИКАТИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕЦИКЛИРАН 
МАТЕРИАЛ:
 • Forest Stewardship Council TM FSC е независима неправителствена 
организация с нестопанска цел, създадена, за да насърчава отго-
ворно управление на горите в света 77.

 • Измерването на емисии формалдехид - проверките за присъст-
вието на летливи органични съединения засилва сигурността за 
безопасност. Мебелите и строителните материали може да 
отделят различни видове летливи органични съединения (ЛОС), 
които въздействат върху качеството на въздуха в сградите и 
в резултат на това могат да увредят човешкото здраве. При-
мери на някои здравни проблеми, свързани с ЛОС са главоболие, 
умора, неразположение, раздразнена лигавица на дихателните пъ-
тища, възпаление на очите и кожни проблеми. Ето защо много 
държави са утвърдили задължителни или доброволни рейтинго-
ви системи за контролиране на емисиите от ЛОС, формалдехид 
и други опасни вещества при строителството и материалите 
за мебелната промишленост . 

Освен екомарки-
ровката за 

мебели като 
група продукти, 

съществуват 
и други 

екоетикети или 
индустриални 

стандарти 
за някои 

материали, 
които се 

използват за 
мебели.

77  http://www.fsc.org/about-fsc.html
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 • Както вече споменахме, нито една екомаркировка не включва ця-
лосното въздействие на продукта върху околната среда, освен 
това съществуват някои противоречия по проблеми, за които 
все още не са изработени технически стандарти 78.    

 • Сертифициран дървен материал: защитава се използването на 
най-малко 70% на сертифицираните горски източници.

 • Покрития и лепила: ограничава позволените емисии от летливи 
органични съединения.

 • Формалдехид: ограничава емисиите от формалдехид до макси-
мум 50% от стандарт Е1.

 • Парников газ: постановява критерии за изчисляване на емисии 
от парникови газове, включително и транспорта.

 • Консерванти: ограничава използването на токсични химикали за 
запазване на дървесината за градински мебели. 

 • *PVC: пластмасовата промишленост подкрепя използването на  
PVC за фолио или обшивка, докато Грийнпийс и други природоза-
щитници са против това.

ЕвРОПЕйСКИ ЕКОМАРКИРОвКИ И СЕРТИФИКАТИ:
 • GPP – Furniture Background Product Report + Criteria79 
 • Схема за екомаркировказа текстил, матраци и мебели (проект)
 • Схема за екомаркировказа мебели от дърво80 
 • Milieukeur (Нидерландия) за текстил и мебели
 • Marque NF Environment (Франция) за мебели
 • ÖkoControl (Германия) за мебели
 • RAL-RG 430, Deutsche Gьte Gemeinschaft Möbel (Германия) за ме-
бели

 • Blaue Engel (Германия) за дървени и тапицирани мебели 
 • Österreichische Umweltzeichen (Австрия) за дървени мебели и 
офис столове

 • Öko-tex (Германия) за текстил
 • Certi-PUR (Европейска асоциация за PUR) за PUR-дунапрени
 • TCO Development (Скандинавските страни) за столове и маси

78  www.tuv.com

79   http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

80  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0894:EN:NOT
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Дейности,свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

ДЕйНОСТИ ЗА НАМАЛявАНЕ НА КЛЮЧОвИТЕ 
вЪЗДЕйСТвИя вЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА:
 • да се купуват продукти от дървесина от гори с устойчиво 
управление;

 • да се използват продукти, изработени отчасти или изцяло 
от рециклирани материали и/или от възобновяеми материали 
(като горите);

 • убедете се, че мебелите могат да се поправят;
 • убедете се, че мебелите имат ограничено съдържание на ор-
ганични разтворители и емисии от ЛОС (при продукти като 
лепила и вещества за третиране на повърхности);

 • компонентите на мебелите трябва лесно да се отделят за 
рециклиране в края на жизнения цикъл на продукта;

 • осигурете рециклирането и разделността на опаковъчните ма-
териали и части на мебелите;

 • закупувайте дълготрайни, годни за ползване, ергономични, лесни 
за разглобяване, с възможност за ремонтиране и рециклиране 
мебели;

 • правете дългосрочни, не само авансови разходи; 
 • преценете дали не можете да купите мебели втора употреба;
 • купувайте от местни производители;
 • вземете предвид Оценката за жизнения цикъл на офис мебелите.

вЪМОЖНОСТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ:

Работодателят 
трябва да 

провери и оцени 
здравните и 

психологически 
аспекти на 

работа пред 
компютрите
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 • Голяма част (90%) от продукта би трябвало да може да се 
разглоби на компоненти за рециклиране без да се използват 
сложни инструменти 

 • Пластмасовите части, с тегло повече от 50 г., би трябвало да 
бъдат обозначени като възможност за рециклиране.

Работодателят трябва да провери и оцени здравните и психо-
логически аспекти на работа пред компютрите, за да осигури 
подходяща, удобна, ергономична, здравословна и съзидателна окол-
на среда, като с това ще осигури приятна и ефективна работа 
(вижте глава „Здраве и безопасност”).
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи и полезни съвети

Няколко по-общи идеи:
 • подновете старите мебели (като ги разместите или ремонтирате)
 • избирайте мебели, които може да се видоизменят;
 • използвайте интелигентни материали (продукти, изработени от устойчиви материали)
 • избирайте мебели, които се разглобяват;
 • дарявайте използвани мебели. Това, което на вас не ви е нужно, може да бъде полезно за други.
 • организирайте обучение, използвайте контролни списъци и изработете инструкции за работа.

Индикатори за екологична резултатност

Какъв % от закупените мебели имат евро-
пейска маркировка? %

Какъв % от офис мебелите са изработени 
от дървен материал от гори с устойчиво 
управление или рециклирани материали?

%
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Добри офис практики

Tutto Mobili SRL, Румъния - производство на мебели по поръчка: 
всичките им продукти са изработени в съответстие с изисква-
нията на клиента, като се спазват правилата за намаляване до 
минимум на отпадъците, намаляване на разходите и енергийната 
ефективност. 
Много компании и организации от Румъния са убедени, че ключът 
за контролиране на разходите по производството на офис мебели 
и тяхното вредно въздействие върху околната среда, е не само 
купуването на офис мебели, които наистина са необходими, но 
и трябва да се опитваме да намалим разходите, като купуваме, 
когато е възможно, използвани и ремонтирани офис мебели.
Поради непрекъснатото търсене почти във всяко селище и град 
има мебелен магазин за такива стоки втора употреба.

„в старите използвани мебели има още много живот!”
Като част от Мрежата за втора употреба в Лондон Green Works81  
събира мебели (от много големи търговски сгради до малки офи-
си) и след това чрез партньорите си в Мрежата ги предлага за 
втора употреба на малки бизнеси, благотворителни организации 
и образователни групи. 

„Нашият приоритет е да използваме най-ползотворно 
мебелите, които имаме, без да увеличаваме печалбите 
си от тях” 

„Цялостна верига от отговорности, а не усилие само от една 
страна”. Kinnarps 82 е шведска семейна фирма, която предлага офис 
мебели за вътрешно обзавеждане, с около 200 шоурума  из цяла 
Европа. Компанията контролира работата по цялата верига от 
суровините, производството, логистиката, доставката за инста-
лиране и сервиза след това.

„в старите 
използвани 

мебели има още 
много живот!”

81  http://www.green-works.co.uk/index.php

82  http://www.kinnarps.com/
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Намаляване на 
отпадъците и 
рециклиране

Управление на 
отпадъците
Хората, в домовете си или на работа, играят важна роля в схеми-
те за намаляване на отпадъците. Днешното сложно високо тех-
нологично общество, заедно с растежа на населението, е довело 
до генерирането на огромни количества твърди отпадъци. Сред-
ното производство на битови отпадъци в Европейския съюз е 
повече от 500 кг. на човек на година83 . Приблизително една трета 
от битовите отпадъци се генерира от бизнеси, ресторанти и 
магазини за търговия на дребно.

Средното 
производство 

на битови 
отпадъци в 

Европейския 
съюз е повече 
от 500 кг. на 

човек на година

83  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste
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Тъй като все повече бизнеси и организации започнаха да обръщат 
внимание на ефекта от дейността си върху околната среда, ге-
нерирането на отпадъци от работните места стана един от 
основните проблеми. Все повече и повече генерирането на от-
падъци се разглежда като форма на неефективност и неправилна 
употреба на ресурсите, което води както до икономически, така 
и до екологични последствия за всяка компания и за държавата 
като цяло. Изчислено е, че отпадъците струват на компаниите 
4-5% от оборота им84. Всички бизнеси са задължени по закон да 
създадат необходимите условия за управление на отпадъците си. 
Обичайната практика е да се плаща данък на общината за съби-
рането на отпадъците. Като намалят количеството на отпадъ-
ците, които подлежат на събиране, компаниите може да намалят 
таксата си. Нещо повече, това ги подтиква да търсят причините 
и местата, където генерират най-много отпадъци и начините как 
да ги намалят.
Всички отпадъци, които се произвеждат от офиса, водят до свър-
зани с това финансови разходи и екологични последици и всичко 
това се подценява. Но основният проблем е да се разбере къде 
се генерират отпадъците и дали е възможно да се предотврати 
производството им още при източника, да се намалят или пов-
торно употребят, или рециклират. Ето тук трябва да се прояви 
разбиране и затова се въвежда и структура за управление на от-
падъците. 

Изчислено е, че 
отпадъците 
струват на 
компаниите 

4-5% от 
оборота им

84  http://envirowise.wrap.org.uk
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Европейските практики за управление на отпадъците следват принципите на йерархия, с което се 
цели да насърчи управлението на отпадъци, за да се намали количеството им и да се възстановят 
материалите от потоците отпадъци до възможна най-голяма степен при производството им.  
Приоритетите по отношение на управлението на отпадъци85 в низходящ  ред, като се започне с 
превенцията, се виждат от следната таблица:86   

1. Елимини-
райте:
най-вече избяг-
вайте генерира-
нето на отпа-
дъци

2. Намалете:
количеството 
отпадък, което 
генерирате

3. Използвай-
те повтор-
но:
предметите 
колкото се може 
повече пъти

4. Рецикли-
райте:
предметите 
след като сте ги 
използвали пов-
торно

5. Изхвърле-
те:
каквото ви остава 
по отговорен 
начин

Според различни изследвания 75% от отпадъците, получени в типични офиси, се падат на хартията. 
Канцеларската хартия представлява 45% от тях, докато останалите 30% са картони, вестници, мека 
хартия и др. Вижте графиката по-долу 87:

Състав на отпадъците от офиси

Графика2: Състав на офис отпадъците

Тъй като по-голяма част от отпадъците на офисите е хартия, тази тема се разглежда в отделна 
глава на ръководството („Хартия”), където са описани начините за намаляване на потреблението на 
хартия и отпадъците от хартия.

Канцеларска хартия 
- 45%

други - 3%смесени материали 
за рециклиране: 

пластмаса, метали, 
стъкло и др. - 7%

други хартиени 
отпадъци: картони, 

вестници, мека 
хартия) - 30%

Биологични отпадъци 
(главно хранителни 

отпадъци) - 13%

85  http://envirowise.wrap.org.uk/uk/Our-Services/Resource-efficiency.html

86  http://envirowise.wrap.org.uk/uk/Sectors/Commerce/Key-Issues/Office-Waste.html

87  http://www.green-office.org.uk/



ИЗПЪЛНЕНИЕ — 109 — 

НАРЕДбИ И ДИРЕКТИвИ
Законодателството относно управление на отпадъците на всички 
страни-членки на ЕС се базира на политиката за отпадъци на ЕС 
и съответните директиви. Установената петстепенна йерархия 
за отпадъците в Рамковата директива за управлението на отпа-
дъци полага основите на европейското общество за рециклиране.
Директивите, свързани с управление на отпадъците, могат да се 
намерят в   законодателната база данни на ЕС и на уеб страници-
те на министерствата на държавите-членки:88  
 • Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕС определя основ-
ните концепции и дефиниции, свързани с управление на отпадъ-
ците и дефинира и постановява принципите за управление на 
отпадъците като „принцип замърсителят плаща” и „йерархия 
на отпадъците” 89.  

 • Директива относно опаковките и отпадъците от опаковки 
94/62/ЕС цели да хармонизира националните мерки за превенция 
и намаляване на въздействието върху околната среда на опа-
ковките и отпадъците от опаковки. През 2004 г. Директивата 
беше преразгледана, за да се добавят критерии, с които се 
изяснява терминът „опаковка” и се увеличават целите на опол-
зотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки. През 
2005 г. Директивата беше преразгледана отново, за да се опре-
делят преходни периоди на новите страни-членки за постигане 
на целите за оползотворяване и рециклиране 90. 

Сертификация и екомаркировки

Стандартизираните системи за управление на екологията на ор-
ганизационно ниво като ISO 14001 и EMAS могат да се разглеждат 
като цели и награди. 

ISO
88  http://eur-lex.europa.eu/

89  http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm

90  http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
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Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

Когато пристъпвате към намаляване на отпадъците в офиса и 
съставяне на програма за рециклиране, важно е да направите пър-
воначален оглед и одит и да измерите потреблението на консума-
тиви и видовете и количества получени отпадъци. 
Един такъв одит ще ви даде базовото ниво, откъдето ще започ-
нете да измервате ефективността на системата за управление 
на отпадъците и резултатите, които трябва да постигнете след 
въвеждането на тази система. Такава оценка е важна по отноше-
ние на мотивацията, тъй като много от мерките за намаляване 
на отпадъците на пръв поглед изглеждат маловажни. Основата 
цел на първоначалния оглед е да се идентифицира какво, къде и 
колко е генерирането на отпадъци. Това трябва да включва ес-
теството и количеството на отпадъците, както и разходите 
на организацията за тях. Одитът би трябвало да ни предостави 
бенчмарк, с помощта на който да измерваме постиженията си 
при намаляване на отпадъците, и процедури за рециклиране, като 
се набележат възможности за прилагане на такива процедури.     

Идентифи-
цирайте какво, 

къде и колко е 
генерирането на 

отпадъци
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Следователно,  препоръчително е при огледа да се покрият следните аспекти:
 • Идентифицирайте всички точки, където се генерират отпадъци; 
 • Идентифицирайте източника на всеки вид отпадъци;
 • Идентифицирайте всички отпадъци, които са опасни и определете начини на отделянето им от 
общата маса отпадъци или намерете неопасни заместители на тяхно място;

 • Изработете методи за измерване на отпадъците при извършване на мониторинга;
 • Изчислете разходите за съществуващите практики за управление на отпадъците;
 • Потърсете възможности за намаляване, повторна употреба или рециклиранане на отпадъците;    
 • Определете целите за намаляване на отпадъците. 
Подходящата система за управление на отпадъците в офиса е важна не само заради въздействието 
върху околната среда на дейността на офиса, но също така и заради ефекта, който ще има върху 
информираността за екологията и  приобщаването на служителите. Освен това те може да пренесат 
практиките от офиса в дома си. Увеличаване информираността на персонала е от голямо значение за 
успеха на всяка система за управление на отпадъците. Ръководството и служителите трябва да разби-
рат как функционира системата и каква роля играят те в този процес.
Ето някои факти, които трябва да помните, когато започнете мерките за намаляване на отпадъците 
и каква е ролята на служителите: 
 • Схемата за намаляване на отпадъците и рециклирането им е една от най-лесните дейности за 
приобщаване на всички

 • Не започвайте веднага с много практики. Важно е да пристъпвате постепенно, като започвате с 
малки програми и след това развиете схеми за управление на високо ниво:

 • Започнете с това, в което мислите, че ще постигнете успех. Най-очевидният проблем е хартията. 
За да промените поведението на служителите при намаляване и сортиране на отпадъците в офиса, 
вашата организация трябва да разгледа и приеме следните тематични дейности (по-долу следва 
по-подробен списък):
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Процедури
Разгледайте функционирането на системата за управление на от-
падъци в офиса.
Офисът трябва да има одобрена процедура за управление на от-
падъците (указания/вътрешни правила) за намаляване, повторна 
употреба и разделно събиране (рециклиране) на отпадъците. Това 
може да е част от общи екологични правила на офиса или отделна 
процедура за управление на отпадъците.

Комуникация и обучение
 • Информирайте и обучавайте персонала за разделно събиране на 
отпадъците за рециклиране.

 • Напомняйте редовно на персонала за мерките за разделно съби-
ране (например на събрания на персонала) и за всички методи за 
намаляване на отпадъците, които бяха описани по-горе. 

 • Разлепете картинки с подходящи примери, привличащи погледа, 
за разделно събиране на отпадъци (например с изобразени съот-
ветни контейнери).

 • Проверявайте от време на време дали има контейнери за раз-
делно събиране, включително такива, определени за събиране на 
хартия при бюрата и работните места. 

 •
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Мониторинг
 • Извършвайте мониторинг на генерирането на отпадъци. Про-
следявайте и измервайте количеството и състава на произве-
дените отпадъци.

Обратна връзка
 • Информирайте персонала за мерките и резултатите от тях за 
намаляване на отпадъците (например намаляване/увеличаване на 
получените отпадъци).  

Ангажираност и мотивация
 • Организирайте кампании, свързани с намаляването на отпадъ-
ците в офиса (добър начин да насърчите правилно отношение 
„намали - използвай повторно – рециклирай”)

 • Организирайте конкурси, свързани с намаляването на отпадъци-
те за служителите. 

В следващия текст ще намерите по-подробен преглед на възмож-
ните дейности, идеи и полезни съвети във връзка с промяна на 
поведението по програмата за управление на отпадъците.   

Информираност и ангажираност
Ключът към успеха са хората. Ръководството трябва да обучава 
и насърчава персонала да подкрепят зелените практики, включи-
телно разделното събиране на отпадъците на работното място. 
Ето някои полезни съвети за ангажиране на персонала:
 • Организирайте събрания, за да обсъдите значението на практи-
ките при управлението на отпадъците на работното място и 
правилната употреба на контейнерите и офис оборудването.

 • През началните етапи е полезно да се сформира организационен 
комитет, включващ активните служители, които ще отгова-
рят за дейностите, свързани с управлението на отпадъците;

 • Организирайте учебна сесия за членовете на екипа, за да сте 
сигурни, че те разбират новите процеси и политики. Информи-
райте новопостъпилите служители за практиките на управле-
ние на отпадъците;

 • Много е важно да поставяте въпросите, свързани с екологията, 
в дневния ред на съвещанията на ръководството;

 • Насърчавайте персонала да участва в мероприятията и да спо-
деля опита си. 

Поставете 
въпросите, 
свързани с 

екологията, в 
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Обучение и насърчаване
Насърчаването е важно за всички дейности по програмите за на-
маляване на отпадъците и рециклирането им. Служителите ще 
участват, ако са добре информирани за програмите и ползите от 
тях. Възможни дейности с тази цел включват:   
 • Стартирайте инициативата! При старта е добре да съоб-
щите схемата на всички в офиса и да дадете възможност на 
ръководителите да покажат подкрепата си.

 • Поканете изпълнителния директор да открие и сложи начало 
на инициативата. Сложете постери за „Зелен офис” на видни 
места. Те ще отразяват добри и лоши практики или ще имат 
послание за вашия офис. Раздайте листовки на персонала с под-
робности на схемата и как ще функционира. Листовките тряб-
ва да се разпространят преди или по време на старта.

 • Разпространете съобщение за началото на инициативата, по-
дписано от директора и мениджъра. Обяснете ползите и ес-
теството на инициативата, процедурите по разделното съби-
ране на отпадъците и как може да оползотворим материалите.

 • Описанията на начина на реализиране на схемата трябва да под-
чертават колко лесно могат да се изпълняват мерките и да 
показват, че всичко може да се постигне без особени усилия.  

 • Организирайте сесии за обучение. Насърчавайте всички да по-
сещават сесиите и да се информират за инициативата. Тези 
сесии са доказали ефективността си и са много по-добър ин-
струмент от различни писмени съобщения, като постигат ви-
сока степен на участие и по-малко неразбории при оценка на 
кое може или не може да се рециклира или приеме. Сесиите 
могат да бъдат част от редовните събрания на персонала за 
правилата на работа.

 • Важно е да има последващи информации и да се затвърди на-
викът на събиране на отпадъци за рециклиране. В тях може 
да са посочени рециклираните количества, получените приходи, 
икономии на разходите по събиране на отпадъците и всякакви 
други сведения или проблеми. Непрекъснато трябва да се напом-
ня и насърчава, за да има инициативата успех.

 • Поместете реклами за вашата схема в бюлетина на офиса или 
на персонала (по-добре да е по електронен начин), сложете ин-
формационни листовки на таблата за обяви и на публични мес-
та, а може да издавате и собствен бюлетин за „зелен офис”.

Организирайте 
сесии за 
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 • От голямо значение е добрата програма за обучение, ако искате 
да имате успех с вашата схема за рециклиране. Формалната 
програма за обучение е много важна за големите офиси, но ко-
муникацията в малките офиси не е формална и е много по-лесна. 
Помагалата в процеса на обучение включват постери, инфор-
мационни съобщения, видео програми, инструктажи и статии 
в бюлетини.  

Мониторинг и обратна връзка
Информацията за резултатите на схемата трябва да се използва, 
за да покажете степента на напредък, да предложите по-добри 
подходи и най-важното, да се осъществи обратна връзка с ръко-
водството и персонала. Това може да се постигне като се след-
ват следните стъпки:
 • Събирайте и отбелязвайте количеството материал за рецикли-
ране и рециклираните продукти, които са закупени.

 • Съобщавайте редовно на персонала за тези количества.
 • Съобщавайте имената на тези, които са били ефективни и ги 
награждавайте. Отбелязвайте разликите в работата на раз-
личните сектори или групи, но не сочете с пръст или винете 
неуспелите.

 • Правете проучвания за отношението на персонала, знанията и 
практиките, свързани с рециклиране и намаляване на отпадъци-
те, чрез интервюта и въпросници.

 • Насърчавайте персонала да правят предложения за други начини 
и практики за постигане на „по-зелен” офис.

 • Оценяването на прогреса позволява измерване на успеха. Оценя-
ването може да се извърши чрез редовни доклади до ръковод-
ството за тяхна информация, включване на дейностите за ре-
циклиране и намаляване на отпадъците и постигане на целите 
от корпоративните планове на организацията и отчитане на 
резултатите в годишните доклади.

 • След като направите съответната инфраструктура за „зе-
лен офис” и осигурите участието на персонала като следвате 
стъпките, описани в тази част, вие ще имате всички шансове 
за успех в изпълнението на плана си за „зелен офис”.
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи и полезни съвети

Първата цел на управлението на отпадъци на „зелен офис” е да сведе до минимум генерирането на 
отпадъци, а след това да увеличи до максимум повторната употреба и рециклирането им.

НАМАЛявАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – гЕНЕРИРАНЕ НА МИНИМУМ ОТПАДЪЦИ - ПЪРвА ЦЕЛ!  
Разумно е, както по-отношение на екологията, така и финансово, да не се купуват и използват ненужни 
продукти, които много скоро се превръщат в отпадъци. Има много продукти, които са предназначени 
за еднократна употреба или са краткотрайни, които ще намерите в офиса или на работното място. 
Примери за такива продукти са химикалките или маркерите без пълнители, пластмасовите чаши и 
прибори за хранене, пластмасовите контейнери за малки порции мляко, кърпи за еднократна употреба, 
кърпи от хартия и книговезки телчета. За всички тези продукти са били необходими суровини и енергия 
за производството им и ресурси за тяхното обезвреждане. Освен това при всеки процес е протичало 
въздействие върху околната среда. В много случаи може да се използват продукти с по-дълъг живот, по-
някога чрез въвеждане отново на стари технологии като, например, автоматичната писалка. Понякога 
офис консумативите могат да се заместят с нови продукти като писалки и маркери с пълнители или 
ефективни  електрически крушки, които имат 10 пъти по-дълъг живот от стандартните.
Намаляването на количеството отпадъци може да се постигне по няколко начина. Може да се вземат 
следните мерки: 
 • намалете потреблението на хартия (вижте глава „Хартия”);
 • купувайте или наемайте трайно и подлежащо на ремонт оборудване като фотокопирни машини, 
компютри, кафе машини и др. (продължете живота на продуктите); 

 • вземете предвид срока и обсега на гаранциите и договорите за сервизни услуги, когато избирате 
продуктите;

 • купувайте продукти и материали (например кафе, чай, захар) в големи количества, за да намалите 
количеството опаковки;

 • избирайте продукти и материали (например препарати за чистене, бои, мастило), съдържащи не-
токсични вещества, в големи контейнери, които могат да се използват повторно, за да избегнете 
генерирането на опасни отпадъци; 

 •  купувайте оборудване, което не работи с батерии, като калкулатори със зареждане със слънчева 
енергия, ръчни отварачки за консерви и механични острилки за моливи. 

Освен това някои организационни промени могат да осигурят по-дълъг живот за продуктите като 
използването на порцеланови чаши вместо чаши за еднократна употреба.
Въпреки че на индивидулно или секторно ниво може да се направи много за намаляване на отпадъците 
и да се насърчи повторната употреба, има случаи, когато трябва да се промени стратегията за 
покупки на цялата организация.
Политиката за поръчки може да стане част от една по-широка система за управление на екологията 
(включваща политиката за поръчки и покупки) на организацията. Повече информация за политиките 
на покупки може да намерите в главата „Устойчиви и зелени поръчки”.
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ПОвТОРНА УПОТРЕбА НА ОТПАДЪЦИТЕ 
Много продукти, които се използват в офиса, могат да се употребят повторно. Може да се 
вземат следните мерки:
 • Най-простото нещо е хартията да се използва отново. Съставете схема за повторна употреба 
на канцеларската хартия и рециклирането й (повторна употреба на листове от несполучливо 
принтиране и чернови за парчета хартия за бележки и други по-малки текстове). Намерете повече 
информация в глава „Хартия”. 

 • Кутиите от опаковките на продуктите може да се използват неколкократно. Можем да намалим 
значително отпадъците от опаковъчни материали (избягвайте фолио и целофан) и използвайте 
старите кутии за пощенски пратки. 

 • Изпращайте материалите от офиса в използвани опаковки.
 • Насърчавайте доставчиците да изпращат материалите в използвани контейнери.
 • Използвайте неколкократно пликове за вътрешна поща в офиса ви.
 • Пълнете неколкократно касетите за мастило и тонер. 
 • Купете механични моливи и писалки с пълнители.
 • Използвайте съдове за многократна употреба (чаши, прибори, чинии) вместо такива за еднокра-
тна употреба.

 • Купувайте филтри за многократна употреба за кафе машините.
 • Използвайте платнени кърпи за кухнята и банята.
 • Купувайте използвани или реновирани материали (например мебели и текстилни продукти), когато 
е възможно.

 • Дарявайте храни, мебели и други материали на местните организации като домове за бездомни, 
благотворителни дружества и центрове за стоки втора употреба.
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РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ОРгАНИЗИРАНЕ НА 
УСПЕШНА СХЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ в ОФИСА 
Същността на успешната схема за рециклиране в офиса е много 
проста – намери, отдели и събери достатъчно количество от ня-
какъв вид отпадъци и намери компания, която може да я използва 
повторно или рециклира. 
Според нормативната уредба опасните отпадъци и отпадъци-
те от електрическото и електронно оборудване трябва да се 
събират отделно. Затова и в офисите опасните отпадъци (като 
батерии, хартиени отпадъци, химически отпадъци, живачни лампи 
и др.) трябва да се събират отделно. Потоците отпадъци, които 
трябва да се събират отделно са следните:
 • хартиени отпадъци (например канцеларска хартия, вестници, 
опаковки от хартия и картон);

 • отпадъци от опаковки (включително опаковки с депозит, ако 
съществува такава система);
•	 пластмаси (например пластмасови бутилки, контейнери);
•	 стъкло (главно стъклени опаковки);
•	 метал (например алуминиеви консервени кутии, фолио, тене-

киени консервни кутии и капачки от бутилки);
 • биологични отпадъци  (главно хранителни отпадъци) – ако в ра-
йона има отделна система за събиране на биологични отпадъци; 

Най-добре е да се пристъпва постепенно към прилагане на схема-
та за рециклиране на отпадъците в офиса. Най-добре е първо да 
заработи схемата за рециклиране на хартия.
Разбира се, ще възникнат проблеми по време на работата. Напри-
мер, организацията, която е наела офиса, може да няма избор при 
проектиране на системата за събиране на отпадъците в сграда-
та. В някои райони съществуват само ограничени възможности за 
рециклиране на някои видове отпадъци.
Затова е важно внимателно да се преценят възможностите (на-
правете първоначален преглед) за събиране и рециклиране на някои 
отпадъчни потоци.
Добре е да съставите стандартизирана схема за събиране на от-
падъци (включително дизайн и брой на контейнери за събиране) за 
цялата организация.
Добър пример за рециклиране ще бъде, ако закупувате консумати-
ви за офиса от рециклирани материали91 . 
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91  Възможна база данни за тази цел : http://www.recycledproducts.org.uk/view/index.cfm
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Индикатори за екологична резулатност

 • Общо количество на генерирани отпадъци или специфичен от-
падъчен поток или опасни отпадъци (кг/година)

 • Общо количество на генерирани отпадъци или специфична от-
падъчна фракция (кг/година)  

 • Дял на рециклираните отпадъци или на специфичната отпадъч-
на фракция към общото количество генерирани отпадъци (%/
година) 

Общо количество на генерирани отпадъци 
или специфичен отпадъчен поток или опасни 
отпадъци

кг/година

Общо количество на генерирани отпадъци 
или специфична отпадъчна фракция

кг/година

Дял на рециклираните отпадъци или на спе-
цифичната отпадъчна фракция към общото 
количество генерирани отпадъци

% /година
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Устойчив транспорт и 
мобилност
Транспорт и мобилност  
Постигнато е общо съгласие, че въздействието върху околна-
та среда на транспорта трябва да бъде намалено. Емисиите от 
парникови газове от транспорта ще се увеличат, ако не настъпи 
промяна на сегашните тенденции. Горещите точки на качество на 
въздуха са все още проблем, въпреки значителните намаления на 
емисиите от отработени газове на превозните средства. Може 
би около 20% от гражданите на Европа страдат от нездравослов-
ните високи нива на шум.
Целта на тази глава е да се насърчи и увеличи осведомеността 
на компаниите за необходимостта от действия за намаляване на 
въздействието върху околната среда на моторизирания трафик в 
населените места. В тази част ще Ви предложим начини за под-
крепа на устойчив транспорт в много области на вашия бизнес, за 
да увеличите екологичната си ефективност. Информацията, коя-
то имате за въздействието върху околната среда на транспорта, 
ще ви помогне да определите приоритетите на подобренията, 
които можете да направите. 
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Транспортният сектор (особено автомобилите) са едни от 
най-големите замърсители с емисии от парникови газове. Същест-
вуват, обаче и други екологични проблеми, свързани с транспорта 
като:
 • замърсяване от отработените газове на моторните средства 
(азотен окис, въглероден моноксид и фини частици), което на-
малява качеството на въздуха и влияе върху здравето на хора-
та, растенията, животните и естествената среда;

 • загуба на земя и естествена среда заради построяването на 
транспортна инфраструктура - като нови пътища, железопът-
ни линии и самолетни писти;

 • нови пътища и други структури, които нарушават естестве-
ното течение на водите и причиняват наводнения;

 • последиците от построяването на пътища включват замър-
сители като мазут и препарати за сезонно третиране, които 
замърсяват околните водни басейни;

 • шумът от самолетите, влаковете и промишлеността може да 
бъде много вреден. Например, едно двупосочно пътуване между 
Европа и Ню Йорк допринася за генерирането на между 1.5 и 2 
тона СО

2
. Това е приблизително същото количество въглерод, 

което средният европеец генерира в дома си за отопление и 
електричество за една година.

Сертификация и екомаркировка

Английски сертификат за икономия на гориво (UK Fuel 
Economy Label) 
Доброволната маркировка на Low Carbon Vehicle Partnership показва 
количеството въглероден диоксид, което се генерира от мотор-
ното средство и тази цифра влияе върху размера на данъка, който 
трябва да се плати за него92 . 

92  http://www.lowcvp.org.uk/
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Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

ПЛАН ЗА МУЛТИМОДАЛЕН ДОСТЪП 
Планът за мултимодален достъп е подробен интегриран план за 
обществен транспорт, както и достъп до компанията чрез мо-
торно превозно средство, велосипед или пеша..

гЛОбАЛНА ИНИЦИАТИвА ЗА ИКОНОМИя НА гОРИвО 

(ThE GLOBAL FUEL ECONOmY INITIATIVE - GFEI)  И „50 ДО 50“ 
(50BY50)
GFEI е съдружие на четири организации - IFA, ITF, UNEP и  Фондация 
FIA, което иска да насърчи използването на възможността от 
значително и при това постижимо увеличаване на икономиите 
на гориво за превозните средства като принос към дебата за 
климатичните промени, енергийната сигурност и по-устойчива 
мобилност в глобален мащаб. GFEI работи с различни страни за 
развитието на подходяща национална схема за увеличаване иконо-
миите на гориво и в същото време за глобална стабилизация на 
емисиите от пътния транспорт до 2050 г. 93 

ФИСКАЛЕН ДАНЪК 
Много европейски страни прилагат мерки за реимбурсирането на 
пътните разходи от обществения транспорт. Вашата компания 
трябва да се съобрази с местната и национална нормативна уред-
ба. 
Компанията може да определи паркоместа с предимство за след-
ните потребители на транспорт:
 • Велосипедисти
 • Служители, споделящи автомобили
 • Клиенти и посетители
За да се насърчат служителите да ползват различни начини на 
превоз до работните си места, компанията може да поиска запла-
щане за паркоместата на автомобилите на служителите. Може 
да се направят изключения за следните служители:
 • тези, които споделят автомобил;
 • тези, които ползват автомобилите си за служебни команди-
ровки;

 • тези, които са в неравностойно положение;
 • тези, които са в затруднено социално положение.

93  http://www.globalfueleconomy.org/FAQ/Pages/FAQHome.aspx
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ДИСТАНЦИОННА РАбОТА (TELEWOrK)
Дистанционната работа позволява на служителите да работят 
у дома си или някое отдалечено място един или повече дни на 
седмица като използват комуникационни средства като телефон, 
интернет, факс или телеконферентна връзка.
Дистанционната работа допринася за „по-зелена” околна среда 
чрез намаляване на емисиите от въглерод от превозното сред-
ство, тъй като служителят не пътува до работното си място.
Дистанционната работа увеличава личната свобода и гъвкавост, 
следователно увеличава самочувствието и намалява стреса.
Дистанционната работа помага и на хората в неравностойно по-
ложение.

ТЕЛЕЦЕНТЪР
Телецентърът е място, където хората имат достъп до компю-
три, интернет и други цифрови технологии.
Компанията може да реши да използва телецентър в случаите, 
когато общественият транспорт не стига до офиса или когато 
служителите живеят далече от него.

ПРЕвОЗНИ СРЕДСТвА, ЩАДяЩИ ПРИРОДАТА 
Ако не може да се избегне използването на коли, компаниите може 
да решат да купят „по-зелени” коли за служителите си. Когато 
се избират и купуват превозните средства, трябва да се вземат 
предвид следните елементи:
 • Превозните средства трябва да съответстват на евро норми-
те, особено тези, приети след 2005 г.; 

 • Колите трябва да използват по-малко гориво и така ще гене-
рират по-малко СО

2
;

 • Компанията трябва да провери консумацията на енергия на мо-
тоциклетите;

 • Купете LPG хибридни автомобили и електрически коли, въпреки 
че те са по-скъпи. В повечето европейски страни има схеми за 
финансова подкрепа за купуването на екоколи.

Дистанционната 
работа позволява 

на служителите 
да работят 

у дома си или 
някое отдалечено 

място един или 
повече дни на 

седмица
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

ПЪТУвАНИя НА КЪСИ РАЗСТОяНИя: ОТ ДОМА ДО РАбОТА
Компанията може да приеме програма за мобилността на служи-
телите, с която се насърчава използването на алтернативни на 
автомобилите превозни средства. Може да се въведат дълго-
срочните мерки, за да се стимулира ползването на обществен 
транспорт, велосипеди, споделянето на автомобили и превозни 
средства, щадящи природата.
 • Финансови стимули за алтернативни възможности на автомо-
билите.

Чрез финансовите стимули компанията може да повлияе на служи-
телите си при избора на превозно средство. Ето някои предложе-
ния за финансови стимули:
 • частично или пълно реимбурсиране на разходите за обществен 
транспорт;

 • бонуси за велосипедистите и пешеходците;
 • използване на схеми „паркирай и продължи с обществен транс-
порт”;

 • въвеждане на схема „сума за паркиране” - служителите, които 
не идват на работа с автомобилите си, получават допълнител-
на сума, равна на тази, която компанията плаща за паркомясто. 



ИЗПЪЛНЕНИЕ — 125 — 

ЕКОШОФИРАНЕ
Съществуват различни добри практики и могат да се дадат мно-
го полезни съвети, с които да се помогне на шофьорите да нама-
лят консумацията на гориво с 20% до 40%.
Вашата компания може да организира курсове по екошофиране за 
служителите.
Ето някои полезни съвети за шофиране с икономии на гориво, за да 
се спестят пари и да се намалят емисиите от парникови газове 
от колите.
 • Сменяйте предавките според условията. Шофьорът трябва да 
смени на по-висока предавка, веднага след като автомобилът 
стигне 1800 – 2500 оборота в минута за колите, използващи 
бензин или 1500-2000 за тези, използващи дизел.

 • Шофирайте плавно. Използването на спирачка и ускоряването 
след това до максимална скорост води до по-голяма консумация 
на бензин, отколкото ако се шофира с постоянна скорост.

 • Изключвайте мотора по време на кратки спирания. Намалете 
излишната консумация на гориво при работа на празен ход като 
изключвате мотора, независимо от това дали сте спрели за 
малко или сте задържани за по-дълъг период (дори само за 30 
секунди). При изключен мотор, дори за малко, ще спестите по-
вече гориво, отколкото ви трябва за повторно стартиране 
на мотора.  

 • Редовно преглеждайте автомобила на сервиз. Добрият реглаж 
на автомобила означава, че той работи най-ефективно, което 
значи, че използва по-малко гориво.

Екологичното 
шофиране може 

да намали 
консумацията 

на гориво с 20% 
до 40%

Eco
driving
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ПЪТУвАНЕ НА ДЪЛгИ РАЗСТОяНИя
Избягвайте ненужни командировки и използвайте теле- и виде-
оконферентните връзки вместо тях.
Ако не можете да избегнете пътуванията, използвайте начини на 
придвижване с по-малко емисии от парникови газове (СО

2
 еквива-

ленти на километър).
 • Влак: насърчавайте служителите да използват влакове за по-къси-
те разстояния, тъй като при същото разстояние при самолети-
те се отделят с една трета повече емисии от парникови газове.

 • Автомобил: насърчавайте споделянето на автомобили. Видът 
автомобил също има значение.

 • Самолет: ако самолетът е единствената възможност, компани-
ята може да намали въздействието върху околната среда като 
се спре на някои специфични елементи. Класата на билета има 
значение за количеството емисии. Първа класа и бизнес класа гене-
рират респективно три и два пъти повече емисии от парникови 
газове, отколкото пътуването с икономична класа, поради по-мал-
кото пространство, което се заема в самолета. За предпочитане 
са директните полети, тъй като многобройните кацания и изли-
тания увеличават емисиите.

Индикатори за екологична резултатност

Пътуване от дома до работата

Автомобил                                          км

Обществен транспорт                        км

Велосипед / пеша                               км

Автомобили на компанията

Автомобил                                          км

Гориво                                                л/км
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Примери за добри офис практики

ZUrICh INSUrANCE GrOUP 94 
Zurich е застрахователна компания за финансови услуги, която 
урежда инвестиции, протекция, пенсии и застраховки на работо-
датели, бизнес и лични клиенти и брокери.
Zurich се стреми да намали въздействието върху околната среда 
на пътуванията до работата, както и на командировките, а също 
така и да намери решение на проблема с паркирането на колите. 
Проведено е проучване за пътуванията на служителите, преди 
да започне процеса. Това проучване показва, че много служители 
срещат трудности при придвижването си до работа поради 
задръстванията на трафика, несигурност при паркирането и в 
надежността на обществения транспорт, така че това разширя-
ва значително възможностите за подобрение. Необходима е била 
комбинация от мерки, свързани с компанията и района, за да се 
направят успешни транспортни планове.
Компанията е взела няколко мерки, за да подобри достъпа си. Орга-
низирана е безплатна автобусна връзка между различните филиали 
и сгради на компанията. За тези, които пътуват до офиса от 
далечни места, възможността за използване на автобус не е много 
реалистична, затова се препоръчва споделяне на автомобил. Тази 
опция се е насърчавала чрез интернет страницата на компанията 
и на таблата за обяви. Също така служителите използвали специа-
лен софтуер за намиране на подходящи партньори за споделяне на 
пътуването си. Тези, които са ползвали този начин на придвижва-
не, получавали преференциално места на паркинга и гарантирано 
връщане у дома като компанията плаща таксиметровата услуга, 
ако служителят не може да се прибере в къщи по друг начин.

94  http://www.iema.net/download/readingroom/casestudy/Zurich%20-%20Sustainable%20Transport%20
Plan-ning/Zurich%20-%20Sustainable%20Transport%20Planning.pdf
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Въведена била и нова система за управление на паркингите, като 
при някои сгради е улеснен достъпът на коли до паркинга.  
Компанията организирала безплатни линии на автобус-совалка и ав-
тобуси между различните сгради и местната железопътна гара. За 
стимулиране на персонала да ползва тези услуги компанията Zurich 
е предложила схема за пътуване с намаление, което позволява на 
служителите да получат безлихвен заем за сезонен билет, с който 
могат да пътуват в местните обществени автобуси вечерта 
и през почивните дни, както и да се придвижват до работното 
си място.
Видеоконферентните връзки са много популярни между филиалите 
и сградите на Zurich и това е довело до значително намаляване на 
пътуванията между корпоративните центрове.
 • 23% от работната сила са преминали от самостоятелно полз-
ване на автомобил към алтернативен начин на придвижване;

 • Използването на аудио- и видеовръзки за конфериране е нама-
лило разстоянието, изминато на година от персонала, с повече 
от милион мили, като са спестени 122 000 лири от икономии на 
гориво и са спечелени допълнително 17 000 работни часа.

Въглеродният офсет е намаление на емисиите от въглероден дио-
ксид или парникови газове, за да се компенсира емисия, генерирана 
на друго място.
Въглеродните офсети (компенсации) се измерват в метрични то-
нове еквивалент на въглероден диоксид (СО

2
) и представляват 

шест основни категории парникови газове. Категориите включ-
ват: въглероден диоксид (СО

2
), метан (СН4), азотен окис (N2O), 

перфлуоровъглероди (PFCs), хидрофлуоровъглероди (HFCs )  и хек-
сафлуорид (SF6). Един въглероден офсет представлява намаляване-
то на един метричен тон въглероден диоксид или неговия еквива-
лент на други парникови газове.
Офсетите се постигат обикновено чрез финансова подкрепа 
за проекти, които намаляват емисиите от парникови газове в 
краткосрочен или дългосрочен план. Най-често използваният вид 
проект е този, който включва възобновяема енергия (като вятър-
ните паркове, енергията от биомаса или хидроелектрическите 
централи). Други включват енергийно ефективни проекти, раз-
граждането на индустриалните замърсители или селскостопан-
ските вторични продукти, намаление/използване на сметищен 
метан и горски проекти. Някои от най-популярните проекти за 
въглеродни офсети от корпоративна гледна точка са енергийната 
ефективност и проектите за вятърни турбини. 
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Създаване на 
здравословна офис среда
Качество на въздуха в 
затворени помещения
Качеството на въздуха в затворени помещения има огромно въз-
действие върху здравето ни. Значимостта на това въздействие 
зависи от замърсяването на въздуха в затворени помещения и 
на открито. Замърсяването на външния въздух е важно, защото 
въздухът в затворените помещения е свързан с въздуха отвън 
чрез вентилацията 95. 
Здравните и екологични организации разглеждат замърсяването 
на въздуха в затворени помещения като една от най-големите 
опасности за нашето здраве. Тези замърсители са в резултат на 
дейности, продукти и материали, които използваме ежедневно. 
Въздухът в домовете ни, училищата и офисите може да бъде 2 
до 5 пъти по-замърсен, а в някои случаи и 100 пъти по-замърсен от 
въздуха на открито. Затова е важно да намалим вредните емисии, 
които са в строителните материали, както и в почистващите 
продукти, меката мебел и подовите покрития 96. 
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95  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/fp_pollution_2002_frep_02.pdf

96  http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmentalhealth/  look for air-quality
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Лошото качество на въздуха в затворените помещения е в резул-
тат от растящото замърсяване на въздуха, както вътре, така и 
навън, от биологични или химически вещества. Химическите еми-
сии са най-вредни, тъй като те допринасят за широка гама от 
здравни проблеми. Например, азбестът все още се намира в много 
стари сгради и когато се вдиша, може да увреди тъканите на 
белите дробове и да причини рак (азбестоза). Влагата и плесента 
увеличават рисковете от дихателни болести при децата и въз-
растните с 50%, тъй като освобождават биологични агенти във 
въдуха като вируси, микроби, гъбички и техните спори. Прахът 
е също важен компонент, тъй като може да бъде или органичен, 
или неорганичен и способства за отлагането на химическите еле-
менти на повърхностите. И накрая, лошото качество на възду-
ха в затворените помещения е също в резултат от недобрата 
вентилация, която може да се дължи на херметизиране и твърде 
голямо изолиране на сградите и недобра работа на системите.
Някои симптоми при хора, работещи в нездравословни офиси 
включват: раздразнителност, сънливост, повишена чувстви-
телност към химикали, възпаление на очите и носа, суха кожа и 
трудности при концентрирането. Често това се нарича Синдром 
на болната сграда. Нито един от тези симптоми не спомага за 
добра работна среда, особено в неиндустриалните сгради като 
офиси и училища. Синдромът на болната сграда може да доведе 
до увеличение на заболяванията и хронични болести.
Потенциалното икономическо въздействие на замърсяването на 
въздуха в затворени помещения е огромно и се изчислява на десет-
ки милиарди евро на година само за Европа. Това включва директни 
медицински разходи и загубени приходи, дължащи се на сериозни 
заболявания, както и на увеличение на болничните дни на служи-
телите и намаляване на производителността. Не забравяйте, че 
само разходите за труд се оценяват на 10 до 100 пъти по-големи 
на квадратен метър офис площ от разходите за енергия и други-
те, свързани с поддържането на сградата  разходи 97.
Както вече установихме, лошото качество на въздуха в затворени 
помещения има пряка връзка със здравето на работното място. 
Повече информация ще намерите също така и в глава „Здраве и 
безопасност”.
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97  http://www.energy.sintef.no/Prosjekt/Annex29/Publikasjoner/GSHPs_ThermalStorageNO.pdf
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Сертификация и екомаркировки

Постановяването на правнообвързващи стандарти за качест-
вото на въздуха в затворени помещения изисква специфични за 
прилагане методи, включително проверка за установяване на съ-
ответствие. Това, обаче, създава трудности при използване на 
стандарти за експозиция на закрито като средство за намалява-
не въздействието на замърсителите на въздуха върху здравето. 
Нещо повече, рутинният мониторинг на работното място не 
е разпространена практика и често приложението на мерките 
за спазване на стандартите не е реалистично или най-малкото 
много трудно. 
Методът на IAC сертификация от маркировка Eurofins и класифи-
кация на продуктите, базирана на резултатите от измерването 
на емисиите, дава сертификат само на основата на измерване 
на емисиите и одитната програма. Всеки продукт с етикет IAC 
отговаря на стандартите на ЕС. Спецификациите за строител-
ните материали и мебели във връзка със сертификацията и мар-
кировката с Indoor Air Comfort и Indoor Air Comfort Gold включват 
следните елементи:
 • Текстилни подови настилки (според EN 14041)
 • Еластични подови настилки (според EN 14041)
 • Дървени подови настилки
 • Изолационни материали (EN 13162 до EN 13171)
 • Гипсокартон (EoNh 520)
 • Лепила, изравняващи повърхностните съединения, праймери, 
уплътнения, запечатващи материали.

 • Други строителни материали
 • Мебели
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ДРУгИ НАРЕДбИ И ДИРЕКТИвИ
 • Директива на ЕС за опасните вещества (Регламент REACH 2006/121/EEC; 76/454/EEC)    
 • Директива за строителните продукти (1989/106/ЕС)
 • Директива на ЕС за газовите уреди (1990/396/ЕЕС), Директива на ЕС за отоплителните уреди 
(92/42/СЕЕ), Директива на ЕС за екодизайн (2005/32/ЕС)

 • Директива на ЕС за енергийната ефективност на сградите 
Новата Директива на ЕС за енергийната ефективност на сградите включва изисквания към средата 
в затворени помещения. Ето защо влошаването на тези условия няма да позволи да се изпълнят 
изискванията за енергийна ефективност.
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Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

Важно е да се насърчава комуникацията между служителите и 
строителните мениджъри и операторите, но и да се повишава 
информираността им за замърсителите на въздуха в затворени 
помещения чрез листовки и интернет страници. По този начин 
ще се поддържа добра околна среда в сградите и когато се пра-
вят чести инспекции, няма да има оплаквания от персонала, които 
са първият признак, че има проблем, свързан с качеството на въз-
духа или топлинните показатели. На такива оплаквания трябва да 
се обръща внимание преди да са се задълбочили. Миризмите също 
са индикатор за потенциални проблеми.

НАМАЛЕТЕ ДО МИНИМУМ ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ!
 • Наложете забрана на пушенето в затворени работни простран-
ства, като с това ограничавате хиляди замърсители с висока 
концентрация, които са част от тютюневия дим.

 • Изберете продукти от летливи органични съединения със слабо 
излъчване, които са били сертифицирани и маркирани от орга-
низации с репутация като сертификация за IAC (чрез Eurofins). 
Бъдете внимателни с твърдения на производителите като 
„без летливи органични съединения”, „естествени” или „алтер-
нативен”.

 • Сведете до минимум употребата на разяждащи или на базата 
на разтворители почистващи препарати или такива със силна 
миризма.  

 • Някои дейности като сваляне на пластове боя, непрофесионално 
запояване или лепене, боядисване, изравняване с шкурка или поли-
ране на камък могат да генерират високи нива на замърсяване и 
трябва да се извършват на открито.

 • Контролирайте емисиите на автомобилите и уредите. Не ос-
тавяйте автомобилите си или други мотори да работят на 
празен ход, особено ако са в гаражи и най-вече ако се намират в 
жилищни или офис сгради. Когато има такива гаражи, те трябва 
да се изолират от пространствата за живеене и работа.

ПОДДЪРЖАйТЕ ЧИСТОТА!
 • Сложете изтривалки пред вратите, за да намалите праха и 
мръсотията, която може да се внесе отвън и редовно сменяй-
те въздушните филтри.
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 • Използвайте прахоспукачки с филтър HEPA и микрофибърни кър-
пи за почистване на прах.

 • Чистете по-често, за да не се събират замърсители, особено 
при праха. 

 • Редовно провеждайте профилактични прегледи на системите за 
отопление, вентилация и охлаждане, за да оптимизирате функ-
ционирането им.

КОНТРОЛ НА вЛАгАТА
 • Ограничете кондензацията и предпоставките за развитие на 
плесен и разчистете всички материали, които абсорбират голя-
мо количество пара (глина, покрита с вар; гипсови панели и др.), 
ако те са в контакт с влажна атмосфера. След като изсъхнат, 
тези материали отново внасят замърсителите в околната сре-
да.

 • Поддържайте нивата на влага на по-малко от 60 процента и 
ако е необходимо, използвайте влагоуловители. Редовно почист-
вайте влагоуловителите.

 • Тъй като не е възможно да се унищожат спорите на плесента, 
най-добрият начин да намалите въздействието й върху качест-
вото на въздуха в затворените пространства е да предотвра-
тите или да се справеите бързо с проблемите с влагата, които 
са предпоставка за развитието на плесените.

 • Бързо отстранявайте всички течове.
 • Ако е имало наводнение или поражения от вода, незабавно взе-
мете мерки и разчистете мокрите материали и отстранете 
водата. Изсушете всички порести материали и мебелите през 
следващите 48 часа. Ако се появи плесен на някой порест ма-
териал като гипсокартон, панели за окачен таван или дърво, 
отстранете я и ги сменете.

 • Растенията може да подобрят качеството на въздуха в за-
творените пространства тъй като филтрират въглеродния 
оксид. Но ако ги поливате повече, това също е предпоставка 
за развитие на плесен. 

ПОДДЪРЖАйТЕ ПОДХОДяЩА вЕНТИЛАЦИя! 
 • Отваряйте вратите и прозорците, когато нивата на темпе-
ратурата и влажността го позволяват и внимавайте за нали-
чието на алергени във въздуха навън през пролетта и есента. 
Въпреки ефикасността си, естествената вентилация зависи от 
служителите, защото прозорците се отварят и затварят ръч-
но. Ефективността на тази система ще се намали, тъй като 
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вниманието на персонала може да се отклони в други посоки и 
тогава вентилацията ще бъде недостатъчна. 

 • При обикновените системи за вентилация филтрите и вен-
тилационните канали са обичайният източник на замърсяване, 
особено миризмите. Остатъчните масла са основен източник 
на замърсяване в новите канали, но също такива причинители е 
и развитието на микроорганизмите, прахтта и остатъците, 
събрани в каналите по време на строителни дейности - неорга-
нични вещества и органична прах.

 • Проверявайте дали механичните филтри са на мястото си, дали 
са поставени добре и ги сменяйте периодично според инструк-
циите на производителя.

ПОДДЪРЖАйТЕ ДОбРЕ СИСТЕМАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ, 
вЕНТИЛАЦИя И ОХЛАЖДАНЕ!
Системата за отопление, вентилация и охлаждане трябва да бъде 
проектирана така, че да оперира и да може да се поддържа, за 
да съответства на необходимите стандарти за недопускане за-
мърсяване на въздуха. Прието е изискване към всички европейски 
страни да предприемат необходимите мерки за предотвратяване 
изтичането на охлаждащи агенти като монтирате фиксирани га-
зови детектори в новите и съществуващите инсталации.   
Справки в: 
 • Регламент на ЕС за вещества, които нарушават озоновия слой 
(№ 2037/2000) 

 • Европейски стандарт (EN378) за  хладилни системи, безопасност 
на термопомпите и  изисквания за околната среда 

 • Регламент за флуорираните парникови газове  (EC № 842/2006 – 
EC Global Warming Response USA: ASHRAE 15 and Unified Mechanical 
Code 1994)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДДРЪЖКА И ИНСПЕКЦИИ 
За да се избегне постепенното износване на оборудването и ри-
сковете от това и, за да сме сигурни, че системите отговарят 
на изискванията за безопасна работа, трябва да се провеждат 
редовни прегледи и инспекции и да се вземат незабавно мерки по 
поддръжката им. 
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

Важно е да се търсят оценките и съветите на професионалисти-
те, за да се поддържа здравословна околна среда, правилно опери-
ране и подходяща автоматизация. Решенията трябва да съответ-
стват на търсенето и изискванията и да включват приложими 
решения, които ще допринесат за добрата среда в затворените 
помещения с минимум разход на енергия.

Системата трябва:
 • Да бъде проста и лесна за управление
 • Да бъде лесна и разбираема
 • Да съответства на нуждите на потребителя
 • Да дава възможност на всички потребители да задоволят из-
искванията си

 • Да включва функциите си бързо
 • Да се връща на положение предварителен избор след известен 
период от време след като е била настроена от потребителя

 • Да не бъде операционно зависима само от потребителя. Доказа-
но е, че естествените вентилационни системи, чиято работа 
зависи единствено от потребителя, не работят винаги добре 
поради нередовното участие на потребителя в тази дейност

 • Автоматизацията не би трябвало да представлява някакъв про-
блем

 • Поддържайте взаимодействието между системите на венти-
лацията, отоплението и охлаждането

ИЗПОЛЗвАйТЕ МАКСИМАЛНО ЕСТЕСТвЕНАТА вЕНТИЛАЦИя!
 • Инсталирайте прозорци, които се отварят, за да можете да 
проветрявате по естествен път всички пространства на офи-
са.

 • Осигурете естествена вентилация чрез комбинация от авто-
матично отварящи се прозорци и използване на кепенци или 
щори (както при атриум), за да имате напречен и вертикален 
поток, с което ще накарате въздуха свободно да преминава 
през сградата. Ако използвате данните от външен уред, от-
читащ климатичните условия, ще можете автоматично да 
управлявате прозорците и жалузите чрез температурни и СО

2
 

сензори.   
 • Не инсталирайте източници на външно замърсяване и рецир-
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кулация на отработен въздух там, откъдето ще се осигурява 
въздух за сградата. 

 • Проучете възможността от инсталиране на външни защити 
от слънцето, като жалузи или сенници.

вЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Различните вентилационни стратегии за естествени, механични 
и хибридни системи може да оказват значително влияние върху 
потреблението на енергия. Важно е, обаче, да се оцени реалистич-
но цялата система и недиректните последици върху дизайна на 
сградата. Смята се, че естествените и хибридните системи из-
ползват по-малко енергия от механичните, но те изискват по-го-
леми помещения и повече строителни материали. Такива системи 
много често са причина за голяма загуба на топлина от другите 
системи. За да се осигури здравословна среда в затворените по-
мещения, без да се оказва влияние върху околната среда, трябва да 
се анализира цялостната система.
Голямо предизвикателство за различните професии е да поддър-
жат здравословна среда, когато сградата се обновява или преус-
троява. Когато сградите се обновяват или преустрояват трябва 
да се внимава не само за околната среда, но и за здравословната 
среда в затворените помещения.
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ИЗПОЛЗвАйТЕ hVAC СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, 
вЕНТИЛАЦИя И ОХЛАЖДАНЕ!
 • При сграда с механична система за отопление, вентилиране и 
охлаждане, потокът от свеж въздух трябва бъде 12 л/сек/чо-
век98 .

 • Преди построяване на сградата или преустройство на същест-
вуваща такава, използвайте изчислителна динамика на флуидите 
и топлинно моделиране, за да сте сигурни, че предложената 
естествена вентилационна и охладителна система и стратегия 
ще работят добре.  

 • Външен економайзер, който доставя външен въздух за охлажда-
не, когато навън е по-хладно от вътре, може да се интегрира 
към съществуващата HVAC система. Също така прозорци, кои-
то се отварят, са по-добрият избор, защото спестяват енер-
гия и спомагат за вентилацията. Прозорците са най-подходящи 
за идеалния климат, когато навън е достатъчно хладно, за да се 
използват често, а вечерта - за предварително охлаждане. Дори 
ако се вземе предвид допълнителното оборудване и контролни 
системи, потенциалните икономии от такова „безплатно ох-
лаждане” може да са големи. Инвестицията може да се възвърне 
за 2 до 5 години. 

 • Механичните вентилационни системи с добро филтриране 
могат да контролират нивата на прах. Някои допълнителни 
въздушни филтри, като електростатични системи или йонни 
генератори, може да се използват самостоятелно или като 
интегрирани елементи на системата. Ако използвате допълни-
телно такива въздушни филтри, добре е те да са сертифицира-
ни според европейското законодателство и да съответстват 
на съществуващите стандарти за минимално освобождаване 
на озон.

 • Положителните резултати от HVAC системите се дължат 
главно на филтрите, които намаляват концентрацията на озон 
и нивата на потенциално вредните продукти на окислението.

Повече информация ще намерите в глава „Потребление на енергия”

При сграда 
с механична 
система за 
отопление, 

вентилиране 
и охлаждане, 
потокът от 
свеж въздух 

трябва бъде 12 
л/сек/човек

98  Скорост на въздушния поток на човек: обемният дебит се разделя на броя на обитателите 
в пространството, за да се получи скоростта на потока за един обитател. Това обикновено се 
изразява като литри/секунда за всеки обитател или л/сек/ч
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ОТСТРАНявАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ в ЗАТвОРЕНИ 
ПОМЕЩЕНИя
 • Предотвратявайте навлизането в сградата на замърсители 
отвън. Осигурете достатъчен обмен на въздуха чрез добра 
вентилация. Колкото и да се стараем, винаги ще има замърси-
тели на въздуха вътре в помещенията. Важно е те да напуснат 
сградата.  

 • Избирайте материали, мебели и оборудване с ниски емисии, за 
да намалите летливите органични съединения и останалите за-
мърсители. Купувайте продукти с малко или никакво съдържание 
на формалдехид, трихлоретилен или бензол. 

 • Използвайте зелени мебели за да намалите замърсяването в за-
творени помещения

 • Не използвайте трудни за поддръжка материали, които съби-
рат прах, като килими, например.

Повече информация ще намерите в глава „Офис мебели”

Използвайте 
зелени мебели 

за да намалите 
замърсяването 

в затворени 
помещения
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ОбЕЗвРЕЖДАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ МЕбЕЛИ И 
ПРЕДОТвРАТявАНЕ НА СОРбЦИяТА 
Някои мебели, особено тези с тапицерия, могат да поглъщат за-
мърсителите от въздуха и да ги излъчват след това (процеси, 
известни като сорбция и десорбция). Прекалено замърсени мате-
риали като плесенясала изолация или текстил, които са абсорбира-
ли пушек или почистващи разтворители, трябва да се отстранят 
от околната среда. Новите мебели трябва да са опаковани добре, 
за да не поемат замърсители по време на транспортирането им.

ОТгЛЕЖДАйТЕ РАСТЕНИя!
Трябва да интегрирате растенията във вашия офис, за да намалите 
замърсителите, които се разпространяват по въздуха и да подо-
брите качеството на въздуха в затворените пространства. Раз-
положете растения из офиса, особено от видовете: лилия, драцена, 
английски бръшлян, китайска папрат и стайни палми. Ако в стаите 
има повече светлина, изберете растения „паяци” или цъфтящи рас-
тения, като  хризантема или азалия.

Индикатори за екологична резултатност

Стандарти за качество на въздуха в затворени 
помещения и насоки
Много е трудно да се приложат насилствено стандартите за 
качеството на въздуха в затворени помещения заради нарушаване 
на личното пространство. Добре е вентилацията да разрежда 
предполагаемите емисии в помещенията до количества под ука-
заните нива.

Указания за замърсителите на въздух в затворени 
помещения
Всеки 3 до 5 години трябва да извършвате проверка за замърси-
тели от особена важност като  тютюнев дим в околната среда 
(пасивно пушене), формалдехид, СО, твърди прахови частици (PM 
2,5 и PM 10), NO2, бензол, нафталин, плесени и акари, влага, CO

2
, 

който се измерва се при вентилацията и радон 99.
Правете справки с указанията за нивата на определени химикали 
в затворени помещения и определете цели, при които рискът за 
здравето е значително намален –. Вижте и стандартите, опреде-
лени от Световната здравна организация (СЗО) 100.

Поставянето 
на растения 

ще намали 
замърсителите 

и ще подобри 
качеството 
на въздуха в 

затворените 
пространства

99  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

100  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/128605/Factsheet_indoor_chem_15_
Dec_10.pdf
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Съществуват методи за вземане на проби и анализ за повечето 
замърсители на въздуха в затворени помещения, но трябва да сте 
сигурни, че сензорите за вътрешния въздух няма да попречат на 
вземането на проби и оценката им. Препоръчително е да се из-
ползва сертифицирането по съществуващия стандарт ISO 16000  
(CEN-ISO, 2001, 2004, 2006) 101. 

Критерии за персонална оценка на въздуха в затворени 
помещения
Критериите за персонална оценка качеството на въздуха в затво-
рени помещения могат да бъдат определени според трите нива 
на реакция:
 • Поведенческа - изпълнение на задачата, самооценка на изпълне-
нието и наблюдавано спонтанно поведение.

 • Субективно възприятие - приемливост, задоволство, дали въз-
духът има положителен или отрицателен ефект и описанието 
на вида миризма и характе.

 • Физиологично - интензитет на самооценката за здравните 
симптоми и обективните измерения като скорост на мигане, 
начин на дишане, измерване скоростта на метаболизма и ниво-
то на активация.

 • Мултидисциплинарният подход включва оценката и планирано-
то управление на бъдещите рискове от качеството на въздуха 
в затворени помещения като възможно следствие от промя-
ната на климата.  

Указания за влажността
Индикаторите за влажност и развитието на микробите включва 
наличието на кондензация на повърхностите или на структурите, 
видима плесен, усещаща се миризма на плесен и щети, нанесени 
от вода, течове или проникване. Следните елементи показват 
проблеми на средата в затворени пространства:
 • Има ли конденз в средата на прозорците с двоен стъклопакет 
от вътрешната страна през зимата?

 • Има ли изменение на цвета или тъмни петна по външните сте-
ни, например зад етажерки или шкафове, които са разположени 
в близост да външните стени?

 • Забелязал ли е някой от персонала или посетителите миризма 
на плесен в офиса?

 • Оплакват ли се служителите от постоянни дихателни проблеми 
или суха лигавица на дихателните пътища?

101  http://www.eutrio.be/
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Чрез постоянни проверки, а когато е необходимо и подходящи 
мерки, за повишени нива на спорите, клетъчни фрагменти, алерге-
ни, микотоксини, ендотоксини, бета глукани и летливи органични 
съединения, може да се потвърди наличието на влага в помещени-
ята и развитие на микробите, което представлява потенциална 
заплаха за здравето на човека.  
Тъй като връзката между влага, излагане на микроби и въздействие 
върху здравето не може да се изрази количествено, не могат да 
се препоръчат и никакви количествени или здравословни указания 
за стойности или прагове на приемливи нива на заразяване с ми-
кроорганизми. Вместо това се препоръчва предотвратяване на 
проблемите, причинени от влага или плесен102 .
.

102  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
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Примери за добри офис практики 

КАЧЕСТвО НА вЪЗДУХА в AUDUBON hOUSE, НЮ йОРК, САЩ 
Преди няколко години Audubon House в Ню Йорк предприе цялост-
но преустройство на офисите си като използва само „зелени” 
продукти. Служителите се чувстват толкова добре, че идват на 
работа по-рано и често стоят след края на работното време. 
Освен това поддържат ред на бюрата си.
Служителите намират, че се чувстват добре и удобно без емисии-
те от традиционната офис мебелировка, а също така се гордеят, 
че работят за компания, която се грижи за околната среда – до-
бри корпоративни граждани. Тъй като потребителите стават 
все по-информирани за стъпките, които ние всички правим за 
запазване и съхраняване на ресурсите на земята, много е важно 
да знаем, че и нашият работодател също взема мерки да станем 
„зелени”.

Оценка на разходите през жизнения цикъл чрез повишаване качест-
вото на  въздуха в административна сграда, извършено 103. 
Целта на тази оценка е да се сравнят разходите през жизнения 
цикъл при повишаване качеството на въздуха в затворени поме-
щения с получените  приходи от повишената производителност 
на офиса. Тази оценка показа, че повишеното качество на въздуха 
повишава рязко ефективността. Производителността на офиса 
се повиши 60 пъти, а инвестицията обикновено се възвръща след 
най-малко 2 години. Освен това нормата на възвръщаемост е 
седем пъти по-висока, отколкото минималният приемлив лихвен 
процент. 

Въз основа на горните изчисления, ако подобрим качеството на 
въздуха в малък офис със 100 души персонал от „средно” ниво 
(50% недоволни) до „отлично” ниво (10% недоволни), годишните 
приходи ще се увеличат с около 150 000 лева за период от 25 го-
дини. Резултатите също показват, че подобни икономически ползи 
могат да се получат в различни климатични зони. 

Производител-
ността на 

офиса се повиши 
60 пъти, а 

инвестицията 
обикновено се 

възвръща след 
най-малко 2 

години

103  “Estimate of an Economic Benefit from an Investment in Improved Indoor Air Quality in an Office 
Building”
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Здраве и безопасност
Въпреки че работата в офиса се смята за относително безопасна, 
служителите там се изправят срeщу професионални рискове и се 
оплакват от напрежение в очите, страдат от синдром на свръху-
мора, главоболия, спъвания и падания, наранявания и стрес, свързан 
с работата. Тези потенциални рискове могат да се избегнат, като 
се вземат съответните предпазни мерки.
Тази глава описва основните принципи за осъществяване на здра-
вословни и безопасни условия на труд в офисите - околна среда, 
организация на работата и основни професионални проблеми на 
здравето и безопасността.
Околната среда в офиса е комбинация от осветление, температу-
ра, влажност и качество на въздуха. Освен тези елементи, важна 
роля играят и дизайнът на работното място, организацията на 
работата (работни практики, натовареност, почивки), инфор-
мираност на служителя, изпълнение на правилата за безопасност. 
Офисът може да бъде здравословно и удобно място за работа, ако 
се поддържат нивата на тези компоненти.
Всяка инвестиция за здравето и безопасността на работното 
място се отплаща с по-добро здраве и благосъстояние на персо-
нала, а оттам и по-висока производителност на труда. Все повече 
доказателства се появяват, че грижата за здравето (с основна цел 
предпазване от вредни въздействия в работата) има също по-
ложително икономическо въздействие, както на национално ниво, 
така и в офиса. Безопасността на работното място може да се 
разглежда по-скоро като фактор за производителността, откол-
кото икономическа тежест. 

 

всяка 
инвестиция 

за здравето и 
безопасността 

на работното 
място се 

отплаща с по-
добро здраве и 

благосъстояние 
на персонала
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НОРМАТИвНИ АКТОвЕ
В Европа рамката на професиоиналното здраве и безопасност е 
изградена основно върху законодателството. През 1989 г. е при-
ета Европейска директива за рамката на безопасност и здраве 
на работното място (Директива 89/391 ЕЕС), която маркира един 
значителен етап за подобряване безопасността и здравето на 
работа. Тази директива постановява минималните изисквания за 
здравето и безопасността (задачи, методи и структури) за цяла 
Европа. Страните-членки, обаче, могат да приложат и по-строги 
мерки. Въпреки усилията за хармонизация все още има различия 
между националните закони и практиките. Докато някои стра-
ни изискват прилагането на изчерпателни и подробни правила за 
здраве и безопасност за служителите, други изискват приложение 
на правилата само за тези, „които се нуждаят”.  
Измежду всичките възможни рискове електрическата и пожарната 
безопасност на сградите се регулират стриктно в ЕС. Стандарти-
те за електрическото оборудване и инсталации, както и за пожар-
ната безопасност са хармонизирани в ЕС. Техническото ниво се ре-
гулира от директивите и стандартите на ЕС. Организационното 
ниво обикновено се регулира от националното законодателство. 
Информация за настоящето европейско законодателство във 
връзка с професионалното здраве и безопасност на работното 
място може да намерите в: 
 • Европейски директиви 104

 • Национални закони, прилагащи Рамковата директива 105  

104  http://osha.europa.eu/en/legislation/directives

105  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71989L0391:EN:NOT
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Сертификация и маркировка     

Най-използваният документ за стандарти за здраве и безопасност 
е OHSAS 18001.
OHSAS 18001 е спецификация на международната система за упра-
вление на професионалното здраве и безопасност, която е раз-
работена в съответствие със стандартите за системите за 
управление ISO 9001 -качество и ISO 14001 - екология. ISO 9001 и ISO 
14001 улесняват интеграцията по управление на качеството, еко-
логията и професионалното здраве и безопасност. Тези стандарти 
определят точно изискванията за система на управление на про-
фесионалното здраве и безопасност и дават възможност на орга-
низацията да контролира рисковете на професионалното здраве 
и безопасност и да подобрят ефективността на управлението.
Ръководството на Международната организация на труда (ILO-
OSH 2001) предоставя уникален международен модел, съвместим 
с другите стандарти и указания за системи на управление. Този 
документ, обаче, не е правно обвързващ и не е предназначен да 
замести националните закони, наредби и приети стандарти. Той 
отразява ценностите на Международната организация на труда 
като трипартизъм и съответни международни стандарти, вклю-
чително Конвенция № 155 за Беопасност и здраве при работа, 
1981 г. и Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 
г.  За приложението му не е необходима сертификация, но не я и 
изключва като начин за приемане на добрите практики, ако това 
желае страната, която прилага указанията на Международната ор-
ганизация на труда. 
Има много стандарти за класификация и проверка на електриче-
ската и пожарна безопасност на продукти и строителни мате-
риали. Системата за класификация на строителните материали е 
известна като EUROCLASSES. EUROCLASSES е доста сложна система 
за оценка на характеристиките и свойствата на използваните 
материали и компоненти, за да даде точна информация на архи-
тектите и строителите за материалите, които смятат да я 
включат в дизайна и строителството на даден проект или сграда.  
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Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

Преди да приложите на практика системата за управление на 
здравето и безопасността в офиса, може да помислите за няколко 
мерки, свързани с управлението. Една от тях е да изработите 
съответна процедура. Офисът би трябвало да има одобрена про-
цедура, като указания или вътрешни правила, за създаването на 
здравословна и социално балансирана работна среда.
Освен приетата процедура, офисът трябва да избере няколко от-
говорни лица от 
персонала:                               
 • специалист по работна среда за координиране на всички дейнос-
ти, свързани със здравето и безопасността;

 • представител на персонала, който отговаря за жалбите и оп-
лакванията във връзка с здравето и безопасността.

Една от задачите е офисът да се снабдява с ергономично, без-
опасно и добре поддържано оборудване,  но не е без значение и 
така нареченият човешки фактор, например, неумелото боравене 
с оборудването може да доведе до сериозни здравословни пробле-
ми. Затова освен техническите решения, важни са и „меките”-
дейности за гарантирането на добро здраве и безопасност на 
работното място. „Меките” дейности включват всичко, което 
се отнася до комуникация и обучение на персонала. Служителите 
трябва редовно да се информират за рисковете на работното 
място, включително пожар и извънредни ситуации, за необходи-
мостта от 10 минутна почивка на всеки час, за да се раздвижат и 
отморят очите си, и др. Също така, от време на време, трябва 
да се проверява ефективността на „човешкия фактор” в офиса. 
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Някои „меки” дейности включват:
 • Новопостъпилите трябва да се информират какви са рискове-
те за здравето на работното място;     

 • На всички служители трябва редовно да се припомнят риско-
вете, свързани с работата им, предложенията и съветите как 
да се подобри здравето и безопасността (например, съвети за 
безопасно и ергономично използване на оборудването); 

 • Да се даде възможност на всички да направят предложения за 
подобряване на условията на труд във връзка със здравето и 
безопасността.

 • Здравето и безопасността са тясно свързани с процеса на 
систематична оценка на риска, който включва ясно определени 
стъпки, които могат да се свържат с процеса на решаване на 
проблема. И накрая, здравето, благосъстоянието и безопасност-
та на хората на работното им място може да се постигне 
чрез комбинация от следните дейности:

 • Изработване на план за действие за насърчаване спазване на 
правилата за здраве и безопасност в офиса с прякото участие 
на служителите;

 • Избиране на отговорни служители, чиято задача е да организи-
рат и приложат дейностите, проектирани в гореспоменатия 
план;

 • Подобряване организацията на работа и работната среда;
 • Насърчаване на служителите да участват в спортни дейности. 
Работодателят може да компенсира разходите за такива дей-
ности напълно или отчасти, като поеме, например, разходите 
за курсове по йога, такса ползване на салон за фитнес и др.  

 • Насърчаване развиването на тялото и ума;
 • Организиране на редовни медицински прегледи на служителите, 
като те трябва да са за сметка на работодателя и да се из-
вършват минимум на всеки 3 години. Провеждането на редовни 
профилактични прегледи показва и загрижеността на организа-
цията за нейните служители.

Офисът трябва да определи няколко индикатора за мониторинг и 
оценка на ефективността за изпълнението на плана за здравето 
и безопасността. Например, индикатори може да бъдат: брой на 
злополуки или наранявания, групирани по причини; брой на отсъст-
вия по болест, по дни на година; брой оплаквания на персонала във 
връзка с проблеми на здравето и безопасността, на година и др. 
Също така служителите трябва да се информират за усилията, 
които се полагат за решаване на проблемите със здравето и 
безопасността в офиса поне един път годишно.
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Офисът трябва да организира дейности, свързани със здравето 
и безопасността, с които да ангажират и мотивират персонала, 
като организиране на кампании и конкурси, свързани със здравето 
и безопасността.

Почивки и упражнения – отговорник от персонала може да насър-
чава колегите си ежедневно за това.   
Ключът към предотвратяване на наранявания от преумора е да се 
комбинира шаблонната работа с по-креативна , чрез упражнения 
или почивки. Работниците трябва да се раздвижват и така да на-
маляват последиците от умората от извършване на различните 
задачи. Чести малки почивки са много ефективни за отмора от 
работа с клавиатура. По време на такива почивки служителите 
трябва да се разходят из помещенията и да извършват различни 
движения, които им помагат да облекчат схващането на мускули-
те. Различни движения, които са реакция на схванати мускули, като 
свиване на раменете, са много полезни.
Особено полезен метод за облекчаване на мускулната умора е да 
се сменя позата. За известно време се сменя обичайната поза. 
Някои столове могат да се накланят напред, така че седящият 
също се накланя напред и може така да помогне на мускулите на 
ръцете, врата и раменете. Мониторите са причина за уморени 
и зачервени очи и напрежение на очите. Намалете напрежението 
като почивате за малко и отклонявате погледа си на средно раз-
стояние или ако е необходимо, затворете очите си и ги покрийте 
с ръцете си без да ги натискате и дишайте дълбоко.  
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НяКОИ ЛЕСНИ УПРАЖНЕНИя:
Следните упражнения могат да се правят преди започване на работа и след обедната почивка, на-
пример. Ползата от такива упражнения се усеща най-добре, ако за всяко от тях отделите поне 30 
секунди.

Огънете китката и пръстите назад с другата ръка, като в 
същото време свивате леко лакътя си, докато не усетите 
опъване на мускула от лакътя до китката. Задръжте в това 
положение за 30 секунди. 

Изпънете ръката пред себе си с изопнат лакът, дланта на ръ-
ката успоредна на лицето, пръсти, сочещи нагоре или надолу. 
След това изпънете пръстите назад с помощта на другата 
ръка и ще почувствате опъване на мускулите на ръката. За-
дръжте в това положение 30 секунди.

Наведете брадичката си надолу и леко обърнете главата си 
наляво и надясно. Дръжте брадичката на гърдите си. Направе-
те това движение десет пъти.

Обърнете главата си наляво и надясно бавно десет пъти.
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Опъване на тялото
Сплетете пръстите на ръцете си, обърнете дланите си. Из-
пънете ръцете си над главата, докато са напълно изправени. 
Не извивайте гърба си.

Пръсти на краката
Разкрачете се на ширината на раменете си. Петите са на 
пода. Извивайте пръстите на краката си нагоре и надолу.

Рамене
Раздвижете раменете – повдигнете ги, извийте назад, вър-
нете в начална позиция и се отпуснете. Повторете в обра-
тната посока.

Странично разтягане
Отпуснете лявото рамо и с ръката си се опитайте да дос-
тигнете пода. Върнете се обратно в първоначалното положе-
ние. Направете същото с дясната ръка.



ИЗПЪЛНЕНИЕ — 152 —

Пеша или с велосипед на работа
Освен горните упражнения и други движения, свързани със здраво-
словния начин на живот, препоръчително е да включите и начина 
на придвижването до работното място. Напълно безплатно е 
да ходите пеша на работа, ако разстоянието не е голямо и не е 
нужна голяма инвестиция за работодателя да снабди служителите 
с велосипеди, които може да се използват повторно или да се 
отдават под наем на служителите106  

Извиване на гърба
Хванете пищяла си, вдигнете крака си. Наведете се напред 
като се опитате да допрете носа си до коляното.
Забележка: Това упражнение не е подходящо за бременни и нас-
коро родили майки.

Сгъване на коляното
Вдигнете крака си и го задръжте опънат напред. Свийте ко-
ляното като пръстите трябва да сочат нагоре и опънете, 
така, че пръстите да сочат към пода. Повторете с другия 
крак.

Крака
Седнете в предната част на стола, краката, опънати, са 
допрели пода. Без да сгъвате в коляното вдигнете единия крак 
няколко сантиметра нагоре. Задръжте за секунда и го върнете 
на пода. Повторете същото движение с другия крак.

106  http://www.biketowork.be/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=49&lang=
en-GB
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

Организирането на „зелен офис” не означава само купуване на висо-
ко технологично ергономично оборудване или проектиране на мо-
дерна административна сграда. Много често мерките, за които 
разходите са малки и добре организираната работа дават добри 
резултати. Всички налични възможности трябва да се използват 
ефективно, планираните решения трябва добре да се обмислят. 
Препоръчително е да се направят първо малките инвестиции, 
където е възможно. Например, да се използва естествената вен-
тилация вместо изкуствената, когато е възможно. Това не само 
спестява пари, но също така и запазва природната среда и здра-
вето на човека. В края на краищата, кой не би бил мотивиран да 
работи в здравословен, безопасен и „зелен” офис? 107 

Температура и климатична инсталация
Повечето хора намират, че най-подходящи за работа са темпера-
тури между 20о -24оС. Затова е важно да се осигури стабилна тем-
пература в помещенията, независимо от температурите навън 
(повече информация ще намерите в глава „Качество на въздуха в 
затворени помещения”) 108.     
 • Важно е да се обърне внимание на дизайна на аминистративната 
сграда и работното място. Добре проектираната естестве-
на вентилационна система често спомага за поддържането на 
стабилна температура и да не се прибягва до използването на 
климатичната инсталация. Това спестява енергия и пари. 

 • Ако има непрекъснати оплаквания, че е твърде студено или 
твърде топло в офиса, въпреки че термостатът показва тем-
пература в определените граници, проверете дали уредът не 
е поставен на пътя на въздушния поток от вентилационния 
отвор.
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107  http://www.workcover.nsw.gov.au/formspublications/publications/Documents/health_and_safety_in_
the_of¬fice_guide_1319.pdf

108  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/115486/E77650.pdf
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влажност
Влажността показва количеството водни пари във въздуха. Оп-
тималните граници на относителнта влажност са от 40 до 60%. 
Ниската влажност може да причини сухота на очите, носа и гърло-
то и може да увеличи честотата на токови удари от статично 
електричество. 
Относителната влажност над 80% е причина за умора и понякога 
на „запушен нос”. За да се поддържат границите на оптимален 
комфорт на относителната влажност, на оптимално ниво трябва 
да са и другите фактори за качество на въздуха в помещенията, 
като стайна температура и вентилация. Растенията също са по-
лезни за подобряване качеството на въздуха. Ако относителната 
влажност е непрекъснато твърде висока или твърде ниска, обър-
нете се към специалист по климатични инсталации да провери 
и установи причината и предложи съответното разрешение на 
проблема. Повече информация ще намерите в глава „ Качество на 
въздуха в затворени помещения”.
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вентилация
Под вентилация се разбира движението на въздуха и скоростта 
на постъпление от свеж въздух. Препоръчителната скорост е 12 
литра за секунда на човек за общо помещение на офис (повече ин-
формация ще намерите в глава „ Качество на въздуха в затворени 
помещения”).
Качествената вентилация помага да не се позволява на замърси-
телите да навлязат в помещенията. Замърсителите включват 
бактерии, вируси, спори на плесени и прах, пари на разтворители 
или химикали, генерирани или използвани в сградата.
Модерните административни сгради имат вградена вентила-
ционна система. За съжаление, в много случаи евтините решения 
не вземат под внимание реалната ситуация, като количеството 
светлина, офис оборудване и хора в едно помещение и вентилаци-
ята в този случай е или много слаба, или много силна. Това може да 
причини здравословни проблеми или общо неразположение.
Вентилационните системи, които не подават достатъчни количе-
ства свеж въздух, могат да поддържат високи нива на въглероден 
диоксид. Застоялият въздух, който се дължи на лоша вентилация и 
натрупване на излишна топлина или влажност, също допринася за 
замърсяване на въздуха. Възможните контролни мерки за намалява-
не замърсяването на въздуха включват:    
 • ефективна филтрация на въздуха;
 • осигуряване на достатъчни количества свеж въздух за сградата; 
 • поддържане на климатичната инсталация, което трябва да 
включва и редовно почистване;

 • да не се допуска запушване на вентилационните канали;
 • да се локализира оборудването, което използва разтворители в 
места със значително движение на въздуха и/или да се инстали-
ра местна изпускателна вентилационна система.

Препоръчва се, ако е възможно, „зеленият офис” да има естест-
вена вентилационна система. Първо, това е по-добре за околната 
среда и също така спестява пари. Второ, доказано е, че правилно 
проектираната естествена вентилация няма вредни въздействия 
върху здравето на служителите и е по-добра за вътрешния кли-
мат.
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Озон
При работата с фотокопирните машини и лазерните принте-
ри се отделя озон. Възможно е да се забележи миризма на озон, 
когато концентрацията му е между 0,01 и 0,02 обемни части за 
милион (ppm). Озонът в по-големи концентрации може да причини 
възпаление на очите и горните дихателни пътища, главоболие и 
временна загуба на обоняние.
За да се поддържат по-ниски от приемливите нива на озон е 
необходимо: 
 • редовно да се проверяват и поправят фотокопирните машини; 
 • да се инсталира озонов филтър на фотокопирните машини и 
лазерните принтери;

 • да се осигури подходяща вентилация.
Ако са добре поддържани, съвременните фотокопирни машини с 
озонов филтър не представляват заплаха за здравето. Предва-
рителните изследвания на лазерните принтери показват същия 
резултат.       

Осветление
На работните места трябва да има достатъчно естествена 
светлина и да имат достатъчно средства за изкуствена светлина 
за запазване здравето на работника и безопасността му. Работни 
места, при които има риск от евентуално прекъсване на елек-
трическия ток или друга повреда на изкуственото осветление, 
трябва да бъдат снабдени с други източници на осветление за 
извънредни ситуации. 
Важно е работното място да се проектира така, че да се използва 
естествената светлина колкото може повече – това се отра-
зява добре на общото здравословно състояние и благополучие на 
работника. Затова трябва да се предвидят прозорци на тавана и 
слънчеви тунели в помещения без прозорци. Също така използва-
нето на естествената светлина води до по-малко потребление 
на енергия и икономически ползи. Повече информация ще намерите 
в глава „Потребление на енергия”.
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Ергономика
Ергономиката се използва с две цели - за здраве и производител-
ност. Ергономиката се отнася до дизайна на такива предмети 
като безопасни мебели и лесни за ползване машинни интерфейси. 
Подходящият ергономичен дизайн допринася за предпазването от 
непрекънати разтежения, които могат с времето да се утежнят 
и да доведат до трайна нетрудоспособност.
В много офиси битува заблуждението, че е достатъчно да се 
купи ново „ергономично” оборудване  и ще се намери решение на 
всички оплаквания свързани с работното място. Всъщност, освен 
използването на ергономични технически средства, което е важен 
елемент, човешкият фактор също е от голямо значение. Ако на-
пример височината не е правилно нагласена, дори ергономичният 
стол ще бъде използван съвсем неподходящо. 
Има няколко изисквания за разполагането и използването на обо-
рудване с клавиатура и те включват височина на работната по-
върхност, стол, разположение на клавиатурата, разположение на 
монитора, поза и движения и използване на мишката. Трябва да се 
използват услугите на инструктор по ергономика, който да обучи 
персонала. Освен това, работещите в офиса трябва да почиват 
10 минути на всеки час, за да отпуснат тялото и очите си. Освен 
тези препоръчителни настройки и почивки, персоналът трябва да 
прави редовно упражнения за предпазване от наранявания (вижте 
примерите за упражнения по-горе).

Синдром на болната сграда
Честотата на заболяванията в някои сгради е по-голяма от тази 
в други. Симптомите, които са характерни за „синдрома на бол-
ната сграда” са възпалени очи, хрема, главоболие, възпаление на 
лигавицата на дихателните пътища, суха кожа, световъртеж и 
гадене. Не би могло да се намери една единствена причина за това. 
Смята се, че синдромът се причинява от комбинация от недобре 
програмирана вентилация, неправилно функциониране на климатич-
ната инсталация, температура, влажност, токсични строителни 
материали, осветление и физиологични фактори като стрес, начин 
на управление и работно време. Решенията, които се предлагат в 
настоящето ръководство, могат да помогнат за намаляването на 
симптомите. Повече информация ще намерите в глава „Качество 
на въздуха в затворени помещения”.
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Растения в офиса
Много изследвания показват, че растенията понижават нивата на 
различни токсични вещества като формалдехид и въглероден мо-
ноксид във въздуха. Някои полезни растения за офиса са: китайско 
вечнозелено растение, мадона лилия, езика на свекървата, хотуния 
и английски бръшлян.109 

Стая за отдих 
И накрая, не по-маловажно е да се осигури специално помещение 
или стая в офиса за почивка на персонала. Може да се нарече 
„дзен” стаята, заради приятната, тиха атмосфера в нея (възмож-
ни елементи на обстановката може да са: растения, естествена 
светлина, свеж въздух, естествени миризми, удобни кресла, легло, 
приспособления за упражнения като постелки за йога и топка за 
фитнес, музикални инструменти и др.). Това ще помогне за нама-
ляване на стреса и за душевното равновесие на персонала. Трябва 
да добавим, че понякога разходите по практикуване на спортове 
извън офиса, както и други дейности, свързани със здравето, се 
поемат от работодателя – това е показано в примера за рабо-
тата на КСО. Здравите и отпочинали служители са обикновено 
доволни и тяхната работа е по-ефективна и с добро качество.

109  http://www.colormegreenco.com/NASA/nasa2.htm
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ДЕйНОСТИ И ПОЛЕЗНИ СЪвЕТИ, СвЪРЗАНИ С 
бЕЗОПАСНОСТТА в ОФИСА
Злополуките в офиса могат да бъдат от подхлъзвания, препъвания 
и падания, причинени от електрически ток и извънредни ситуации 
като пожар.  
Много от злополуките могат да се избегнат, ако планираме добре 
и поддържаме сградата в добро състояние:
 • коридорите трябва да са осветени добре и да няма разхвърляни 
по пода материали, оборудване, боклуци и електрически кабели;   

 • подовете трябва да са равни и ако се разлеят течности или се 
изпуснат предмети, те веднага трябва да се отстранят; 

 • свободно стоящите предмети трябва да са стабилни или добре 
фиксирани за стената или пода. Шкафовете за папки трябва да 
се поставят така, че да не се отварят към пътеката, а чекме-
джетата не трябва се оставят отворени. За по-добра стабил-
ност, зареждайте шкафовете като започнете от долния ред и 
не отваряйте повече от едно чекмедже по едно и също време; 

 •  машините и оборудването трябва да се поддържат в добро 
работно състояние. С приборите, които се зареждат ръчно, 
като електрически телбод-машинки и гилотини за хартия, 
трябва да се работи внимателно и персоналът трябва да е 
обучен за работа с тях;

 •  голяма част от електрическото оборудване са уреди с дълги 
провлечени кабели, претоварени електрически вериги и счупени 
щепсели и контакти. Такива опасности  трябва да се отстра-
нят незабавно от компетентен работник и рисковете ще бъ-
дат избегнати.  
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 ПОЖАРНА бЕЗОПАСНОСТ в АДМИНИСТРАТИвНИТЕ СгРАДИ 
Много е важно мениджърите и управителите на сградите да са 
запознати и да прилагат всички местни и национални кодекси и 
закони, свързани с пожарната безопасност.
Пожарната безопасност може да се осигури, ако се вземат следни-
те лесно изпълними мерки:

Извършете оценка на риска от пожар!
Първо направете оценка на риска от пожар. Затова ще е необ-
ходимо да привлечете експерти, които ще идентифицират въз-
можните рискови пространства. Примери за това са неправилно 
функциониращи кабели, липса на изолация с огнеупорни материали, 
нерегулирано оборудване и нестандартен дизайн.  

Съставете план за пожарна безопасност!
След като сте идентифицирали рисковете и проблемите и сте 
намерили решенията за тях, трябва да съставите подробен план 
за пожарна безопасност, който включва работа във всички про-
блемни пространства. Този план трябва да включва разполагане на 
противопожарно оборудване из цялата сграда, планове за еваку-
ация с добре маркирани маршрути и изходи и разпространяване 
на информация, свързана с различни случаи на пожар. Не трябва да 
забравяте, че изготвянето на такъв план за пожарна безопасност 
е задължително за целия ЕС.

Организирайте подходящо обучение по противопожарна 
безопасност! 
Освен изготвянето на подробен план, всички служители трябва 
да преминат през курс за обучение, така че да бъдат запознати 
с всички важни точки и да познават правилата за безопасност в 
сградата. Трябва да ги запознаете с плановете за евакуация и какво 
трябва да правят, за да не възникне пожар, както и как да реаги-
рат при възникване на непотушим пожар. Например, в курсовете 
те трябва да се научат да боравят правилно с пожарогасителите, 
какъв вид пожарогасител за какъв пожар е и да разпознават сим-
волите. Обучението трябва да включи запознаване с рисковете 
от пожар и друга подобна важна информация, свързана с пожари. 
Навсякъде в сградата трябва да се поставят пожарогасители и 
други подходящи приспособления, както и съответни обозначения. 
Те трябва да се използват в случай на нужда и освен пожарогаси-
тели, трябва да се осигурят и противопожарни одеяла. Пасивното 
противопожарно оборудване включва аларми и пръскачки. 
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Индикатори за екологична резултатност

Мониторингът и оценката на мерките за здраве и безопасност 
трябва да бъдат неделима част от управлението на офиса: опре-
деляне на обекти и цели, целево управление и развитие на програ-
мите за професионална безопасност и здраве на работното мяс-
то. Индикаторът за професионално здраве е специфична мярка за 
болести или наранявания по време на работа или е фактор, свър-
зан с професионалното здраве, като контакт с вредни вещества, 
опасности и интервенции на работното място. Тези индикатори 
способстват за определяне на тенденциите и модела на заболява-
нията и злополуките, свързани с работата, както и локализират 
проблемните области, на които трябва да се обърне внимание.

Примерни индикатори:

Брой на злополуките/наранявания и болести, групирани по при-
чина /възраст / пол на година                     

Брой на дните на отсъствия по болест на година / на човек

Брой на оплаквания от работниците, свързани с проблеми на 
здравето и безопасността на година

Брой на приложени програми/ инициативи, които подобряват 
работната среда на година

Степен на удовлетвореност на служителите от работната 
среда въпросник

Вижте също и следващата глава „Социални въпроси”.

Примери на добри  офис практики

ПРОгРАМА ЗА РЕДОвНИ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИя в ОФИСА НА SEI, ТАЛИН, ЕСТОНИя
Освен почивките (10 минути на всеки час) някои служители доброволно са се включили във всекиднев-
ната програма за физически упражнения (лесни упражнения с плавни движения, стречинг и др.) в 11:05 
ч (по примера на ежедневна радиопрограма) и в 15:00 ч. И двете сесии продължават около 5 – 10 
минути. Това поддържа персонала в добро здраве и зарежда с много енергия. 
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Социални въпроси  
Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от основните 
стълбове на устойчивото функциониране, което включва грижа-
та за служителите. Организациите разбират, че служителите са 
най-големият им капитал, затова най-важната задача е да се спечели 
доверието им. Удовлетвореността и лоялността на служителите 
са от най-голямо значение за успешното развитие и растеж на ор-
ганизацията..

Предизвикателства пред европейските компании   
Застаряване на населението в трудово активна възраст: населе-
нието в Европа едновременно намалява и застарява. Броят на тези 
над 55-годишна възраст непрекъснато нараства, докато броят на 
по-младите хора непрекъснато намалява. От 2012 г. нататък тру-
доспособното население в Европа ще започне да намалява, докато 
групата на 60-годишните и по-възрастните ще се увеличава с около 
два милиона годишно. Евростат предвижда възможно намаление на 
трудоспособното население с около 20,8 милиона до 2030 г.
Проблеми на разнообразието: коефициентът на заетост е особено 
нисък за жените (63% спрямо 76% за мъжете на възраст 20 – 64 
г.) и за по-възрастни работници на възраст 55 – 64 г. (46% срещу 
62% в САЩ и Япония).
Равни възможности: в резултат на икономическата криза, безрабо-
тицата сред младите хора се е увеличила над 21% . Кризата е при-
чина и за трудностите при намиране на работа за безработните 
(включително и хората в неравностойно положение). 
Баланс между добра работа и личен живот: при условията на глобал-
на конкуренция и непрекъснати внушения, че идеалните работници 
са напълно отдадени на работата си и нямат семейства и други 
подобни задължения, голям проблем е за Европа да намери задоволи-
телен баланс между работа и родителство.
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ЦЕЛИТЕ НА ЕС ЗА ПРИОбЩАвАЩ РАСТЕЖ вКЛЮЧвАТ (СТРАТЕгИя „ЕвРОПА 2020”) 110:
 • 75 % коефициент на заетост при жените и мъжете за възрастова група 20 – 64 години до 2020 г. – да 

се постигне чрез приемане на повече хора на работа, особено жени, млади хора, по-възрастни и по-малко 
квалифицирани, както и законни емигранти;

 • По-добро образование, което включва:
 • - намаляване коефициента на напускащи училище до под 10%;
 • - увеличаване броя на групата от 30 -34 години, завършващи трето ниво на образованието (или екви-

валента му) до най-малко 40%; 
 • Намаляване броя на хората в бедност или изложени на риск от бедност и социално изключване с най-мал-

ко 20 милиона. 
За да станат отговорни и в същото време устойчиво конкурентни, европейските компании трябва 
успешно да насочат управлението на политиките си за човешките ресурси към изменящата се и 
застаряваща потенциална работна сила.
Във Великобритания поддържането на баланс между работа и личен живот не е проблем само за 
жените. Този баланс има силно културно измерение. Начинът на определяне и степенуване на тези 
проблеми от различните индивиди варира в различните части на Европа и по целия свят. „ В края 
на краищата да имаш удовлетворяващ живот у дома е добре за живота ти на работа, и да имаш 
удовлетворяващ живот на работата е добре за живота ти у дома.” 111 
Много компании намират, че могат да спестят пари от наема или други разходи, ако служителите 
не идват всеки ден на работа. Дори федералното управление на САЩ признава, че старите начини 
на работа не са вече ефективни. През март 2011 г. Съветът на икономическите съветници при Пре-
зидента публикува доклад, в който се изказва одобрение за дистанционната работа, споделянето на 
работно място и гъвкавото работно време.   
По време на трудни икономически периоди работодатели, които не могат да си позволят да увели-
чат заплатите, могат да предложат други допълнителни области и привилегии. Те биха искали да се 
отнасят добре към добрите си работници, за да не отидат в други компании.

110  http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/inclusive-growth/index_en.htm

111  Social interaction crucial for Work – Life Balance http://www.europeanpwn.net/index.php?article_
id=119
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Сертификация и маркировка

Стандарт за инвестиция в хората (The Investors in People 
Standard) 112 (UK Commission for Employment and Skills). В действие от 
1991 г.  Investors in People (Инвеститори в хората) е инструмент за 
подобряване работата на бизнеса като за център на вниманието 
се определя участието и развитието на служителя. През 2008 г. 
около 40 000 организации работеха с Investors in People, което 
включваше около 7,5 милиона от работната сила на Великобри-
тания. Рамката на Investors in People, състояща се от стандарта 
и по-широка рамка113, включва три фундаментални принципа: План 
– Работа – Преглед, който е разделен на 10 индикатора. Всеки 
индикатор е подразделен на известен брой изисквания.
Сертификат за предприятия приятели на семейството  
Family Friendly Enterprise114 , FFE, Словения, от Ekvilib 
Сертификатът FEE представлява консултационно-одитен процес. 
FFE е разработен като един от инструментите за по-ефективно 
и по-качествено управление на човешките ресурси в предприятия 
и организации в контекста на балансиране на професионалния и 
личния живот на служителите. Сертификатът FEE представлява 
една от възможностите за социално отговорно поведение на съ-
ответното предприятие или организация. Освен в Словения сер-
тификатът FEE се прилага в Германия, Австрия, Унгария и Италия.

Стандарт за баланс между работа и семейството 
9700-820 Work-Family Balnce Standard115 
Стандартът Work-Life (BNQ 9700-820) е референтен документ, 
който определя изискванията за добри практики, за да се получи 
добър баланс между работата и семейството. Той е приложим за 
всяка организация - публична, частна или друг вид, независимо от 
размера, продуктите или услугите. Той също се съпътства от 
сертификационна програма, предложена от Бюрото по стандарди-
зацията на Квебек (Bureau de Normalisation du Quebec (BNQ)
Официално комюнике на ЕК за Корпоративна социа;на отговор-
ност (Official Communication of the European Commission on Corporate 
Social Responsibility - Октомври 2011) са поместени указания относ-
но вътрешно-корпоративните социални проблеми:
 • OECD Насоки за мултинационални предприятияGuidelines for 
Multinational Enterprises116 

 • Десет принципа на Глобалния договор на ООН117 
 • ISO 26000 Насоки за стандарти за социална отговорност 118

 • .

112  www.investorsinpeople.co.uk/Needs/3minutes/Pages/Standardbeyond.aspx

113  http://www.investorsinpeople.co.uk/Documents/Branding2009/IIP_framework_summary09.pdf

114  www.certifikatdpp.si

115  http://www.bnq.qc.ca/en/es/service.html
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Дейности, свързани с управлението, идеи и полезни съвети

Гъвкавото работно време е на трето място в класацията на стратегиите за задържане на служите-
лите. От това произлизат много ползи за работниците, особено за работещите родители. 

Алтернативни възможности за работното време:
 • Гъвкаво и компресирано работно време, гъвкави почивки и работа на непълен работен ден;
 • Работа с отчет за работните часове, което позволява на работниците да събират кредити за 
време и да ги използват, когато нямат толкова много задължения. Кредитите се изплащат пак 
във вид на време. Това може да се използва, например от разделени родители, които имат общо 
попечителство върху децата си или при извънредни семейни обстоятелства;

 • Позволявайте дистанционна работа или работа от вкъщи за няколко дни в седмицата и комуни-
кация с компютър или телефон;

 • Доброволно намаляване на нормалната работна седмица;
 • Доброволно споделяне на длъжност (това може да се съчетава с постепенно пенсиониране);
 • Размяна на работните смени; 
 • Намаляване честотата на събрания през работно време;
 • Допълнително свободно време за бебе.

116  http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html

117  http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html

118  http://www.iso.org/iso/social_responsibility
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Работно място:
 • Работни срещи и събрания (формални и неформални); 
 • Използване на анкети за удовлетвореността на служителите;
 • Възможност за участие и даване на предложения относно важни 
решения;

 • Етичен кодекс и Кодекс на поведението с ефективни мерки;
 • Мерки за опазване на здравето.
В глава „Здраве и безопасност” ще намерите още идеи!

Ръководни умения и стил:
 • Равно третиране на всички служители, дори и тези, които сега 
назначаваме;

 • Приемане на критика и предложения;
 • Своевременно информиране за по-значителни промени; 
 • Ефективна вътрешна комуникация за политики и облаги;
 • Специално отношение към застрашените работни групи (млади 
и по-възрастни (55+)).

Специално 
отношение към 
застрашените 
работни групи 

(млади и по-
възрастни 

(55+))
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Развитие на човешките ресурси:
 • Планирано обучение и образование на персонала;
 • Годишни интервюта;
 • Индивидулни планове за кариерно израстване;
 • Насърчаване на жените да се образоват;
 • Насърчаване на родителите да вземат отпуск по бащинств или 
/майчинство;

 • Насърчаване на контактите със служител в отпуск;
 • Пилотни проекти (например за по-голяма ангажираност на ба-
щите при отглеждане на децата или специални инициативи, 
които позволяват работа при непълно работно време за ръко-
водителите).

Четири неща, които работодателят не трябва да 
прави: 

Да не се опитва да налага баланс между работа и личен 
живот или да го прави без да се консултира със служи-
теля и да поиска съгласието му!

Да не смята, че само жени с деца и по-възрастни служители 
се нуждаят внимание!

Да не смята, че гъвкавостта е приложима само при опреде-
лени работни условия!

Да не дискриминира!
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

Структура на заплащането:
 • „Work Life” програмата предлага безплатни, конфиденциални 
консултантски услуги и професионални услуги „Сезиране” на слу-
жители в затруднение;

 • Финансова помощ и консултации;
 • Стипендии за деца на служители;
 • Предложения за възможности за обучение на служителите като 
допълнителна облага.

Работно място:
 • Допълнителни съоръжения за отдих (например, салон за гимнас-
тика и игри)

 • Стая за почивка;
 • Редовен масаж в офиса.

Услуги за семействата:
 • Детска градина в сградата на офиса или офисът се намира в 
близост до друго детско заведение;

 • Гледане на децата по време на ваканции;
 • Стая за почасово гледане на деца;
 • Сътрудничество с местните институции за намирането на 
гледачки за деца;

 • Коледни подаръци за децата на служителите;
 • Стая за кърмене и повиване;
 • Услуги „Химическо чистене”.
 •
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Индикатори за екологична резултатност

Балансът между работа и семейство оказва влияние върху следните индикатори, които са важни за 
ръководителя на бизнеса:

Ниво на репутация

Сертификация за баланс между  работа и семейство

Ниво на задържане на работниците

Ниво на старшинство на служителя

Текучество на служителите 

Ниво на ефективност

Брой на дните по болест на служител на година

Брой на дните за отсъствие поради смърт или болест в семейството

Брой на грешките, направени по време на изпълнение на работните задачи

Икономии от:

Третиране на отпадъците в офиса

Наем на офиса, мебели, отопление и електричество и др.

Пътни разходи

Наемане и обучение на нови работници

Индикатори за ефективността на служителите (на базата на редовни 
анкети за удовлетвореност) 

Ниво на удовлетвореност от работата

Ниво на удовлетвореност от семейния живот и други връзки

Ниво на стрес и безпокойство
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Примери на добри офис практики

SI.mOBIL  (СЛОвЕНИя) 
Si.Mobil отдава най-голямо значение на включването на служители-
те и участието им в различни проекти, дори когато те са извън 
периметъра на тяхната дейност. Чувството на съпричасност 
способства  да се разгърне потенциалът на служителите и да им 
даде нова мотивация. Освен заплатите и бонусите за обичайната 
работа Si.Mobil дава възможност на служителите си да получат 
признание и да се развиват като личности.
Si.Mobil реагира и задоволява нуждите на служителите с различни 
мерки и създава стимулираща и приятна за работа среда. 
Организацията беше наградена със сертификата FEE. С помощта 
на служителите си компанията изработи система за класиране на 
желани и нежелани умения, в която са отразени ценностите на 
компанията в това отношение.
В края на всяка година се провеждат многопосочни оценки на уме-
нията на работниците и мениджърите. Посредством анализа на 
тези оценки се получава ясна картина за възможностите на всеки 
от тях и трудностите, с които трябва да се справят за своето 
лично развитие. От 2005 г. Si.Mobil оценява всяка година организа-
ционния си климат.

Обучение
Обучението в Si.Mobil се провежда под ръководството на Про-
грама за развитието на хората, която отговаря за подходящо 
и насочено кариерно развитие. Освен това на служителите се 
дава възможност да подобрят експертизата си в международна 
обстановка.
Въз основа на годишните интервюта и изработени планове за 
развитие служителите могат да избират програми за обучение 
от каталог, предназначен за:
 • всички служители;
 • мениджъри;
 • служители с потенциал за ръководители или по-висше ниво.

Чувството на 
съпричасност 

способства  да 
се разгърне 

потенциалът на 
служителите и 

да им даде нова 
мотивация
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грижа за служителите
В Si.Mobil реализира мисията си на грижовен и отговорен работо-
дател по много начини:
 • годишни интервюта със служителите;
 • повишения;
 • бонуси за успешно извършена работа (служителите могат да 
получат годишен бонус от до 12% от годишната си брутна 
заплата. Целите се поставят годишно от служителите и ръ-
ководителите им;

 • допълнително обучение (вътрешно и външно обучение, ефек-
тивно управление на обучителния процес);

 • грижа за осигуряване на пенсионирането (Si.Mobil плаща месечна 
вноска от 1.8% от брутното заплащане на служителя на пенси-
онен фонд на всички, които участват в схемата за допълнител-
но колективно пенсионно осигуряване); 

 • застраховки за злополуки;
 • специално внимание (мобилни телефони – безплатна услуга за 
деня; ваучери за новите родители; новогодишни подаръци; без-
платно кафе и плодове; използване на автомобили на компани-
ята; велосипеди и скутери за командировките в близост до 
Любляна; пикници и тържество за Нова година); 

 • участие в различни групи в компанията.
Служителите могат да споделят знанията си и да демонстрират 
интересите си като участват активно във FEE или вътрешния 
Зелен екип. Също така могат да използват възможностите за 
по-активен живот с помощта на условията, които предлага въ-
трешната Спортна група  
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грижа за семейството
Si.Mobil въведе следните допълнителни облаги:
 • бонус от допълнително време за дете;
 • гъвкави почивки;
 • реинтеграция в работния процес след отпуск по майчинство 
или бащинство;

 • организиране на експертни групи, които имат за задача да на-
мерят баланса между интересите на служителите и тези на 
компанията;

 • връзки с обществеността – представяне на мерките за по-до-
бър баланс между професионалния и семейния живот като част 
от организационната култура.
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Комуникация със служителите
 • Вътрешната комуникация се стреми да заздрави културата и 
ценностите, на които се основават отношенията между слу-
жителите, а също така да се обясни визията на компанията, 
нейната стратегия и цели. Добрата вътрешна комуникация 
допринася за удовлетвореността на служителите от работ-
ното място, както и да усетят чувството на сигурност и 
съпричастност към работата на компанията, да придобият 
мотивация;     

 • Интернет и списание на компанията, предназначено за служите-
лите и достъпно за всички;; 

 • Е-обяви за дейности на групата за спорт, различни допълнител-
ни облаги за служителите, вътрешни промени и нови колеги, 
свободни работни места, корпоративна информация, информа-
ция от отдел ”Човешки ресурси” и информация за проблеми, 
свързани със социалната и екологична отговорност.   

 • Вертикални събрания. Si.Mobil организира три събирания на слу-
жителите си на година. Вие можете да започнете с едно събра-
ние в началото на годината, пикник през лятото и Новогодишно 
тържество през декември.

 • Президентът и членовете на борда на директорите правят 
посещения на всички отдели на компанията поне един път на 
седмица и също така посещават центровете за продажба поне 
един път на годината;

 • Срещи със семействата на служителите: Дядо Коледа посещава 
децата на служителите на Si.Mobil в края на годината, а през 
пролетта се канят всички семейства на Ден на отворените 
врати.



ХиГиенА и Чистене, 
КОнФеРенЦии, съБитиЯ, 

ХРАнА и КетъРинГ
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Хигиена и чистене
Чистенето на офиса се извършва, след като служителите са напус-
нали работните си места. Ако организацията е голяма, може да се 
помисли да се наеме екип за поддържане на хигиената и чистота-
та на пълно работно време. Някои компании обаче наемат фирма 
да се грижи за чистотата на помещенията.
Компаниите и фирмите непрекъснато се нуждаят от хигиенна 
поддръжка, въпреки че този въпрос не винаги стои на тяхно-
то внимание. Офисите са място с голямо движение. Прах се раз-
пространява от ходенето, използването на компютри и другото 
оборудване. Освен това служителите и посетителите редовно 
използват баните и общите помещения за хранене, тъй като 
на практика те живеят в затворена среда по 12 часа на ден. 
Такава непрекъсната близост е една от причините офисът да е 
развъдник на микроби. Офисът трябва непрекъснато да се под-
държа чист, в противен случай компанията ще трябва да се спра-
вя със ситуации на многобройни отсъствия по болест. За да се 
предотврати такъв сценарий, трябва да се осигури безопасна и 
здравословна среда за служителите и повечето бизнеси се при-
нуждават да прибегнат до услугите на професионални хигиенисти. 
Независимо от това дали офисът се чисти от свой екип или има 
външна фирма за това, най-добре е да се използват почистващи 
препарати, щадящи природата. 

Употребата 
на вредни за 

природата 
почистващи 

препарати 
оказва лошо 

въздействие 
върху околната 

среда и 
човешкото 

здраве
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Употребата на вредни за природата почистващи препарати оказ-
ва лошо въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 
Производството на опасни агенти, съдържащи нефт, допринася 
до изчерпването на невъзобновяемите източници на енергия. Тези 
продукти от своя страна замърсяват сладководните източници 
чрез системата на отпадъчните води. Освен това, използването 
на вредни за природата почивстващи агенти замърсява въздуха в 
помещенията, което води до рискове за здравето, като развиване 
на астма.
„Въпреки че производството и употребата на някои химикали е 
строго регулирано, продажбите на химикали в глобален мащаб са 
се увеличили девет пъти от 1970 г. насам”, както научаваме от 
Люис Акенджи от компания Latte Chemoccino. 
Избирането на подходящи почистващи продукти е особено важно, 
поради потенциалните рискове за здравето и околната среда, 
свързани с химикалите, съдържащи се в тези продукти.    
Малките офиси с по няколко служители може да използват прости 
и „домашно произведени” почистващи продукти: чрез прибавя-
нето на оцет или сода бикарбонат към топла вода може да се 
получи универсално почистващо средство. При по-големите офиси, 
където такива средства не могат да се използват, „зелените” 
поръчки са от особено голямо значение.
Екомаркировката ни помага да изберем истински продукти, щадя-
щи природата. Важно е да се знае, че има много продукти, които 
неправилно се саморекламират като „зелени продукти”. Направе-
те проучване предварително и не се поддавайте на такива фал-
шиви твърдения. Често тези фалшиви продукти не са по-добри 
от конвенционалните си конкуренти.
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вРЕДНИ вЪЗДЕйСТвИя вЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - МИНАЛО, 
НАСТОяЩЕ И бЪДЕЩЕ
Почистващите продукти и процеси влияят на околната среда по 
много начини. Най-вредното въздействие е от химикалите, които 
те съдържат. Опаковките им също са проблем. 

Химикали: 
Хиляди са химикалите, които се използват. Въпреки че въздействи-
ето им е известно, много от тях не са проверявани за безопас-
ност. Те може да замърсяват потоци и реки и за тяхното раз-
граждане до безвредни продукти е необходимо дълго време. Някои 
може и въобще да не се разграждат и да останат в природата. 
Токсичните химикали може да проникнат в хранителната верига и 
след това да се консумират от хората, флората и фауната.

Опаковки: 
Много продукти за употреба се предлагат в аерозолни кутии, 
които съдържат пропелентен газ, обикновено хлорофлуорокарбони 
(ХФК). Въпреки че газовете не е токсичен и е химически инертен, 
той вреди на озоновия слой. Протоколът от Монреал поставя 
цели за намаляване на употребата на ХФК и повечето аерозоли 
използват пропеленти, които щадят озона. Аерозолните кутии 
са опаковки, които не се рециклират лесно. Много продукти се 
предлагат в пластмасови контейнери, които са леки и трайни 
и в някои райони могат да се рециклират, но иначе много бавно 
се разграждат. Компонентите на пластмасовите бутилки са от 
нефт, а съставки като фталатите, допринасят за нечупливостта 
и издръжливостта им. Опаковките също така включват картоне-
ни кутии за транспортирането им, направени от дървесни фибри. 
И накрая, химическите продукти често се изливат в канализацион-
ната система или във въздуха и по този начин причиняват вреди 
на околната среда119.

Най-вредното 
въздействие е 

от химикалите, 
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съдържат. 
Опаковките 
им също са 

проблем.

119  http://www.helium.com/items/334584-the-environmental-effect-of-todays-household-cleaning-products
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Количеството на опаковките може да се намали, ако се използват 
бутилки, които се пълнят и се купуват концентрирани продукти.
Крайното въздействие върху околната среда е изхвърлянето на 
почистващи препарати и помощни средства, възлизащо на око-
ло 409 500 000 милиона килограмагодишно, което включва пра-
хосмукачки, машини за чистене на подове, кофи с бърсалки, изтри-
валки за крака и много други. Изхвърлянето на тези предмети 
възлиза на около 40 000 товара на сметоизвозните машини, което 
претоварва сметищата, но за производството на заместители 
на тези предмети са необходими допълнителни суровини за напра-
вата на компонентите им от пластмаса, метал или други мате-
риали. Не трябва да се забравя и енергията и водата, необходими 
за това производство.
Според Американската агенция за опазване на околната среда (US 
Environmental Protection Agency - EPA) замърсяването на въздуха в 
затворени помещения може да бъде до десет пъти по-голямо 
от замърсяването на въздуха отвън. Вътрешното замърсяване 
се дължи на летливите органични съединения, които обикновено 
се намират в боите, петната, фотографските и принтиращи 
течности, мебелите, тапицерията, почистващите препарати, 
дезинфектантите, освежителите за въздух, дървената ламперия, 
инсектицидите, горивата, перилните препарати, лосионите, кре-
мовете и химическото чистене.      
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ЕвРОПЕйСКА ПОЛИТИКА, ДИРЕКТИвИ, РЕгЛАМЕНТИ И ЦЕЛИ
 • Решение на Комисията (2005/344/ЕС) определя екологичните кри-
терии за присъждане на Схемата за екомаркировка за универсални 
препарати за почистване и препарати за почистване на санитар-
ни помещения;.  

 • Директива (98/8/ЕС) за пускане на пазара на биоцидни продукти;
 • Решение на Комисията определя ревизирани екологични критерии 
за присъждане на Схемата за екомаркировка на детергенти за 
ръчно пране и перални машини (2003/200/ЕС);

 • Решение на Комисията определя ревизирани екологични критерии 
за присъждането на Схемата за екомаркировка за детергенти за 
ръчно миене на съдове (2005/342/ЕС);

 • Решение на Комисията продължава действието на екологичните 
критерии за присъждане на Схемата за екомаркировка на някои 
продукти (2003/31/ЕС);

 • Директива относно опасни вещества (67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС); 
 • Директива за ограниченията при търговията и използването на 
определени опасни вещества и препарати (76/769/ЕЕС);

 • Регламент за използването на фосфати и други фосфорни съеди-
нения за детергенти за перални машини ((ЕС) No 648/2004);

 • Регламент REACH (1907/2006) – относно регистрацията, оценка-
та и ограничаването на химикали, приета през декември 2006 г. 
и влизаща в сила на 1 юни 2007 г. Предоставя нова регулаторна 
рамка за събирането на информация за свойствата на химикалите 
на европейския пазар и също така за бъдещото ограничение на 
употребата им 120.

120  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
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Сертификация и маркировка

 • Екомаркировка на ЕС 121 ;
 • Blue Angel;
 • National Eco-Label of Hungary;
 • Nordic Swan;
 • NF Environment;
 • Das Österreichische Umwelttzeichen;
 • Design for the Environment (DfE).

Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

Някои практични съвети за екологично и щадящо здравето чис-
тене:
 • Намалете до минимум разнообразието и количеството проду-
кти, използвани в офиса;

 • Намалете до минимум използването на опасни агенти или ги 
заменете със щадящи околната среда детергенти;

 • Използвайте внимателно киселини, основи, различни избелващи 
вещества, разтворители и фосфати и не ги смесвайте с други 
вещества, за да избегнете нежелани реакции; 

 •  Организирайте подходящо обучение на екипа за поддържане на 
хигиената, за методите на чистене, потенциалните рискове и 
аспектите на околната среда;

 • Осигурете правилното третиране и изхвърляне на детергенти-
те и контейнерите за тях;

 • Купувайте в големи количества – например детергенти в кон-
центриран разтвор с контейнери за многократно пълнене, за да 
се намалят отпадъците;

 • Отваряйте прозорците за няколко минути след всяко чистене; 
 • Проверявайте как се използват почистващите продукти, кога-
то е възможно.

Когато избирате детергент, щадящ околната среда, можете да 
изберете продукти, които имат следните характеристики (по-
вече информация ще намерите в Инструментариума за обучение 

121  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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по екологосъобразни обществени поръчки (GPP) на Европейската 
комисия, в частта Почистващи препарати и услуги)    
 • NНеопасен;
 • Биоразградим;
 • Съставките да са от въобновяеми източници вместо нефт;
 • Опаковката да може да се рециклира и да съдържа минимален 
материал;

 • Използването да не вреди на човешкото здраве.

Изберете неопасни, биоразградими заместители!
Ако избирате неопасни, биоразградими заместители ще намалите 
производството на опасни вещества и ще „позелените” вашия 
офис.
Четете „сигналните думи” на етикетите. Сигнални думи като 
отрова, опасност, предупреждение или внимание, които се нами-
рат на етикетите, се поставят там, подредени по важност и 
са за ваша безопасност. В някои случаи тези думи са на етикета 

Сигнални думи 
на етикетите 

са там за 
вашата 

безопасност
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заради потенциалното въздействие, което продуктът може да 
има, върху околната среда. 
 • Отрова / опасност се използава за обозначаването на продукт, 
с който трябва много да се внимава; той е много опасен и 
приемането на малки количества, понякога и няколко капки, може 
да се окаже фатално.

 • Предупреждение означава средно опасен продукт, но една чаена 
лъжичка от него може да се окаже фатална.

 • Внимание означава, че продуктът е по-малко опасен; фаталната 
доза от него е между две супени лъжици и две чаени чаши.

 • Разяждащите продукти нараняват кожата и лигавиците. 
 • Силен сенсибилизатор е химикал, който увеличава алергиите.

Научете основните правила за неопасно чистене: как да 
използваме продуктите от кухненския шкаф
Неопасните материали и методи за чистене спестяват пари, за-
пазват здравето ви и намаляват използването на ценни ресурси.
 • Използвайте стари традиционни рецепти, които имат ефект. 
Може да разберете химията зад тези методи, ако отделите 
малко време за това. 

 • Ефикасни естествени продукти за чистене могат да се при-
готвят от (или комбинация от тях) съвсем обикновени кухнен-
ски продукти като: лимонов сок, обикновена и електролизирана 
вода, боракс, оцет, минерално масло, сода бикарбонат, сапун на 
растителна основа и растения с високо съдържание на сапонин

 • Избягвайте употребата на нефтени продукти и други невъз-
обновяеми ресурси.

Неопасните 
материали 

и методи 
за чистене 
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използването на 

ценни ресурси
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

Все повече компании и организации търсят начини за правилно 
управление на околната среда като прилагат устойчиви бизнес 
практики. Най-често се публикуват практики, които включват ди-
зайна и/ или строителните модификации, изискващи значителни 
капиталовложения. Въздействието на чистенето на помещенията 
и почистващите продукти върху здравето и околната среда чес-
то се пренебрегва. Включването на устойчивост във функциони-
рането на офиса не изисква големи капиталовложенния, всъщност 
е начин за най-бърза възвращаемост на инвестицията. Няколко са 
възможностите, свързани с хигиената и чистенето.
Има два вида методи за чистене на офиса: самостоятелно чисте-
не и чистене по договор.

Самостоятелно чистене 
Много са факторите, които трябва да вземем предвид при 
внедряването на зелени практики на чистене на офиса. На пазара 
сега се намират голям брой машини за чистене, щадящи околна-
та среда. Офисите могат да закупят автоматични почистващи 
машини, с които се намалява разливането и свръхконсумацията на 
почистващи агенти. 

Ако използваме 
подобни 

машини, може 
да намалим 

потреблението 
на вода със 70%
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Например, почистващите машини за под, които използват FaST 
и ECH20 технологии, потребяват електрически заредена вода без 
химикали и постигат отлични резултати, без да оставят хими-
чески остатъци или химически отпадъци, които трябва да се 
отстраняват. Ако използваме подобни машини, може да намалим 
потреблението на вода със 70%. Един резервоар вода издържа 
три пъти по-дълго, а технологиите елиминират потенциалните 
рискове за здравето при употребата на разяждащи химикали. 

Чистене по договор
Когато сключите договор за услуги за чистене, изисквайте от 
изпълнителя да използва продукти, щадящи околната среда и да 
прилагат добри практики (като например на има внедрена систе-
ма за управление по околна среда).
Както показахме в глава „Устойчиви и зелени поръчки”, начинът на 
купуване на продукти е от голямо значение за природата. Трябва 
да отчетем разстоянието за транспортиране от производителя 
до крайния потребител, както и опаковката.
Три са важните въпроса, свързани с опаковката:
 • 1. Количеството материал, използвано за опаковката (купуване-
то на продуктите в големи количества ще намали опаковката 
за един продукт);

 • 2. Вида на използваната опаковка (преди да поръчате, убедете 
се, че материалът на опаковката е рециклиран или може да се 
рециклира)

 • 3. Възможност за многократно пълнене.  
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Индикатори за екологична резултатност

Брой на вредните за околната среда 
детергенти, които са заместени със 
щадящи околната среда заместители 

Брой на контейнерите на използваните 
детергенти на година (търсете намале-
ние) 

Количество зелен детергент при годиш-
ните поръчки

Данни за безопасност за всеки детергент

Екомаркировка на детергентите

Примери за добри офис практики

РЕйКявИК
Град Рейкявик (120 000 жители) е включил екологични критерии за 
всичките си оферти за услуги за чистене от 2008 г. Днес най-ва-
жните сгради на града (включително детските домове) се чистят 
от фирми, сертифицирани от екомаркировката „Nordic Swan”. Из-
искването на градската управа за услуги за чистене, съобразени с 
екологичните критерии, е причина много компании да кандидат-
стват за „Nordic Swan” и да се сертифицират в Исландия, вклю-
чително за системи за управление по околна среда като ISO 14001. 
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Конференции и събития
Частните корпорации и публичните власти често трябва да ор-
ганизират конференции и мероприятия или за своя персонал, или за 
обществото. Бизнес събитието може да се отнася за конферен-
ции, семинари или бизнес срещи. Тук няма да се спираме на други 
събития като концерти и фестивали.
По време на провеждането си, събитието е съпроводено с транс-
портни услуги и осигуряване на хотел за участниците, използва-
нето на различни материали като хартия, оборудване, храна и 
кетъринг услуги, както и потребление на енергия и вода. Тези съ-
бития също така генерират и отпадъци.
„Зеленото събитие” не винаги е само за „въглеродната неутрал-
ност”. „Зеленото събитие” се проектира, организира и провежда 
по такъв начин, че въздействието му върху околната среда е 
сведено до минимум чрез запазване и възстановяване на ресурсите.
Организирането на събитие или конференция неизбежно има своя-
та екологична цена, тъй като се потребяват големи количества 
вода, енергия и материали, в резултат на което се генерират 
отпадъци и емисии от парникови газове.
В Европа има най-различни инициативи, които застъпват управле-
нието на устойчиви събития. Но, за съжаление, няма хармонизиран 
европейски стандарт.
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Сертификация и маркировка

Стандартът BS 8901 за системи за стойчиво 
управление на събития (Sustainability management Systems 
for Events)
BS 8901 е британският стандарт, който е създаден специално за 
организациите, занимаващи се с организирането на събития. Цел-
та е да се помогне на този вид дейност да оперира по по-устой-
чив начин. Стандартът определя изискванията за система на 
управление на устойчиви събития, с което се гарантира балан-
сиран подход към икономическата активност, отговорност към 
околната среда и загриженост за социалния прогрес, свързан със 
съответното събитие.

ISO 20121
ISO 20121 предлага метода на система за управление, който из-
исква идентификация на основните проблеми на устойчивостта 
като избор на място, процедури на провеждането, управление на 
веригата за снабдяване, обществени поръчки, комуникации, транс-
порт и др. Този стандарт бе финализиран през месец юни 2012 г., 
а Олимпийските игри в Лондон бяха един от първите сертифи-
цирани събития 

Указания на международните организации и институции
насоки за добри практики за президентство на ес (EU 
Presidency good practice guidance): Австрия, Франция и Белгия са 
изготвили указания за устойчиви събития за своите президентски 
институции. 
Ръководство за зелени срещи на програмата за околна сре-
да на ООн (UNEP:Green meeting)  Ръководството е предназна-
чено за организаторите и домакините на малки до средно големи 
събития с до 500 участника за внедряването на зелени практики. 
Може да се използва от всички организации, не само тези от 
системата на ООН.
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Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

Ако събитието се провежда извън офиса на организацията дома-
кин, изборът на място се определя според размера на събитието. 
Твърде голямо място или твърде малко място води до излишни 
разходи за отопление или охлаждане. Всъщност потреблението 
на енергия на мястото на провеждане на събитието е едно от 
най-големите въздействия върху околната среда.
Следните обстоятелства трябва да се вземат предвид при изби-
рането на място:

Местоположение и достъп: 
мястото трябва да бъде лесно достъпно за обществения транс-
порт, пеша или велосипед. Събитието трябва да бъде достъпно 
за всички. Ако хора с увреждания планират да присъстват, орга-
низаторът трябва да направи всичко възможно да отговори на 
техните нужди, като например осигури преводач за хора с увреден 
слух, да разреши присъствието на кучета-водачи и да осигури дос-
тъп за инвалидни колички.  
потребление на енергия: 
тъй като при събитията обикновено се потребява много енергия, 
организаторът трябва да е сигурен, че на мястото на провеждане 
са взети всички мерки за намаляване на енергийната консумация, 
като се инсталира икономично осветление и се приложат стра-
тегии, при които се пести енергия.
Управление на отпадъците: 
организаторът трябва да приложи политика за намаляване на от-
падъците, която включва: 
 • Намаляване на отпадъците.
 • Повторна употреба на материалите, оборудването и др., ко-
гато е възможно.

 • Рециклиране на отпадъците, когато не може да се намалят или 
повторно употребят.

Събитието 
трябва да бъде 

достъпно за 
всички
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Тъй като по време на събитията се генерират големи количества 
отпадъци, би трябвало да се предпочитат места за провеждане-
то им със съответни системи на събиране, повторна употреба и 
рециклиране на тези отпадъци. 
Мястото би трябвало да предлага рециклиране на хартията, кар-
тона, пластмасата, стъклото и метала на място. Предимство 
за такова място би била и програмата за събиране на храната и 
съответните отпадъци за компост.

политика за обществени поръчки: 
организаторът трябва да е сигурен, че мениджърът на мястото 
за провеждане на мероприятието провежда политика за устой-
чиви поръчки. Купуването на биоразградими или подлежащи на 
рециклиране продукти, касети за повторно пълнене с мастило и 
нетоксични почистващи препарати е една значителна мярка , чрез 
която може да се намали въздействието върху околната среда.
Тоалетни: организаторът трябва да провери дали на мястото се 
прилагат практики за пестене на вода в тоалетните. 

Управление: 
препоръчително е мястото да прилага устойчиви или екологични 
политики и системи на управление по околна среда като ISO 14001 
или EMAS.
Ако имате трудности при намирането на място за провеждане на 
събитието, което да използва система за екологично управление, 
предлагаме ви да отговорите на няколко въпроса, чрез които ще 
разберете дали мястото е устойчиво:
 • Имате ли членове на персонала, които отговарят за екологично 
управление и корпоративна социална отговорност?

 • Купувате ли продукти с намалено въздействие върху околната 
среда, като енергоспестяващи електрически крушки, енергоспес-
тяващо оборудване, рециклирана хартия, бои с ниско съдържание 
на летливи органични съединения, естествени почистващи про-
дукти и др.?

Няколко 
въпроса, чрез 

които ще 
разберете дали 

мястото е 
устойчиво

?
 • Вземате ли мерки за намаляване на отпадъците и имате ли съоръжения за рециклиране?
 • Инсталирали ли сте водоспестяващи смесителни батерии и тоалетни, както и подобни уреди за 
главите на душовете?

 • Прилагате ли мерки за пестене на вода като събирате дъждовната вода или използвате вода от 
мивката и банята? 

 • Купувате ли зелено електричество или генерирате своя собствена възобновяема енергия?
 • Инсталирали ли сте сензори за движение за осветлението в коридорите и тоалетните, както и 
бележки за напомняне да се изгаси светлината след излизане от стаята 122?

122  http://www.eventsustainability.co.uk/pages/uploadedfiles/www/SustainableEventsGuide_defra.pdf
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

КОМУНИКАЦИя
Хартия
 • Предпочитайте регистрация по интернет вместо по факс или 
поща.

 • Избягвайте употребата на скъпа хартия.
 • Пригответе материалите за събитието в електронна форма и 
ги разпространете чрез вашия уебсайт.

 • Ако все пак трябва да използвате хартия за печатане, използ-
вайте щадяща природата хартия (това може да се установи 
благодарение на етикети като Схемата за екомаркировка на ЕС, 
Blue Angel, Nordic Swan, FSC и др.) 

 • Използвайте двустранно принтиране.

допълнителни материали
 • Сведете до минимум използването на рекламни материали и 
делегатски чанти.

 • Подаръците трябва да са произведени от устойчиви мате-
риали. 

 • Помислете за подаръци местно производство.

Сведете до 
минимум 

използването 
на рекламни 

материали и 
делегатски 

чанти
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МЕСТА ЗА НАСТАНявАНЕ
Местоположение:  
местата за настаняване трябва да са в близост до мястото 
на събитието или да бъдат лесно достъпни за посетителите с 
обществен или друг вид транспорт. 
енергия и вода:  
хотелът трябва да има политика за икономии на вода и енергия.
Чистене:  
хотелът трябва да използва щадящи природата продукти за 
чистене.
Управление:  
организаторът трябва да предложи хотели, които имат устой-
чиви или екологични политики като EMAS, Схемата за екомарки-
ровка и Зелен ключ.
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МОбИЛНОСТ
пътувания на далечни разстояния
Избягвайте ненужни пътувания  и използвайте теле- и видеокон-
ференциите.
Ако не можете да избегнете пътуването, изберете начин на 
придвижване с по-ниски емисии от парникови газове (СО

2
 екв. на 

километър), като например обществения транспорт  и споделя-
нето на автомобил.
Влак: организаторът трябва да насърчава участниците да използ-
ват влакове за по-къси разстояния, тъй като за същото разстоя-
ние пътуването с влак генерира една трета от емисиите от 
парникови газове от пътуването със самолет.
Кола: насърчавайте тези, които пътуват с кола, да споделят 
автомобилите си, като разпространявате информация за възмож-
ности за споделяне на кола. От значение е и вида на автомобила.
самолет: ако летенето е единствената възможност, организа-
торът трябва да намали вредното въздействие върху околната 
среда, като вземе специални мерки. Избраната класа има значение 
за емисиите. Първа и бизнес класи генерират съответно три и 
два пъти повече емисии от парникови газове в сравнение с иконо-
мичната класа, поради размера и вида на седалките и полагащото 
се пространство от самолета. За предпочитане са директните 
полети, тъй като всяко кацане и излитане увеличава емисиите.
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Местен транспорт
 • Близостта и достъпността до основните центрове на съби-
тието (място на провеждане, хотел, център на града, транс-
портни средства) трябва да са приоритет за намаляване на 
необходимостта от дълги пътувания. 

 • Организаторът трябва да приготви карти на града и района.
 • Ако до мястото на провеждане на събитието няма добра 
транспортна връзка, трябва да се организира автобус-совалка, 
също така да се насърчава ползването на такси от повече 
пасажери.

 • Организаторът трябва да рекламира и/ или да предостави 
удобства за велосипедистите, като местни алеи за велосипеди-
сти и маршрути, както и паркинги.

 • Организаторът трябва да ограничи броя на запазените парко-
места само за тези, които не могат да пътуват с обществен 
транспорт.

Организаторът 
трябва да 

приготви карти 
на града и 

района
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КЕТЪРИНг (ПОвЕЧЕ ИНФОРМАЦИя ЩЕ НАМЕРИТЕ в гЛАвА 
„ХРАНА И КЕТЪРИНг”)
Най-големите източници на отпадъци и въздействие върху окол-
ната среда при повечето събития са храната и напитките. 
Храна и напитки
Когато искаме да наемем фирма за кетъринг, трябва да обърнем 
внимание на следните въпроси: 
 • Доставчикът трябва да използва местни и/ или биологични храни.
 • Рибата трябва да се доставя от източници с устойчиво управле-
ние, където не се стига до прекомерен риболов или до изчерпване 
на съответните популации.

 • Трябва да се предлагат продуктите на справедлива търговия 
като кафе, чай, банани и шоколад. 

 • Трябва да има голям избор за вегетарианците и трябва да се 
предлага храна за  различни диети, включително и за такива на 
етническите малцинства.

 • Предлагайте пресни плодове вместо приготвени десерти.
 • Ако е възможно, използвайте чешмяна вода за пиене; за предпочи-
тане е вода в големи контейнери с диспенсери вместо в малки 
индивидуални опаковки.

даряване на храна
 • Ако е останала храна с добри качества, добре е да я предложи-
те на благотворително дружество. Трябва да се съблюдават 
правилата за безопасност на храните и съответните законови 
норми.

Най-големите 
източници на 

отпадъци и 
въздействие 

върху околната 
среда при 
повечето 

събития са 
храната и 

напитките
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Индикатори за екологична резултатност

Организаторът трябва да проследява следните индикатори, които ще му помогнат да изчисли въ-
глеродния и екологичния отпечатък на събитието:

Енергия

Електричество                                                 квч

Газ                                                                     квч

Организаторът трябва да поиска данните за потребената енергия от мениджъра на мястото на 
провеждане на събитието.

Ефективност на материалите

Детергенти и почистващи агенти                                          кг

Консумация на хартия А4                                                   листа или кг

Процент на рециклирана хартия                                            %

Организаторът трябва да се информира за консумацията на материали.

Вода

Потребление на вода                                                              м3
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Организаторът трябва да поиска информация от мениджърите за мястото на провеждане на съби-
тието и хотела за потреблението на вода.

Отпадъци  

Органични отпадъци                                                                         м3 или кг

Отпадъци от хартия и картон                                                                   т

Отпадъци от PMC/PMD                                                                            т

Отпадъци от стъкло                                                                                   т

Отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани                                  т

Изпълнителят на договора за извозване на отпадъците може да предостави информация за: количе-
ствата материали и такива за рециклиране в контейнерите за отпадъци и количеството материал 
за рециклиране, който е изпратен на съответните рециклиращи компании.

Мобилност

Самолет                                                                               км

Кораб

Влак                                                                                      км

Автобус

Лека кола                                                                              км

Обществен транспорт                                                          км

Велосипед / пеша                                                                 км
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Организаторът трябва да поиска информация от участниците за разстоянието на пътуването им 
и използвания способ (самолет, влак, кола) 123. 

Кетъринг

Процент на местните храни                                                                 %

Процент на биологичните храни                                                         %

Процент на храните от справедлива търговия                               %

Процент на доставчици с обществена подкрепа                               %

Доставчикът на храна трябва да има документ за произход на сервираната храна или напитки.

123  Това може лесно да стане чрез уебсайтове като www.myclimate.org  или www.ecopassenger.org
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Примери за добри офис практики

ENWOrKS124  
На 25 март 2010 г. Enworks беше домакин на еднодневна конфе-
ренция „Очевидното в погледа назад: стратегическо прозрение в 
подкрепа на успешен екологичен бизнес” в Централния конгресен 
център на Манчестер. За организатор на това събитие беше 
нает Organise This Ltd.-НА БЪЛГАРСКИ!
Събитието включваше четири сутрешни и следобедни работни 
ателиета.
Organise This Ltd организира конференцията и подкрепи Enworks в 
усилията им да приложат устойчиви мерки по време на събитие-
то, които включваха:

Място за провеждане на събитието/достъпност
 • Изберете място за провеждане на събитието, което е географ-
ски подходящо за демографията на делегатите.

 • Намалете до минимум необходимостта от придвижване с кола, 
като предвидите маршрутите на обществения транспорт.

 • Изчислете километража на делегатите и персонала, за да изме-
рите емисиите от СО

2
, като използвате онлайн инстумента125 

Кетъринг 
 • Използвайте доставчици на храна от интернет, които може 
да предложат местни здравословни менюта с еднакви възмож-
ности за зеленчукови и месни блюда, както и възможности за 
блюда без глутен.

 • Поръчайте точното количество храна за делегатите.
 • Сложете етикети на храната с източници на съставките за 
информация на делегатите.

 • Използвайте чешмяна вода, вместо бутилирана.
 • Поръчайте продукти за закуски в големи количества като захар 
и мляко за кафе и чай.

Използвайте 
доставчици, 

които могат 
да предложат 

местни 
здравословни 

менюта 
с еднакви 

възможности 
за зеленчукови и 

месни блюда

124  http://www.organisethis.co.uk/assets/uploads/page_content/image/E078BB1A-122C-10D6-
947C12FBA-5C3A8FB.pdf

125  www.eventsustainability.co.uk
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Аудио / видео
 • Използвайте оборудването, което е на място, за аудио- и ви-
деоматериали, за да се намалят разноските по транспортира-
нето.

 • Изберете доставчик с присъдена награда на  British Safety Council 
Award 

 • Използвайте енергоспестяващо LED осветление на сцената

Маркетингови материали
 • Използвайте онлайн система за регистрация на делегатите 
вместо отпечатани формуляри

 • Проектирайте общи, повторно използваеми табели за сигнали-
зация и сгъваеми подвижни пана 

 • Избягвайте отпечатани документи за събитието, като деле-
гатски папки с материали или дневен ред, когато е възможно

 • Делегатски баджове, които може да се рециклират
 • Разпространете онлайн анкети за обратна връзка вместо от-
печатани на хартия

 • Използвайте съществуващи маркетингови материали вместо 
да изработвате нови, раздайте USB устройства на делегатите 
вместо чанти с материали

 • Илюстрирайте различни казуси, като използвате DVD, вместо 
печатни материали 

Използвайте 
онлайн система 
за регистрация 
на делегатите 

вместо 
отпечатани 

формуляри
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ПОСТИЖЕНИя

Място за провеждане на събитието / Достъпност
 • Договаряйте се с местни доставчици, с което постигате нама-
ление на емисиите от СО

2
 заради транспортни икономии

 • Достъпност за делегатите, с което постигате намаление на 
емисиите от СО

2
 от транспортни емисии

 • Мониторинг и измерване на въздействието на събитието вър-
ху околната среда. 

Кетъринг
 • Договори с местна верига за доставки. Достъпно и инклузивно 
меню за социалното благосъстояние на делегатите. Намаление 
на СО

2
,като се използва местно произведена храна

 • Значително намаляване на отпадъците от храна
 • Достъпно и инклузивно меню
 • Намаление потреблението на вода, енергия и отпадъци от опа-
ковки

 • Намаляване на отпадъците от опаковки

Аудио / видео
 • Договори с местна верига за доставки. Намаление на транс-
портни емисии от СО

2
 

 • Социално благосъстояние на делегатите
 • Намаляване на разходите за енергия

Маркетингови материали
 • Средна икономия от 700 лева, което включва дизайна и отпе-
чатването на делегатски материали

 • Икономия заради използването на съществуващи маркетингови 
материали: 3 000 лева, което включва дизайн и отпечатване 
на пана 

 • Намаление на отпадъците. Възлиза на 4 страници на пакет, а 
получените 70 пакета водят до икономия от 560 лева. 

 • Намаляване на отпадъците от хартия и пластмаса
 • Намаляване на отпадъците и икономии от 125 лева от разнос-
ките за печатане

 • Икономии от  450 лева от производствени разходи, само от 
делегатските материали

 • Икономии от 700 лева от печатането
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EIBTm 2008 – ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА гЛОбАЛНИ СРЕЩИ И 
СТИМУЛИ
EIBTM е изложение за индустрията за глобални срещи и стимули, 
което се провежда всяка година в Барселона, Испания.

Целите на EIBTm са да:
 • Бенчмаркира генерираните отпадъци от събитието
 • Обучи и насърчи доставчиците да увеличат нивото си на 
устойчивост  

 • Бенчмаркира икономическото, екологичното и социалното въз-
действие на събитието. 

За всяка от целите си EIBTM са посочили различни индикатори за 
ефективност, всеки индикатор е определена количествено изразе-
на цел. Например целта за постигане на 100% информираност на 
веригата от доставчици за устойчивост беше реализирана, чрез 
целта за обучение на подизпълнителите и доставчиците.
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Храна и кетъринг
На храната се дължи 1/3 от нашето въздействие върху околната 
среда или 20% от нашите емисии СО

2
, тъй като транспорти-

раме продукти от другия край на планетата или са произведени 
в парници с отопление и се нуждаят от изкуствени торове и 
значително количество енергия. От храната, която консумираме, 
месото представлява почти 50% от екологичното въздействие, 
поради потреблението на много естествени ресурси за неговото 
производство и преработка.
Производството на един килограм месо изисква същото време 
и същата площ от повърхността на Земята, колкото да произ-
ведем 160 кг картофи. С количеството вода, необходимо за 1 кг 
говеждо месо, един човек може да се къпе всеки ден в продължение 
на шест месеца.  Един килограм на трапезата ни изисква 7 литра 
бензин. По оношение на глобалното затопляне, производството на 
килограм говеждо генерира почти 80 пъти повече парникови га-
зове, отколкото един килограм жито и представлява еквивалента 
на 60 км, изминати с автомобил.
Освен тези екологични проблеми, има също така и въздействие 
върху здравето ни. Тук възниква въпросът за безопасност на храни-
те и храненето. Затова компании и фирми могат да играят важна 
роля при управлението на услугите за снабдяване с храна, която е 
предназначена за персонала и посетителите. 
Офисите могат да предложат храни, приготвени на тяхна тери-
тория или чрез подизпълнители. И двете възможности изискват 

На храната 
се дължи 1/3 
от нашето 

въздействие 
върху околната 

среда или 20% 
от нашите 
емисии СО

2
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да се изработят различни указания относно биологична спрямо 
конвенционална храна и прилагането на политики на справедлива 
търговия. Независимо от големината си, малка или средна, фирма-
та може да насърчи реализирането на много промени в поведе-
нието (като избор на продукти, промени в менюто и промени в 
начина на приготвяне на храната) и да проучи и използва възмож-
ностите за инвестиране в по-устойчиви дейности с незабавен или 
дългосрочен ефект и инфраструктура, в зависимост от нуждите 
за кетъринг.
Когато задоволява необходимостта от кетъринг, офисът може 
да окаже влияние върху екологичния отпечатък. Насърчаването на 
здравословно хранене може да се отрази на персонала и върху 
ефективността на работата му и също така може да доведе до 
положителни промени в начина на живот извън офиса, които ще 
имат благотворно влияние върху здравето и благосъстоянието на 
служителите и на околната среда. 
Доклад, публикуван през май 2011 г. от Организацията по прехрана 
и земеделие на ООН (FAO), показва, че 1,3 милиарда тона или една 
трета от храната, произведена в света, се губи или пилее. 
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НОРМАТИвНИ АКТОвЕ 

биологична храна 
В Европа хранителните продукти могат законно да се наречат „би-
ологични” само, ако са произведени според Регламента на Съвета 
№ 2092/91 от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство 
на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските 
продукти и храни. Регламентът дава подробностите за начина на 
производство, обработка и пакетиране на храните, за да бъдат те 
идентифицирани като биологични и улеснява задачата на доставчи-
ците при определяне на храните като биологични.
Подобни указания дава Регламентът на Съвета (№ 1804/1999) относ-
но биологичното производство на земеделски продукти и неговото 
означаване върху земеделските продукти и храни за включване на 
животновъдното производство. Този регламент определя правила-
та за производство, маркировка и инспекция на съответните жи-
вотински видове, включително хуманно отношение към животните, 
превенция на болести и изключване на генномодифицираните храни 
от методите за биологично производство.

Справедлива търговия
На 6 юли 2006 г. Европейският парламент прие резолюция относ-
но справедливата търговия и развитието126  (А6 – 0207/2006), с 
която се изразява пълната подкрепа на Парламента на идеята за 
Справедлива търговия и определя критериите, които трябва да 
се покрият.  

126  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143089.pdf
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Сертификация и маркировка

Въпреки че няма приета дефиниция за „устойчива храна”, някои 
характеристики като „биологичен” или „справедлива търговия” са 
ясно определени. Акредитацията за биологичен е ясно отбелязана 
на опаковката и/ или на знака на фермата, а акредитираният про-
изводител може да покаже копие на валиден сертификат.

СЕРТИФИКАЦИя ЗА бИОЛОгИЧЕН ПРОДУКТ
Думата „биологичен” се отнася за начина, по който фермерите 
отглеждат и обработват земеделските си продукти като плодо-
ве, зеленчуци, зърнени храни, млечни продукти и месо. Фермерите, 
които отглеждат биологични продукти и месо, не използват кон-
венционалните химически методи за торене, контрол на плевели-
те или превенция на болестите по животните.
Следните „боилогични” етикети са признати и се използват в 
публичния сектор на Европейския съюз:
 • Лого за биологични продукти на ЕС (EС)
 • Bio-Siegel (Германия)
 • Skal Eko Symbol (ЕС и Нидерландия)
 • AB (Agriculture Biologique) (Франция)  
 • Demeter (Германия)

СЕРТИФИКАЦИя ЗА СПРАвЕДЛИвА ТЪРгОвИя
Когато продуктът има маркировката за справедлива търговия, 
това означава, че производителите и търговците отговарят на 
стандартите за справедлива търговия. Стандартите са опреде-
лени, за да се поправи небалансираността и да се възстанови коре-
ктността на тези взаимоотношения, да се улеснят нестабилните 
пазари и да се коригира несправедливостта на традиционната 
търговия. 
Следните етикети за „Справедлива търговия” са признати и се 
използват в публичния сектор на Европейския съюз:
The International Fair Trade association (IFAT)127  
Fair-trade Labelling Organization International (FLO)128 
Buy Fair – Ръководство за публични покупки на продукцията на 
Справедлива търговия 129

127  http://www.ifat.de/en

128  www.fairtrade.net

129  www.buyfair.org
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CO
2
 МАРКИРОвКА  

Идеята за СО
2
 маркировка е разработена в множество изследвания 

и предложения за маркировка в северозападна Европа, но все още 
нито една от тези системи на маркировка не е показала задоволи-
телни резултати поради сложността на изчисленията и осъщест-
вимостта на приложението. Но тук се спираме на няколко схеми, 
които могат да помогнат, за да се направи устойчив избор като:
 • Mangez mois de CO

2
 (Консумирайте по-малко CO

2
) (Франция) 130

 • Milieukeur (холандска схема за екомаркировка)
 • Carbon Trust (Великобритания)
 • Foodwatch (Германия) 131 
 • Air freighted (Великобритания)
 • Spillage and Indirect Energy of Food, 2007 (Нидерландия) 

МАРКИРОвКА НА МОРСКА ХРАНА
The Marine Stewardship Council (MSC) маркира риба и рибни про-
дукти, които се произвеждат в устойчиви рибни ферми, къде-
то няма опасност от изчерпване на рибата, вземат се мерки за 
възстановяване на популацията на изчезнали видове риба, оказва 
се минимално въздействие върху околната среда и се използва 
ефективна система на управление.132 

130  www.saveurspaysannes.be 

131  http://www.foodwatch.de/kampagnen__themen/klima/klimastudie_2008/index_ger.html

132  www.msc.org
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Дейности, свързани с управлението, идеи 
и полезни съвети

Независимо от това, дали една фирма ще осигурява храна, пригот-
вена на нейна територия, или ползва услугите на доставчик, тя 
трябва предприеме следните действия:
 • Приемане на устойчива политика за кетъринг: устойчивият ке-
търинг се стреми да намали до минимум въздействието върху 
околната среда през всички етапи на производството и когато 
се купуват основните съставки, се избират щадящи природата 
продукти. Целта е да се купуват местно произведени проду-
кти, стоки с високо качество, а при продукти, които не са 
местно производство (например кафе, чай, вино, шоколад, ориз 
или памук) е важно да се спазва принципът на справедливата 
търговия.   

 • Приемане на политика за устойчиви публични поръчки: повече 
информация ще намерите в глава „Устойчиви и зелени поръчки” 
(или в Sustainable Procurement Guidelines for UN cafeterias, food and 
kitchen equipment, или Procura) 

 • Доставчиците трябва да са приели система на екологично упра-
вление за кетъринг услуги (като EMAS, ISO 14001).

Обучение и комуникация
В случаи на фирми с малка кухня за служителите, устойчивото 
хранене може да се насърчи, като се предложат консултации със 
специалисти по храненето и също курс по готвене със следните 
теми:
 • Обучение за приготвяне на прясна храна с високо качество, под-
несена (и в крайна сметка изхвърлена), за да поддържа доброто 
здраве и облагите от устойчивостта. 

 • Информация за принципите на хранене, управление на отпадъ-
ците и енергията.
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Дейности, свързани с изпълнението, идеи 
и полезни съвети

Ако купувате в малки количества, но по-често, ще купите повече 
от каквото се нуждаете и ще намалите отпадъка си. За да запаз-
вате продуктите си, температурата на хладилника не трябва да 
надвишава 6°С, а 4°С е направо идеална.   

По-устойчиво меню означава да заместим някои 
продукти, като например:
 • Кутийки с безалкохолна напитка (2 лева/човек) с плодов сок, 
местно производство (от ябълка) 6 лева за литър;   

 • Индивидуална бутилак минерална вода (1 лев на бутилка) с кана, 
която се допълва (еднократна цена 5 лева);  

 • Опакован обяд (6 лева/обяд) с вегетариански плата (4 лева/
човек)

 • Десерти асорти (3 лева/човек) с местни плодове според сезона 
(2 лева/човек);

Освен това помислете и за:
 • Говеждото с пилешко, устойчиво отгледана риба или вегета-
рианско блюдо. Производството на говеждо е с десет пъти 
повече въглеродни емисии от пилешкото, а вегетарианската 
храна има дори още по-малък въглероден отпечатък. 

 • Не използвайте видове риба, които са класифицирани като ри-
скови от Marine Conservation Society. 
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Избор на храна
 • Спрете се на менюта, в които се използват сезонни продукти, 
за да намалите километража за транспортиране; 

 • Пренаредете ястията според тяхната дневна или седмична ре-
гионална наличност и ако е възможно, определете си цел от 75% 
прясна храна на място;  

 • Предлагайте повече плодове и зеленчуци – за предпочитане 
местни, национални – със стабилни вносители (изградете трай-
ни връзки с доставчиците на храни);

 • Предлагайте местни, биологични продукти и такива от спра-
ведлива търговия, ако е възможно;

 • Осигурете кошница с плодове за офиса;
 • Вземете предвид стойността на целия жизнен цикъл, когато 
можете, за да приложите устойчивост и да намалите въз-
действието върху околната среда;

 • Гарантирайте използването на храни без генетично модифици-
рани организми (ГМО);

 • Участвайте в кампании като „ден без месо”, „безмесен понедел-
ник”, „вегетариански четвъртък” и др. 

Доставка на храни
 • Поискайте да доставят продуктите в щайги, които можете да 
върнете, за да се намали опаковката;

 • Купувайте продукти с по-малко опаковка или с опаковка от въз-
обновяеми суровини;

 • Купувайте трайни стоки на едро в големи количества и от 
местни производители (по-малко транспортиране, по-малко ге-
нерирани отпадъци, по-малко емисии); 

 • Преценете, колкото може по-точно, колко храна трябва да се 
купи;

 • Въздържайте се от готово приготвени продукти или малки 
опаковки (мляко, захар, масло и др.);

 • Събирайте/запазвайте опаковките – кутии, например, които 
може да се използват отново в офиса, така че служителите да 
вземат храната за вкъщи;

 • Предайте излишната храна на местна благотворителна орга-
низация.
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Сервиране на маса
 • Предлагайте салати за гарнитура, малки порции масло и др., по 
желание, за да намалите отпадъците; 

 • Използвайте филтри за кафе за многократна употреба;
 • Насърчавайте участниците да носят свои собствени чаши, 
като получават безплатно кафе;

 • Предлагайте чешмяна вода в кани;
 • Ограничете използването на напитки в малки бутилки;
 • Ако не можете да използвате ленени салфетки, предложете 
хартиени салфетки, произведени от рециклирани фибри и дай-
те по една на човек (мръсните хартиени салфетки не могат 
да се рециклират);

 • Напечатайте менюто на рециклирана хартия или използвайте 
черни дъски, за да не печатате менютата;

 • Не изхвърляйте използваното олио (има фирми, които предла-
гат услуги за събирането му).

Прибори и сервизи за маса 
 • Ако искате да използвате пластмасови чаши, вземете такива, 
които могат да се рециклират;

 • Алтернатива на пластмасовите чинии и тези за многократна 
употреба са сервизите, които са биоразградими или компости-
руеми – но това изисква контейнери за сортиране и то съвсем 
прецизно сортиране, защото присъствието на тежки метали 
в избелена хартия може да наруши процеса на компостиране.

Отпадъци:
 • Повторното използване на сервизи и прибори изисква по-сложен 
процес – но позволява по-ефикасно изхвърляне на различни отпа-
дъци от клиентите преди да върнат мръсната посуда; 

 • Организирайте сортиране на отпадъците и рециклирането им;
 •  Инсталирайте система за възстановяване на органичните от-
падъци.
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Индикатори за екологична резултатност

Хранителни продукти                                         %

Биологични
Справедлива търговия
Маркировка (призната)
Сезонна
Регионална
Национална
Международна

Устойчивост                                                         %

Обществени поръчки:
Система за управление по околна среда
*EMAS                                                            
*ISO 14001
Други

% от 
доставчиците

Опаковки:
Възобновяеми
Невъзобновяеми
Без опаковка
Отпадъци

 %

Произход:
Местни                                                          
Регионални
Национални
Международни

          %

Обща ефективност                                    кгСО
2
 екв.

Видове блюда:
1 Вегетариански
2 Морска храна
3 Пилешко
4 Говеждо
5 Други
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Примери на добри офис практики

През 2001 г. фирмата за кетъринг услуги Ethias Insurance Corporation 
от Лиеж, Белгия предприе постепенно и съществено премина-
ване към по-устойчиво управление. Сега, след осем години, те 
могат да се похвалят с впечатляващи резултати:
 • 85% от покупките са за биологична храна и такава от спра-
ведлива търговия; 

 • Броят на клиентите се е удвоил;
 • Нова мрежа от доставчици с включени в нея няколко регионал-
ни производителя;

 • Правила за доставчиците, за да удостоверят, че отговарят 
на условията за качество на продуктите и също за социални 
елементи (например подходящи условия на труд).

Целта на новия мениджър била да:
 • Отстрани химическите сосове от рафтовете и да използва 
само естествени съставки;

 • Да намери доставчици на стоки, които са „добри, чисти и 
справедливи”; 

 • Стимулира персонала в кухнята да преоткрие професията и 
удоволствието от готвенето.

Без да променя крайната стойност на храната, мениджърът по-
степенно променя доставките, менютата и методите на при-
готвяне на храна и – въпреки опозицията в началото – успява да:
 • Намали количеството на използваното месо;
 • Да въведе изискванията си за използване на сезонни плодове 
и зеленчуци;

 • Да изостави практиката за закупуване на скъпи индустриални 
полуготови храни.

Също така добър пример е кухнята с устойчиво, енергоспестя-
ващата кухня и столова на военноморския флот. 

въвеждане 
на стриктни 
изисквания, 

за избиране на 
сезонни плодове 

и зеленчуци
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The European Ecolabel (EU Ecolabel) 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

x x x x x

The FAIR  TRADE Mark
http://www.fairtrade.net/

x x

Organic label
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confi-
dence/logo-labelling_en

x x

International Energy Star Program 
www.eu-energystar.org

x x

The European Energy Label 
http://www.energylabels.org

x

PEFC -  programme for the endorsement of 
forest certification
http://www.pefc.org

x x

FSC -forest stewardship council
http://www.fsc.or

x x

EMAS
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

x
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Международни етикети за 
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The Nordic Ecolabel 
http://www.nordic-ecolabel.org/

x x x x x

The Blue Angel (Blauer Engel) 
http://www.blauer-engel.de/en

x x x x x

Soil Association
http://www.soilassociation.org

x

HQE (France).
http://assohqe.org/hqe/

x

BREEAM (UK)
http://www.breeam.org

x

DGNB- The German Sustainable 
Building Council 
http://www.dgnb.de/_en/

x

Design for Environment (DfE)
http://www.epa.gov/dfe

x x x x

Green Key
http://www.green-key.org/

x
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Чеклист „Зелен Офис”

Нива: 1 = базисно ниво – задължително, 2 = Ниво напреднали – по избор, 3 = Ниво експерти – по избор

№ Тема Критерии / Въпроси ниво

1 Управление поело ли е ръководството на вашата организация ангажимент за създаването и прилагането на 
„зелен офис” в писмена форма (например подписана екологична политика)? 

1

2 Управление имате ли избран координатор на „зеления офис”, както и екип за „зеления офис”? 1

3 Управление идентифицирали / обсъдили ли сте най-важните въздействия върху околната среда на вашия офис? 1

4 Управление набелязали ли сте екологичните цели и разработили ли сте съответния план за действия с цели, 
действия, отговорности и срок?

1

5 Управление Осведомявате ли редовно и обучавате ли персонала за инициативата „зелен офис” (включително 
защо го правите и какво може всеки да направи, за да се намали въздействието върху околната 
среда)?

1

6 Управление Осъвременявате ли редовно плана си за действие? 1

7 Управление Определили ли сте индикаторите за мониторинг на вашата екологична резултатност? 1

8 Управление извършвате ли редовен мониторинг за напредъка, вследствие на вашите действия, свързани със 
„зелен офис”?

1

9 Управление изчислили ли сте екологичния и/или въглероден отпечатък на вашия офис? 2

10 Комуникация / Управление полагате ли усилия да повишите информираността на персонала си, като използвате външни екс-
перти за обучението и образоването на служителите за глобалните проблеми?

2

11 Комуникация / Управление Работите ли съвместно с управителя на сградата ви за въвеждане и комуникация на поведение 
„зелен офис”?

2

12 Комуникация / Управление имате ли „зелен кът”, където са изложени материали за насърчаване на зеленото използване на 
оборудването?

3

13 Комуникация / Управление имате ли добра комуникация и привличате ли в съвместна работа/информирате ли партньорите и 
изпълнителите на договорите ви за екологичните аспекти и усилията ви за „позеленяване” на офиса?      

3

14 Комуникация / Управление имате ли разработен доклад за Корпоративно гражданство/Корпоративна социална отговорност/
Устойчивост и включили ли сте раздел за инициативата за „зелен офис”?

3

15 Комуникация / Управление споделили ли сте десетте най-важни правила на „зеления офис” с колегите си? 1

16 Комуникация / Управление имате ли план за комуникация с обществеността, за да ги запознаете с вашата програма за „зелен 
офис” (например редовни публикации в пресата / кратки видеоматериали / усилията и постиженията 
ви)?

3

17 Устойчиви обществени поръчки има ли вашият офис написана и реализирана зелена и/ или устойчива политика за обществени по-
ръчки / принципи / процедура?

1

18 Устойчиви обществени поръчки Взема ли участие вашият координатор на „зелен офис” в процеса на зелените поръчки? 1

19 Устойчиви обществени поръчки запознат ли е екипът, който се занимава с обществените поръчки, с принципите / процедурите за 
зелени поръчки, както и с екомаркировката и маркировката за справедлива търговия? 

1

20 Потребление на енергия / управление Водите ли отчет за потреблението си на енергия и измервате ли го? 1

21 Потребление на енергия / управление имате ли писмени отчети за количествата на използваната енергия и икономиите (например кон-
тролен списък на разходите по поддръжката)

1

22 Потребление на енергия / управление имате ли план за действие за намаляване потреблението на енергия? 1

23 Потребление на енергия / управление насърчавате ли служителите да изключват осветлението, компютрите, отоплението, климатич-
ната инсталация и електронното оборудване след работа (особено през почивните дни и празници-
те) или да използват стълбището вместо асансьора?

1

24 Потребление на енергия / управление правили ли сте одит на потреблението на енергията с външен консултант? 2
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25 Потребление на енергия / управление поощряват ли се служителите за дейности, свързани с икономия на ресурсите? 3

26 Потребление на енергия / управление използвате ли енергоспестяващо оборудване (оборудване с екомаркировка и др.)? 1

27 Потребление на енергия / управление поддържате ли добре системите за отопление, вентилация и климатичната инсталация? 1

28 Потребление на енергия / управление използвате ли ефикасно естествената светлина? 1

29 Потребление на енергия / управление инсталирали ли сте осветлението така, че персоналът сам да го контролира?  2

30 Потребление на енергия / управление използвате ли възобновяема енергия (например от доставчик на зелена електроенергия)? 2

31 Потребление на енергия / управление инсталирали ли сте детектори за движение, които автоматично включват и изключват осветле-
нието в стаите и пространствата с неголям трафик?

3

32 Потребление на енергия / управление инсталирали ли сте софтуерна програма, която централно изключва осветлението и оборудването 
на офиса по определено задено разписание? 

3

33 Потребление на енергия / управление имате ли технология за производство на възобновяема енергия (слънчеви панели и др.) 3

34 Дизайн и местоположение на админи-
стративните сгради / управление

предвидили ли сте подходяща система за управление на отпадъците (сортиране) по време на стро-
ителството / проектирането? 

1

35 Дизайн и местоположение на админи-
стративните сгради / управление

по време на фазата на планирането /проектирането два от следните четири елемента трябва да 
се вземат предвид: необходимост от нетно количество енергия (за отопление, охлаждане и вен-
тилация); генериране на отпадъци; възможности за използване на местни източници на възобно-
вяема енергия; използването на устойчиви строителни материали и/ или намаляване на опасните 
вещества. 

2

36 Дизайн и местоположение на админи-
стративните сгради / управление

има ли сградата поне два от следните четири елемента: външна (фасадна) изолация, прозорци с 
двойни / тройни стъклопакети, изолация на покрива, изолирана система за отопление?

2

37 Дизайн и местоположение на админи-
стративните сгради / управление

Отговарят ли качествата на вътрешната среда (например въздух, температура, осветление) на 
съответните норми и регламенти? 

1

38 Дизайн и местоположение на админи-
стративните сгради / управление

има ли административната сграда екологична сертификация? 3

39 Дизайн и местоположение на админи-
стративните сгради / управление

Може ли самата сграда да генерира 50% от енергийните си нужди? 3

40 Зелено IT оборудване / управление имате ли стратегия за обществени поръчки за зелено IT офис оборудване? 1

41 Зелено IT оборудване / управление Консултирате ли се с регистър за IT (например EPEAT) преди да купите оборудване? 1

42 Зелено IT оборудване / изпълнение имат ли около 85% от компютрите, лаптопите, мониторите, оборудването за изображение и въ-
трешните сървъри официално призната екологична сертификация (свързана с икономия на енергия, 
нетоксични материали, нива на шум и др.) (например екомаркировката на ес или Energy Star)?

1

43 Зелено IT оборудване / управление имате ли действаща система за справяне с електронните отпадъци (крайно обезвреждане на сър-
въри, компютри, лаптопи, монитори, оборудване за изображение и касети и допълнителни матери-
али като слушалки, микрофони, мишки и др.)?  

1

44 Зелено IT оборудване / изпълнение Обучени ли са служителите да използват екологичните възможности на оборудването (ако не е 
приложен зелен план на генералното ръководство от IT отдела)?

1

45 Зелено IT оборудване / управление предлага ли доставчикът на IT оборудването поддръжка и ремонт, като част от договора? 2

46 Зелено IT оборудване / управление Въвел ли IT отделът план за икономия на енергия (например автоматично изключване на съответ-
ното оборудване в определен час или след определен период, когато то не се използва – по време на 
обедна почивка, неработни дни, празници)?

2

47 Зелено IT оборудване / изпълнение използват ли вашите външни сървъри (например изчисление в облак) източници на зелена енергия? 3

48 Офис хартия / управление има ли вашият офис одобрена процедура (указания / вътрешни правила) за намаляване потребле-
нието на хартия (включително правила и мерки за намаляване, повторна употреба и рециклиране на 
хартията)? това може да бъде част от общите екологични правила на офиса или отделна процедура 
за продуктите от хартия.  

1
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49 Офис хартия / управление има ли вашият офис одобрена процедура (указания / вътрешни правила) за покупка на щадящи приро-
дата продукти от хартия (например сертифицирана екохартия)? това може да бъде част от общи-
те екологични правила на офиса или отделна процедура за продуктите от хартия.  

1

50 Офис хартия / управление информирате ли редовно и обучавате ли служителите си за устойчиво потребление на хартията 
в офиса?

1

51 Офис хартия / управление Определили ли сте индикаторите за периодичен мониторинг на хартията в офиса (например на един 
месец или на три месеца или на година)?

1

52 Офис хартия / управление информирате ли редовно персонала за повишеното / намаленото потребление на хартия в офиса 
(например един път годишно)?

1

53 Офис хартия / управление имате ли планирани мерки за ангажиране и мотивиране на персонала да пести хартия, например 
организиране на кампании за икономия на хартия или състезания за служителите? Организирали ли 
сте в офиса някакви подобни мероприятия през последната една година?

2

54 Офис хартия / изпълнение по отношение на комуникацията и обучението, знае ли целият персонал правилата за икономии на 
хартия и мерките за това?

1

55 Офис хартия / изпълнение използвате ли в офиса възможностите на електронните документи, за да се намалят напечата-
ните текстове (например документите се четат и редактират на екран, вместо напечатани на 
хартия; презентации и други документи се предлагат в интернет вместо на хартия; информацията 
се изпраща по електронен път вместо на хартия и др.

1

56 Офис хартия / изпълнение избрали ли сте автоматична настройка на машините за двустранно принтиране за всички принте-
ри и копирни машини, които имат тази функция?

1

57 Офис хартия / изпълнение имате ли система за събиране на хартия за втора употреба в офиса? например на работните 
места могат да се сложат контейнери за събиране на хартия, която е използвана само от едната 
страна, за чернови.

1

58 Офис хартия / изпълнение имате ли система за събиране на отпадъците от хартия на работните места, където се генери-
рат такива отпадъци (например малки контейнери близо до бюрата и по-големи до принтерите и 
копирните машини)? 

1

59 Офис хартия / изпълнение използвате ли до 80% щадяща природата хартия, т.е. такава, която е получила схемата за екомар-
кировка на ес или друг вид национална или регионална сертификация

1

60 Офис хартия / изпълнение използвате ли до 80% щадяща природата хартия от други видове хартиени продукти като (тоа-
летна хартия и кухненските кърпи) в офиса (т.е. такава, която е получила схемата за екомаркиров-
ка на ес или друг вид национална или регионална сертификация

2

61 Офис хартия / изпълнение печатате ли всичките си материали (листовки, брошури, доклади и др.) на щадяща природата хар-
тия, т.е. такава, която е получила схемата за екомаркировка на ес или друг вид национална или 
регионална сертификация

3

62 Офис хартия / изпълнение проследявате ли така наречения „индивидуален отпечатък на печатане”. това е, например, система, 
която позволява измерването и отбелязването броя на листовете, които са използвани от всеки 
един служител за месец.

3

63 Потребление на вода / управление проследявате ли редовно и измервате ли потреблението на вода? 1

64 Потребление на вода / управление имате ли план за действие за намаляване потреблението на вода? 1

65 Потребление на вода / управление имате ли указания и процедури за намаляване потреблението на вода при работа с кухненското 
оборудване? например, съдомиялната машина да се използва само, ако е пълна и др.

1

66 Потребление на вода / управление Обучавате ли персонала да пести вода? 2

67 Потребление на вода / управление събирате ли дъждовната вода? 3

68 Потребление на вода / управление поощрявате ли служителите за дейности, при които се икономисва вода? 3

69 Потребление на вода / изпълнение насърчавате ли служителите да използват чешмяна вода за пиене вместо бутилирана? 1

70 Потребление на вода / изпълнение използвате ли приспособления за икономия на вода (перлатори, глави на душове и др.) 2
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71 Офис мебели изработени ли са мебелите от щадящи природата вещества? съответстват ли на критериите 
за екомаркировка?

3

72 Офис мебели имате ли процедура / указания за създаването на ергономично работно място? 3

73 Офис мебели имате ли документирана политика за методите за третиране на мебелите в края на живота им 
(официална политика за рециклиране, за предаването им за втора употреба и др.)?

2

74 Офис мебели Могат ли да се перат и направени ли са от естествени материали тъканите, използвани за ме-
белите?

2

75 Офис мебели Местни производители ли доставят мебелите ви? 2

76 Отпадъци / управление има ли вашият офис одобрена процедура за  управление на отпадъците (указания / вътрешни пра-
вила) за намаляване, повторна употреба и разделено събиране (рециклиране) на отпадъците? това 
може да бъде част от общите екологични правила на офиса или отделна процедура за управление 
на отпадъците.  

1

77 Отпадъци / управление информирате и обучавате ли редовно служителите как да намалят, използват повторно и събират 
разделно (тези, които се рециклират) отпадъците в офиса, например чрез инструктаж на персо-
нала?

1

78 Отпадъци / управление Осведомявате ли редовно персонала за усилията, които се полагат при управлението на отпадъци-
те в офиса, като намаляването им, например?

1

79 Отпадъци / управление проследявате ли периодично количеството отпадъци (например за месец, за три месеца или за годи-
на)? изчислявате ли съотношението между рециклирани отпадъци и всички отпадъци?

2

80 Отпадъци / управление Мотивирате ли служителите да намалят генерирането на отпадъци (например организиране на 
кампании, свързани с отпадъците или състезания между служителите)? провели ли сте някакви 
подобни мероприятия през последната една година?

3

81 Отпадъци / изпълнение по отношение на комуникацията и обучението, знаят ли всички от персонала правилата и прилагат 
ли ги, имат ли информация за мерките, взети за намаляване на отпадъците и методите за упра-
вление на отпадъците? 

1

82 Отпадъци / управление Вземат ли се специални, широко използвани мерки, за да се намали генерирането на отпадъци в 
офиса (например намаляване на използваната хартия, купува се само дълготрайно и с възможности 
за ремонт оборудване, продуктите се купуват в големи количества за намаляване на опаковките, 
избират се продукти с нетоксично съдържание, купува се оборудване, което не се нуждае от ба-
терии и др.)?

1

83 Отпадъци / управление Когато използвате повторно отпадъци от офиса, използвате ли някои възможности като повтор-
на употреба на хартия, повторна употреба на кутии за опаковка, многократна употреба на прибори 
и чинии вместо еднократните, купуване на използвани мебели и др.?  

1

84 Отпадъци / управление събирате ли опасните отпадъци (например батерии, отпадъци от хартия, химически вещества, 
живачни лампи и др.) отделно? имат ли всички членове на персонала достъп до контейнерите за 
опасни отпадъци?

1

85 Отпадъци / управление Освен разделното събиране на опасни отпадъци, има ли и друг вид отпадъци, които събирате раз-
делно (включително отпадъци от електрически и електронно оборудване, хартия, опаковки (стъкло, 
пластмаса, метал) и ако е възможно и биологични отпадъци (ако в района има такава система за 
събиране на биологични отпадъци))?  

1

86 Транспорт и мобилност/ управление Успели ли сте във вашия офис да намалите  пътуванията на служителите по конвенционалния начин 
до работното им място като ги насърчите да използват обществения транспорт?

1

87 Транспорт и мобилност/ управление извършвате ли мониториг на мобилността на своите служители (брой изминати км, литри из-
ползван бензин и др.)?

2

88 Транспорт и мобилност/ управление приложили ли сте план за мобилност? 2

89 Транспорт и мобилност/ управление насърчавате ли споделянето на автомобил и улеснявате ли персонала да направи такъв избор? 2

90 Транспорт и мобилност/ управление имате ли политика за закупуване на чисти превозни средства и организирате ли курсове по еко-
шофиране?

2
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91 Транспорт и мобилност/ управление измервате ли емисиите въглерод от транспортните средства? 2

92 Транспорт и мобилност/ управление Купувате ли кредити за въглероден офсет на емисиите от вашите пътувания? 3

93 Транспорт и мобилност/ изпълнение използвате ли и насърчавате ли употребата на уебкамери / видеоконференции, за да намалите пъ-
туванията? 

1

94 Транспорт и мобилност/ изпълнение имат ли служителите достъп до душове, гардеробчета и сигурен паркинг за велосипеди? 2

95 Транспорт и мобилност/ изпълнение закупили ли сте велосипеди за служителите си? 2

96 Качество на въздуха в затворените 
помещения

Може ли да се регулира климатичната инсталация? 1

97 Качество на въздуха в затворените 
помещения

имате ли политика за пушенето? 1

98 Качество на въздуха в затворените 
помещения

Ако имате климатична инсталация, използвате ли характеристиките й, които щадят природата? 2

99 Качество на въздуха в затворените 
помещения

имате ли зелени растения в офиса (подбрани според условията на околната среда)? 2

100 Качество на въздуха в затворените 
помещения

Вземате ли мерки за проблемите с влажността (идеалната влажност е между 40 – 60%, влажни 
петна по стените, миризма на плесен)?

2

101 Качество на въздуха в затворените 
помещения

Когато освежавате интериора, използвате ли екологична боя? (въпрос по желание) 2

102 Качество на въздуха в затворените 
помещения

измервате ли максималните нива на шум? имате ли готов план за намаляване на шума? (въпрос 
по желание)

3

103 Здраве и безопасност / управление има ли вашият офис одобрени процедури за професионално здраве и безопасност (указания / вътреш-
ни правила) за създаване на здравословна и социално балансирана работна среда? 

1

104 Здраве и безопасност / управление Освен одобрените процедури, има ли офисът ви определени отговорни лица от персонала като: 1) 
специалист по околната среда за координиране на работата по здравето и безопасността и 2) 
представител на персонала по екологията и оплакванията на служителите?

1

105 Здраве и безопасност / управление информирате и обучавате ли персонала по въпроси, свързани със здравето и безопасността в 
офиса (например да напомняте и насърчавате персонала за ползване на задължителните почивки и 
упражнения)? информирате ли новопостъпилите за рисковете за здравето на работното място?

1

106 Здраве и безопасност / управление давате ли възможност на персонала и насърчавате ли ги да правят предложения за подобряване на 
здравето и безопасността в офиса?

1

107 Здраве и безопасност / управление Организирате ли редовно оценяване на риска на работното място и това документира ли се? 1

108 Здраве и безопасност / управление Организирате ли редовно профилактични медицински прегледи на вашите служители, минимум на 
всеки 3 години, които са за сметка на работодателя?

1

109 Здраве и безопасност / управление извършвате ли периодично мониторинг и оценявате ли ефективността на здравето и безопас-
ността? например индикатори за това може да са: брой на злополуки / наранявания, документирани 
по причина, брой на отсъствия по болест на година или брой на оплаквания на персонала, свързани с 
проблеми в здравето и безопасността и др.

1

110 Здраве и безопасност / управление информирате ли персонала по въпросите на здравето и безопасността (настоящо положение и уси-
лията, които се полагат) в офиса (например веднъж годишно)?

1

111 Здраве и безопасност / управление имате ли практика да поемате разноските, напълно или частично, на персонала за дейности, свър-
зани със здравето (например разноските за йога курсове, членство в спортен клуб и др.)?

2

112 Здраве и безопасност / управление набелязали ли сте мерки, с които ангажирате и мотивирате персонала активно да се включи в 
мероприятия, свързани със здравето (например организиране на кампании по специфични въпроси на 
здравето и безопасността или състезания за служителите)? провели ли сте подобно мероприятие 
през последната една година?  

3
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113 Здраве и безопасност / изпълнение по отношение на комуникацията и обучението, познава ли персонала и следва ли общоприетите 
процедури за здраве и безопасност и има ли предвид съответните препоръки, както и разбира ли 
рисковете, свързани с работното място?

1

114 Здраве и безопасност / изпълнение снабдени ли са всички работни места с ергономично, безопасно и добре поддържано офис оборудва-
не? Оборудването трябва да е правилно регулирано и разположено (според най-добрите ергономични 
практики за всеки отделен случай).

1

115 Здраве и безопасност / изпълнение използва ли персоналът ви задължителните почивки за разходки, упражнения или почивка в опреде-
леното за това помещение? 

1

116 Здраве и безопасност / изпълнение имате ли достатъчно растения в офиса за намаляване нивата на възможните токсични вещества 
във въздуха?

1

117 Здраве и безопасност / изпълнение имате ли в офиса отделно помещение за отдих? там трябва да имате удобни столове, постелка 
за йога и легло. 

3

118 Здраве и безопасност / изпълнение Освен отделно помещение за отдих и съответното обзавеждане, имате ли и други релаксиращи еле-
менти на работното място като музикални инструменти, естествени аромати, масажни столове 
и други приспособления за упражнения? 

3

119 Социални въпроси имате ли в офиса действаща, ясно очертана стратегия за баланс между работа и семейство? 3

120 Социални въпроси насърчавате ли дистанционната работа? 3

121 Социални въпроси извършвате ли мониторинг на удовлетвореността на служителите и използвате ли резултатите 
от него в политиката ви за човешките ресурси?

1

122 Хигиена и чистене идентифицирали ли сте всички екологични аспекти на чистенето и вземате ли ги предвид в процеса 
на чистене (количество и вид използван детергент, използване на микрофибърни кърпи и др.)? има-
те ли споразумение с подизпълнители за „зелена” услуга на чистене? 

1

123 Хигиена и чистене използвате ли „домашни” продукти за чистене, които са направени от прости домакински съставки 
като: лимонов сок, обикновена и електролизирана вода, боракс, оцет, сол, минерално масло, сода 
бикарбонат и др.

3

124 Хигиена и чистене проверявате ли количеството използвани продукти за чистене? 1

125 Хигиена и чистене информирали ли сте и обучили ли сте екипа за чистене за екологичните аспекти на работата им и 
най-подходящите начини за чистене?

1

126 Конференции и събития имате ли написан „зелен” контролен списък за събития, който включва всички потенциални еколо-
гични аспекти и решения?

2

127 Конференции и събития имате ли стратегия за намаляване въздействието върху околната среда на вашите събития? 2

128 Конференции и събития Осъществявате ли активна връзка с всички участници за това, как да положите общи усилия за 
организирането на зелени събития? 

2

129 Конференции и събития правите ли усилия да намалите до минимум използването на хартия (като изполвате електронна 
регистрация, дигитални постери и др.)

2

130 Храна и кетъринг подкрепяте ли купуването на пресни и сезонни храни и напитки за вашия бюфет, ресторант, съ-
битие?

2

131 Храна и кетъринг подкрепяте ли купуването на биологична храна и напитки за вашия бюфет, ресторант, събитие? 2

132 Храна и кетъринг подкрепяте ли купуването на местна храна и напитки за вашия бюфет, ресторант, събитие? 2

133 Храна и кетъринг провеждате ли политика за намаляване на отпадъците, свързани с практиките ви за консумиране 
на храна?

2



ДАННИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА ОФИСА 

СГРАДА 

Каква площ заема сградата? м2

Каква площ от сградата използвате в момента? м2

Каква площ се заема от паркингите и зелените площи? м2

ЕНЕРГИЯ

Какво е общото потребление на електричество? кВч

Какъв е делът на зеленото електричество? %

Какво е потреблението от ТЕЦ? кВч

Каква е потреблението на биомаса (пелети, дървен отпадък)? кВч

Какво е потреблението на нафта? литра

Какво е потреблението на природен газ? м3

ВОДА

Какво е потреблението на вода? м3

Какво е потреблението на дъждовна вода? м3

МОБИЛНОСТ

Колко сте пътували по работа с бензиновата кола? км

Колко сте пътували по работа с дизеловата кола? км

Колко сте пътували по работа с електромобила? км

Колко сте пътували по работа с хибрида? км

Колко сте пътували по работа с автобус? км

Колко сте пътували по работа с колело? км

Колко сте пътували по работа с влак? км

Колко сте пътували по работа с метро/трамвай? км

Колко сте пътували по работа със самолет икономичен клас? км

Колко сте пътували по работа със самолет бизнес клас? км

ТРАНСПОРТ

Колко сте пътували от дома до офиса с бензиновата кола? км

Колко сте пътували от дома до офиса с дизеловата кола? км

Колко сте пътували от дома до офиса с електромобила? км

Колко сте пътували от дома до офиса с хибрида? км

Колко сте пътували от дома до офиса с автобус/трамвай? км

Колко сте пътували от дома до офиса с колело? км

Колко сте пътували от дома до офиса с влак? км



ПОКУПКИ

Количество на копирната хартия?

% на рециклираната от горното? %

Годишни публикации (печатни издания, други доклади)? кг

Колко нови компютъра с катодно-лъчева тръба купихте? броя

Колко нови компютъра с течно-кристален дисплей купихте? броя

Колко нови сървъра купихте? броя

Колко нови преносими компютри купихте? броя

Колко нови проектора купихте? броя

Колко нови принтери купихте? броя

Колко нови копирни машини купихте? броя

Колко нови факсове купихте? броя

Колко нови бюра купихте? броя

Колко нови столове купихте? броя

Колко нови библиотеки купихте? броя

Колко литра почистващи препарати купихте? литра

Колко килограма тоалетна хартия купихте? кг

ХРАНА

Колко местни или рибни менюта сервирахте на служебни събития? броя

Колко вегатариански менюта сервирахте на служебни събития? броя

Колко килограма чай купихте? кг

Колко литра безалкохолни напитки купихте? литра

Колко литра бутилирана вода купихте? литра

Колко килограма захар купихте? кг

Колко литра прясно мляко купихте? литра

Колко килограма кафе купихте? кг

ОТПАДЪЦИ

Колко килограма органичен отпадък генерирахте от дейността си? кг

Колко килограма отпадък от опаковки / картон генерирахте от дейността си? кг

Колко килограма отпадък хартия генерирахте от дейността си? кг

Колко килограма отпадък метал/пластмата генерирахте от дейността си? кг

Какво количество несепариран отпадък генерирахте от дейността си? кг

Какво количество опасен отпадък генерирахте от дейността си? кг

Колко килограма отпадък стъкло генерирахте от дейността си? кг


