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Речник на използваните съкращения и термини
Съкращение/термин Определение

АОП Агенция по обществени поръчки

АПИ Агенция „Пътна инфраструктура“

АУЕР Агенцията за устойчиво енергийно развитие

БГВ Битова гореща вода

БДС Български държавен стандарт

БИС Български институт за стандартизация

ВАС Върховен административен съд 

ВиК Водоснабдяване и канализация

ГМО Генетично модифициран организъм

ДВ Държавен вестник

ЕК Европейска комисия

ЕП Европейски парламент

ЕС Европейски съюз

ЕСКО договори Договори с гарантиран резултат

ЗДвП Закон за движението по пътищата 

ЗЗВВХВС Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси 

ЗЕЕ Закон за енергийната ефективност

ЗеОП или зелена/зелени 
поръчка/поръчки

Обществена поръчка, в която са приложени 
екологосъобразни критерии

ЗОП Закон за обществените поръчки

ЗУО Закон за управление на отпадъците

ЗУТ Закон за устройство на територията

ИА Изпълнителна агенция

ИУГ Излезли от употреба гуми

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни 
средства

ИКТ Информационни и комуникационни 
технологии

ИТ Информационни технологии

КЕВР Комисия за енергийно и водно регулиране

Куб. м. Кубични метри

МХЛ Метал-халогенни лампи
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Съкращение/термин Определение

МТСП Министерство на труда и социалната 
политика

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторно превозно средство

МС Министерски съвет

МТИТС
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията

МФ Министерство на финансите

НАП Национална агенция по приходите

НЛВН Натриеви лампи с високо налягане

НСРЗ Националната служба за растителна защита

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори

Обн. Обнародван

ОНВ Общи неразтворени вещества

ОПМ Общинска пътна мрежа

ОИСР Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие

ООН Организация на обединените нации

ОП Обществена поръчка 

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие“

ОПТТИ Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“

 ОЕЕО Отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване

ПМС Постановление на Министерски съвет

„Поръчката“ или „Проектът“

Проучване и прогнозиране потенциала на 
националния пазар на „зелени“ обществени 
поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане“

ППЗОП Правилник за прилагане на Закона за 
обществени поръчки

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда
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Съкращение/термин Определение

ПУП Подробен устройствен план

РБ Република България 

Регламент за REACH Регламент (ЕО) № 1907/2006

РПМ Републиканска пътна мрежа

РМС Решение на Министерски съвет

РОП Регистър на обществените поръчки

РЦЖЦ Разходи за целия жизнен цикъл

САЩ Съединени американски щати

СМР Строително-монтажни работи

СПД Споразумение за държавни поръчки

ТС Техническа спецификация

УНП Уникален номер на поръчката

ЦОП Централен орган за покупки

Blue Angel Екомаркировка Син Ангел

CO2 Въглероден диоксид

CPV Общ терминологичен речник

dB Децибел(и)

EMAS
 Система за управление по околна среда и 
одитиране (The Eco-Management and Audit 
Scheme)

G Грам

ISO Международна организация по 
стандартизация

IT Eco declaration ИТ еко-декларация

Kg Килограм

kWh Киловатчас

lm/w Лумен/ват

m2 Квадратен метър

mg милиграм
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Въведение

Настоящото практическо помагало за възлагане на „зелени“ 
обществени поръчки („Помагалото“) е изготвено като част (Етап 2) 
от обществена поръчка за „Проучване и прогнозиране потенциала на 
националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на 
практическо помагало за тяхното възлагане“, възложена от Агенция 
по обществени поръчки. 

Поръчката е част от проект „Методическа подкрепа за развитието 
на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по 
приоритетна ос 3 „Частен сектор“ на Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество, чиято основна цел е постигане намаляване на 
икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения 
Европейски съюз посредством въвеждането на различни мерки за 
подкрепа.

Целта на Проекта е да подпомогне България в усилията й да наложи 
„зелените“ обществени поръчки като практика, чрез повишаване 
на информираността за ползите от „зеленото“ възлагане, обмяна на 
добри практики и подпомагане на възложителите на обществени 
поръчки и на стопанските субекти, включително чрез разработване 
на практическо помагало относно използването на екологични 
критерии в процеса на възлагане.
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Окончателният проект на Помагалото е изготвен след публично 
обсъждане на резултатите от извършеното проучване и прогнозиране 
потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки 
(Етап 1 на Поръчката) и тяхното приемане, а именно:

•	 Анализ на приложимите към „зелените“ обществени поръчки 
актове и официални разработки на международно, европейско 
и национално ниво и стратегически и административни 
документи и актове;

•	 Идентифициране и преглед на добри практики при 
организирането и провеждането на „зелени“ обществени 
поръчки;

•	 Анализ на ЗеОП пазара в България и оценка на потенциала му 
за развитие в краткосрочен и средносрочен план.

В резултат от изпълнението на описаните по-горе дейности са 
дефинирани 12 продуктови групи, определени като подходящи 
и адекватни за българския пазар по отношение на  въвеждане 
на екологосъобразни изисквания. След публично обсъждане на 
продуктовите групи и тяхното одобрение, същите са залегнали в 
Оперативния модул на Помагалото, съдържащ примерни типови 
екологични критерии.

Как е структурирано Помагалото?
Практическото помагало съдържа следните три тематични модула:

•	 Стратегически модул – очертава хоризонта и обхвата 
на Помагалото, като представя потенциала за развитие на 
пазара на ЗеОП в България и продуктовите групи, включени в 
Оперативния модул;

•	 Правен модул – очертава приложимата правна рамка относно 
включване на „зелени“ критерии в обществените поръчки, и то 
през целия „жизнен цикъл“ на поръчката; 

•	 Оперативен модул – представя примерни типови екологични 
критерии за всяка една от определените продуктови групи.
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Каква е целта на Помагалото?
Целта на Помагалото е да предостави практически инструментариум 
на организациите-възложители на обществени поръчки, който 
да улесни възложителите при залагането на екологосъобразни 
критерии в обявяваните от тях обществени поръчки.

Трябва да се има предвид, че всички посочени в Оперативния модул 
на Помагалото примери за включване на екологосъобразни критерии 
в критериите за подбор, в техническите спецификации, в критериите 
за възлагане, както и в договорните клаузи на една обществена 
поръчка, имат чисто илюстративен, а не задължителен характер и са 
предназначени да служат за ориентир на възложителите.

Чрез представянето на добри практики и конкретни примери, 
Оперативният модул на Помагалото задава принципни насоки, 
поради което е необходимо възложителите внимателно да 
преценяват целесъобразността на включването на избрани зелени 
критерии във всеки отделен случай, както и тяхната съвместимост 
с конкретните технически спецификации/параметри и целеви 
качествени характеристики на продуктите/услугите, предмет на една 
обществена поръчка. Включително, ако е необходимо, се насърчава 
провеждането на консултации с независими експерти или органи, 
или от участници на пазара в зависимост от особеностите на всяка 
една продуктова група и обществена поръчка. Осъществяването на 
пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП преди изготвянето 
на техническите спецификации има за цел да се проверят 
възможностите на пазара за предоставяне на съответните продукти 
и/или услуги.

Възложителите могат да изменят и/или допълват представените в 
Помагалото практики и примери при тяхното прилагане. 

Всяко решение за включването на конкретни екологосъобразни 
критерии в отделни обществени поръчки остава изцяло в преценката 
и отговорността на индивидуалния възложител.
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За кого е предназначено Помагалото?
Настоящото помагало е предназначено да бъде използвано, както 
от публични, така и от секторни възложители и възложители за 
конкретен случай1  по смисъла на ЗОП, с цел планиране и прилагане 
на “зелени” обществени поръчки. Разписаните препоръки и добри 
практики могат да са от полза и за потенциални изпълнители, с 
оглед разширяване на познанията им в областта и подготовката им 
за участие в „зелени“ обществени поръчки, както и за последващото 
изпълнение на договорите.  По-специално, Помагалото е насочено 
към следните категории лица в организациите на публичните и 
секторните възложители: 

•	 Ръководители на организации – стратегическият модул 
събира на едно място и представя в обобщен вид 
основните стратегически документи, популяризиращи 
екологосъобразното възлагане на международно, европейско 
и национално ниво, на чиято база би могла да бъде изградена 
концепция за насърчаване на ЗеОП в съответната организация; 
този модул очертава също и потенциала за развитие на 
ЗеОП пазара в България, включително чрез посочване на 12 
продуктови групи, в които включването на „зелени“ критерии 
в обществената поръчка би могло да се осъществи лесно;

•	 Правни отдели и звена за възлагане на обществени поръчки на 
организациите - Правният и Оперативният модул предоставят 
практически инструментариум (чрез илюстративни примери) 
на експертите по обществени поръчки;

•	 Служители от други звена, имащи отношение към процеса 
по възлагане, управление и контрол над изпълнението на 
обществени поръчки – напр. инженери, еколози и други 
експерти, ангажирани от възложителя.

1 Финансиращ орган или финансирано лице, които възлагат поръчки за строителство с 
прогнозна стойност поне 10 мил. лв. или свързани със строителството услуги на стойност 
поне 430 хил. лв., когато над 50 на 100 от средствата са осигурени чрез публично финансиране



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

9

Освен за възложителите, настоящото Помагало ще бъде полезно 
и за икономическите оператори, потенциални изпълнители на 
обществени поръчки, и експертните екипи, подготвящи участието им 
в процедурите по възлагането на поръчките и тяхното изпълнение. 
Примерните изисквания в Оперативния модул могат да служат като 
ориентир и отправна точка относно екологосъобразните аспекти в 
обществените поръчки, чието удовлетворяване възложителите биха 
могли да изискват. 
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Какво е „зелена“ обществена поръчка?

През годините идеята за екологосъобразност на обществените 
поръчки придобива все по-голяма популярност в отделните държави, 
включително и в страните-членки на Европейския съюз (ЕС). 

Въвеждането на „зелени“ критерии при възлагането на обществени 
поръчки е утвърдено средство за намаляване на негативното 
въздействие от общественото потребление върху околната среда 
и стимулиране на употребата, предлагането и развитието на по-
екологични стоки и услуги с по-висока „обществена стойност“.

Зелена обществена поръчка („ЗеОП“)

Под ЗеОП се разбира „процедура, чрез която публичните органи 
се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с 
намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен 
цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата 
основна функция, които иначе биха били предоставени.” 2

2 Европейска комисия. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. 
„Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда“. COM(2008) 400.

„Зелени“ обществени 
поръчки – същност и 
ползи
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Заедно с екологосъобразните технологии, екологосъобразното 
производство на стоки и въвеждането на системи за управление 
по околна среда и одит, ЗеОП се нареждат сред приоритетните 
инструменти, които ЕС прилага в своите политики, свързани с 
опазване на околната среда и промените в климата.

ЗеОП често са наричани „интелигентни поръчки“, тъй като 
повишават ефективността и развиват пазара на стоки и услуги по 
екологосъобразен и социално отговорен начин, като същевременно 
насърчават иновациите.

Като част от приноса им за екологични подобрения и опазване 
на околната среда, ЗеОП подпомагат развитието на пазара на 
„зелени“ продукти и услуги, тъй като мотивират производителите да 
разработват продукти, които удовлетворяват „зелените“ изисквания, 
дефинирани от възложителите, и тези продукти в последствие да се 
превърнат в пазарен стандарт.

Екологосъобразни или „зелени“ критерии

Под екологосъобразни или „зелени“ критерии се разбира екологични 
условия/ изисквания/ съображения, използвани в процеса на 
възлагане на поръчки за доставка на стоки, предоставяне на услуги 
и строителство, при изготвяне и формулиране на предмета на 
обществената поръчка, техническите спецификации, критериите 
за подбор, критериите за възлагане и договорните условия.
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Какви са ползите от ЗеОП?

Примери за ЗеОП 

•	 Закупуване на енергийноефективни компютри;

•	 Доставяне на осветителни тела с LED технология (диодни 
осветители);

•	 Проектиране и изграждане на сгради с ниско потребление на 
енергия;

•	 Закупуване на рециклирана хартия; 

•	 Осигуряване на услуги по почистване с използване на 
екологосъобразни продукти;

•	 Закупуване на електрически или хибридни автомобили. 

ЗеОП осигуряват дългосрочни ползи за обществото 
чрез разумен, устойчив и приобщаващ растеж, 
тъй като преди всичко са свързани с опазване и 
подобряване на околната среда, чрез:

•	 Спестяване на материали и енергия;
•	 Намаляване на разходите за придобиване на 

продукти и услуги, като се отчита целият им 
жизнен цикъл;

•	 Редуциране на отпадъците и замърсяването;
•	 Намаляване на емисиите на парникови газове;
•	 Ефективно управление на околната среда;
•	 Създаване на стимули за разработване на 

екологосъобразни и иновативни технологии, 
техники, продукти и услуги.
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Целта на стратегическия модул е да представи информация относно 
стратегически аспекти на „зеленото“ възлагане на международно, 
европейско и национално ниво и да представи потенциала за 
развитие на пазара на ЗеОП в България и продуктовите групи, 
включени в Оперативния модул.

Модулът може да послужи като отправна точка при задаване на 
стратегически цели относно утвърждаването на екологосъобразни (и 
устойчиви) практики в сферата на обществените поръчки. 

Стратегически 
модул
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Развитие на ЗеОП на международно и европейско 
ниво
Включването на екологосъобразни критерии в обществените 
поръчки се насърчава в редица актове и стратегии на международни 
организации. Доколкото чрез ОП се разходват огромни финансови 
ресурси, те могат да се използват ефективно и като инструмент за 
„озеленяване“ на националните пазари. 

Търсенето на зелени продукти и поставянето на зелени критерии 
стимулира предлагането на стоки, които не оказват вредно 
въздействие върху околната среда и които са произведени 
при спазването на екологични изисквания. Озеленяването на 
националните пазари, от своя страна, увеличава приноса на отделните 
държави за постигането на поставените в международен план цели 
в областта на екологията, устойчивото развитие и превенцията 
в изменението на климата. Спецификата на международните 
отношения предопределя наличието на различни и разнообразни по 
характер документи. Целите, поставени от подобни документи, не са 
юридически задължителни в същинския смисъл на думата, защото 
неизпълнението им по същество не води до негативни последици 
за държавите. Въпреки това, поради изключителната значимост на 
проблема, са налице множество амбициозни международни политики 
и инициативи, които поставят пред държавите предизвикателства от 
световен мащаб.

Рамкова конвенция на Организацията на обединените 
нации по изменение на климата

Един от основополагащите международни документи в областта е 
приетата в рамките на Организацията на обединените нации (ООН) 
Рамкова конвенция по изменение на климата. Нейната основна 
цел е стабилизирането на концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна 
намеса върху климатичната система. В последствие Рамковата 
конвенция се надгражда чрез Протокола от Киото и Парижкото 
споразумение. 

Протоколът от Киото обновява поставените пред държавите цели 
и въвежда механизъм за търговия с вредни емисии, а влязлото в 
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сила през 2016 г. Парижко споразумение, поставя акцента върху 
необходимостта глобалното повишаване на температурата да се 
задържи под 2°C.

Целите за устойчиво развитие на ООН 

ЗеОП са насърчавани 
и от провежданата 
вече три десетилетия 
в рамките на 
ООН политика за 
устойчиво развитие, 
която е предмет 
на множество 
конференции. ЗеОП 

могат да бъдат обвързани с Целите за устойчиво развитие, идеята 
за които възниква на конференция за устойчиво развитие на 
Организацията на обединените нации през 2012 г. в Рио де Жанейро, 
Бразилия. На 2 август 2015 г. държавите-членки на ООН приемат „Да 
преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие”, която 
съдържа преамбюл, декларация, самите цели и 169 подцели. 3

Седем от дефинираните 17 цели имат пряко отношение към 
опазването на околната среда и водите, като „зеленото“ възлагане е 
един от инструментите, които ще спомогнат за постигането на тези 
цели.

България се присъединява към Програмата на Срещата на върха, 
състояла се на 25 септември 2015 г. в Ню Йорк.

ЕС и целите за устойчиво развитие

ЕС акцентира върху устойчивото развитие и се ангажира да подпомага 
активно процеса за изпълнение на Програмата на ООН. Неслучайно 
Целите за устойчиво развитие са застъпени в 10-те приоритета на 
ЕК4. 

3  Източник: ООН
4  10 приоритета на Комисията за 2015 — 2019 г. - 
    https://ec.europa.eu/commission/priorities_bg
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Европейски стратегически документи

През 2001 г. е приета Европейската стратегия за устойчиво 
развитие, която е актуализирана през 2006 г. и 2009 г. ЗеОП са 
неизменен инструмент за справяне с предизвикателствата, посочени 
в Стратегията за изменението на климата и чистата енергия, 
устойчивия транспорт, устойчивото потребление и производство, 
опазването и управлението на природните ресурси, общественото 
здраве, социалното „включване“, демографията и миграцията, 
световната бедност. 

Актуалните днес политики на ЕС в областта на опазване на 
околната среда и устойчивото развитие са очертани в Стратегията 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 20205  и 
Общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда 
до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“6. 

•	 Основните цели, заложени в Стратегията за устойчив растеж 
„Европа 2020“, са ограничаване измененията на климата и 
енергийна ефективност (емисиите на парникови газове да 
бъдат с 20% по-ниски от нивата от 1990 г., 20% от енергията да 
бъде произведена от възобновяеми източници, да се постигне 
20% увеличение на енергийната ефективност). 

•	 Най-съществените цели на ЕС в областта на опазване на 
околната среда са разгледани в Общата програма на ЕС за 
действие за околната среда, като изрично за постигането на тези 
цели е предвидено да се извърши преглед на подходите към 
„зелените“ обществени поръчки, включително техния обхват, 
за да се увеличи тяхната ефективност; за предприятията от ЕС 
да се създаде мрежа от „зелени“ възложители на доброволна 
основа. 

В рамките на ЕС се провежда и конкретна целенасочена политика, 
която стимулира развитието на устойчивите обществени поръчки, 
в частност и на „зелените“ поръчки. Първият значим акт в тази 

5  Европейска комисия. Съобщения на Комисията COM(2010) 2020. „Европа 2020: Стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“
6 Решение № 1386/2013/ЕС на Парламента и Съвета от 20 ноември 2013 година относно Обща 
програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре 
в пределите на нашата планета“ 
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област е приетото през 2003 г. Съобщение на Европейската комисия, 
с което се очертава интегрирана продуктова политика в рамките 
на Общността7. Съобщението стимулира политика на държавите-
членки по разработване на тригодишни национални планове за 
действие в областта на зелените обществени поръчки, които макар и 
юридически незадължителни, да съдържат конкретни мерки, които 
да се предприемат, и цели, които да се постигнат.

В Съобщението на Комисията „Обществените поръчки, насочени 
към една по-добра околна среда“8, пряко се разглеждат ползите, 
възможностите за развитие и целите, които Съюзът си поставя в 
сферата на зелените обществени поръчки. 

Потенциал и развитие на ЗеОП в България
Български стратегически документи с отношение към ЗеОП

Наред с Национална стратегия за развитие на сектора обществени 
поръчки в България за 2014г.-2020г., която посочва ЗОП като 
своеобразен инструмент за налагане на „зелени“ практики, и Плана 
за нейното изпълнение, съществуват и други стратегически и 
дългосрочни документи, които имат отношение към ЗеОП, като:

•	 Национална програма за развитие: България 2020 и План за 
действие;

•	 Оперативните програми за периода 2014-2020 г. – „Транспорт 
и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Региони в 
растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Опазване на 
околната среда и климатични промени“ и др.;

•	 Енергийна стратегия на Република България до 2030 г.;

•	 Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-
2020 г.;

•	 Национален план за действие за енергията от възобновяеми 
източници 2010-2020г.;

7  Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент COM (2003)302. 
„Интегрирана продуктова политика - изграждане на екологична концепция за 
жизнения цикъл“ 
8 Съобщения на Комисията до Парламента, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитата на регионите COM(2008) 400. „Обществени поръчки, насочени към една 
по-добра околна среда” 
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•	 Трети национален план за действие по изменение на климата 
за периода 2013-2020 г.;

•	 Национална дългосрочна програма за насърчаване на 
потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.;

•	 Национална програма за намаляване на общите годишни 
емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични 
съединения и амоняк в атмосферния въздух;

•	 Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г.;

•	 Национална стратегия за развитие на горския сектор в 
Република България 2013-2020 г.;

•	 Национален стратегически план за управление на отпадъците 
от строителство и разрушаване на територията на Р. България 
за периода 2011-2020 г.;

•	 Национален план за управление на отпадъците за периода 
2014-2020 г.;

•	 Национален стратегически план за управление на утайките 
от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на 
територията на Р. България за периода 2014-2020 г.;

•	 Национален стратегически план за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени 
за депониране (2010-2020);

•	 Национална програма за действие за устойчиво управление 
на земите и борба с опустиняването в Република България 
(актуализация за програмен период  2014-2020 г.);

•	 Национална стратегия за управление и развитие на водния 
сектор в Република България;

•	 Стратегически план за действие за опазване на околната среда 
и възстановяване на Черно море.

„Национална програма за развитие: България 2020“ е документът, 
свързващ приоритетите на ЕС в контекста на стратегия „Европа 
2020“ и националните приоритети на България. Тригодишният план 
за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: 
България 2020 в периода 2018-2020 г. представя конкретни мерки, 
които трябва да бъдат изпълнени за постигане на приоритетите. 
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Третият национален план за действие по изменение на климата 
предвижда конкретни мерки за намаляване на емисиите на 
парникови газове във всички сектори и тези мерки съответстват, 
както на националната политика по изменение на климата, така и на 
потенциала на националната икономика за намаляване на емисиите. 
Общият ефект от мерките ще гарантира изпълнението на поетите 
ангажименти и постигането на обвързващите европейски цели. 
Планът обръща специално внимание на секторите „Транспорт“ и 
„Отпадъци“ като сектори, където трябва да бъдат предприети мерки 
за ограничаване на парниковите емисии. 

Потенциал за развитие на ЗеОП в България

Обвързаността на България с конкретни глобални стратегически 
документи създава благоприятна среда за насърчаване на 
екологосъобразното възлагане, в резултат на което делът на ЗеОП в 
страната непрекъснато се увеличава.

В рамките на Етап 1 от Поръчката потенциалът на ЗеОП пазара беше 
анализиран в краткосрочен (2-годишен) и средносрочен (5-годишен) 
план с чисто илюстративна цел.

Като изходни данни за прогнозирането на потенциала за развитие 
на този пазар са използвани данни от поддържания от АОП Регистър 
на обществените поръчки относно обявените през 2017 г. ЗеОП. 
Анализът е допълнен с информация, получена от проведените в хода 
на работата по Етап 1 интервюта с представители на-възложители на 
обществени поръчки, както и чрез използване на индекса „Съставна 
годишна норма на растеж“9. 

На тази база е изведено допускането, че общият потенциал за 
развитие на пазара на ЗеОП в двугодишен период е в диапазона от 
5% до 7%, докато кумулативният потенциал в средносрочен план 
(2018 г. – 2022 г.) е в рамките 10% - 15%. 

9 “Compound annual growth rate” или “CAGR” e индекс, който служи за изчисляване темпа на 
растеж в проценти. Този индекс е използван за представяне на очаквания ръст на ЗеОП пазара 
на годишна база за период от пет години
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Продуктови групи, включени в Оперативния модул

Въз основа на извършената оценка и анализ, описани в рамките на 
Етап 1 от Поръчката, като подходящи и адекватни за включване в 
Помагалото са идентифицирани следните 12 продуктови групи. 
След одобрението им от АОП в Оперативния модул са представени 
примерни екологични критерии и практически насоки за включване 
на тези критерии в обществени поръчки за всяка една от 12-те 
продуктови групи:

•	 Продуктова група „Инфраструктура на отпадъчни 
води“ 
Тази продуктова група разкрива висок потенциал за развитие 
на ЗеОП както в краткосрочен, така и в средносрочен план. 
Предстоят мащабни инвестиции във ВиК сектора, с оглед на 
нормативните изисквания на ЕС в областта на отпадните 
води, както и спазване на одобрените от КЕВР инвестиционни 
програми на ВиК дружествата, чийто срок за изпълнение е до 
2021 г.;

•	 Продуктова група „Услуги по приготвяне и доставяне 
на храна (хранителни продукти)“
Основният потенциал за „озеленяване“ на групата е свързан с 
необходимостта от включване на екологосъобразни критерии 
при ОП за доставка на храни за детските градини,  училища и 
други обществени заведения.;

•	 Продуктови групи „Компютри и монитори“ и 
„Устройства, извличащи изображения“
Потенциалът в тези продуктови групи се разглежда 
едновременно, тъй като те се подчиняват на сходна динамика. 
Продуктите от двете групи са от жизнена необходимост за всяка 
администрация и се поръчват периодично, както от публични, 
така и от секторни възложители Екологосъобразното възлагане 
в тези групи се свързва с екомаркировка за енергийна 
ефективност.‘

•	 Продуктова група „Копирна и графична хартия“
Хартията е основен консуматив за почти всяка администрация, 
като продуктът се поръчва, както от публични, така и от 
секторни възложители. Въпреки започналата дигитализация 
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в държавната администрация и усилията в създаването на 
„електронно правителство“, прогнозите на възложителите са 
за запазване дела на поръчките за хартия, респективно групата 
има потенциал за озеленяване;

•	 Продуктова група „Мебели“
Потенциалът на тази група е прогнозиран с оглед броя и обема 
на обявените в периода 2014-2017 г. поръчки, както и на база на 
информацията, получена в резултат на проведените интервюта 
с възложители. 
Взет е предвид и фактът, че нуждата от подобни поръчки е 
периодична, но постоянна във времето;

•	 Продуктова група „Почистващи продукти и услуги за 
почистване“
Възлагането в тази група се осъществява главно 
централизирано, чрез рамкови споразумения, обикновено 
за срок от три години. „Озеленяването“ на ОП в тази група е 
лесно осъществимо, тъй като екологосъобразните критерии са 
свързани с използване на екологични продукти, което се може 
да се докаже с екомаркировка; 

•	 Продуктова група „Поддръжка на обществени 
пространства“
С разширяване на обхвата на групата на ниво ЕК от началото 
на 2019 г. се допуска, че ще се повиши и потенциалът й за 
„озеленяване“, тъй като в нея ще се включат снегопочистването 
и препаратите за него, както и поддръжката на чистотата на 
обществени площи;

•	 Продуктова група „Проектиране, строителство и 
управление на сгради“
Потенциалът за развитие на ЗеОП в тази група е разгледан и 
анализиран, включително в контекста на Закона за енергийна 
ефективност и Националния план за действие по енергийна 
ефективност до 2020 г., на Национална програма за развитие 
на България 2020, както и на ОП “Региони в растеж“ (ОПРР), 
защото енергийното обследване на сградите и повишаване на 
класа енергийна ефективност на сградите директно „озеленява“ 
ОП; 
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•	 Продуктова група „Проектиране, строителство и 
поддръжка на пътища“
Потенциалът за развитие в тази продуктова група е 
свързан с вече договорените по Приоритетна ос 210 на ОП 
“Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) големи 
инфраструктурни проекти, по които, обаче, все още не са 
обявени ОП.
В допълнение, съгласно Интегрирана транспортна стратегия 
до 2030, в картата на разширената мрежа са включени и нови 
предложения за пътни трасета. По време на анализа са взети 
предвид и Методика и критерии за приоритизиране на пътни 
отсечки, утвърдена от АПИ през февруари 2015 г. и изготвена 
на база на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 
в Република България 2016-2022 г. и Средносрочната 
оперативна програма към нея;

•	 Продуктова група „Транспорт“
Потенциалът на тази група е прогнозиран с оглед броя и обема 
на обявените в периода 2014-2017 г. поръчки, както и на база на 
информацията, получена в резултат на проведените интервюта 
с възложители. 
Взет е предвид и фактът, че нуждата от подобни поръчки 
непрекъснато нараства. Потенциалът на тази група се 
предопределя от факта, че в обхвата й са включени услуги по 
сметоизвозване, които се възлагат с определена цикличност. 
Потенциал предоставят и плановете на общините за развитие 
на устойчив градски транспорт, където ОП могат да бъдат 
„озеленени“ по подобен начин; 

•	 Продуктова група „Улично осветление“
Потенциалът в тази продуктова група е свързан със стратегиите 
на общините за устойчиво развитие. „Озеленяването“ в 
групата може да се постигне чрез включване в ОП на цели 
за повишаване на енергийната ефективност и залагане на 
конкретни изисквания в техническите спецификации; 

10 Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената“ 
Трансевропейска транспортна мрежа
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В настоящия Правен модул е описана релевантната правна рамка, 
определяща възможностите за интегриране на екологосъобразни  
критерии в обществени поръчки и по-специално, при определяне на:

•	 Предмета на поръчката;

•	 Критериите за подбор и начина на доказване на съответствието 
на кандидатите/участниците с тях;

•	 Техническите спецификации;

•	 Критериите за възлагане и показателите в комплексната 
оценка; 

•	 Клаузите на проекта на договор за обществена поръчка.

Приложимата редакция на Закона за обществени поръчки (ЗОП) 
към момента на изготвяне на настоящото помагало е ДВ бр. 80 
от 28.09.2018 г. Следва да се отбележи, че на относимите места, 
текстовете на помагалото са съобразени и с разпоредбите на ЗОП 
(ред, ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г.). 

Всички останали посочени в Помагалото национални законови 
и подзаконови нормативни актове са в редакция, актуална към 
15.11.2018г.

Правен модул
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Целта на Помагалото е да се очертаят съществуващите правни 
възможности за включване на „зелени“ критерии в обществените 
поръчки, и то през целия „жизнен цикъл“ на поръчката: 
предварително обявление, изготвяне на процедура по възлагане, 
провеждане на процедурата в съответствие със законодателството 
в областта на опазване на околната среда, възлагане на поръчката 
чрез избор на офертите, които са по-благоприятни от екологична 
гледна точка и, не на последно място, при проследяване и контрол 
на изпълнението на поръчката.
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Нормативна уредба на ЕС в областта на зелените 
обществени поръчки
В рамките на правото на ЕС обществените отношения в областта на 
обществените поръчки (вкл. и зелените такива) се регулират чрез две 
основни директиви, които обвързват държавите-членки за постигане 
на конкретни резултати в определени срокове, но осигуряват свобода 
при избирането на подходящите правни средства за това, както 
следва:

•	 Директива 2014/24/ЕС на Европейския  парламент и на Съвета 
от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за 
отмяна на Директива 2004/18/ЕО;

•	 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на 
поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО.

Посочените директиви имат стратегическа роля при постигането на 
целите на политиката, особено в областта на иновациите, околната 
среда и социалното приобщаване, като предоставят следните 
възможности: 

•	 Възложителите могат да поискат маркировки, сертификати 
или други еквивалентни форми на потвърждение на социални 
и/или екологични характеристики;

•	 Възложителите могат да вземат предвид екологични или 
социални фактори при критериите за възлагане или условията 
за изпълнение на поръчката;

•	 Възложителите могат да вземат предвид всички разходи във 
връзка с жизнения цикъл при възлагането на поръчки. Това 
може да насърчи подаване на по-устойчиви оферти с по-ниска 
обща стойност в дългосрочен план, въпреки по-високата 
първоначална цена на придобиване.

По отношение на ЗеОП следва да се обърне внимание на следните 
специфични разпоредби на директивите:
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•	 Определяне на изискванията относно дадена поръчка: 
Определянето на техническите спецификации е описано в 
член 42 и приложение VII от Директива 2014/24 / ЕС и член 60 
и приложение VIII към Директива 2014/25/ЕС;

•	 Използване на маркировки: Условията за използване на 
маркировки са изложени в член 43 от Директива 2014/24 / ЕС 
и член 61 от Директива 2014/25/ЕС; 

•	 Прилагане на критерии за оценка на офертите въз основа на 
„разходи“, като се използва подходът на разходна ефективност 
и „най-добро съотношение качество/цена“ (определя се въз 
основа на критерии, включващи качествени, екологични и/
или социални аспекти, свързани с предмета на обществената 
поръчка). Възлагането на обществени поръчки въз основа на 
„икономически най-изгодната оферта“ се урежда в член 67 
и член 68 от Директива 2014/24/ЕС и член 82 и член 83 от 
Директива 2014/25/ЕС;

•	 Консултиране на пазара: Директивите за възлагане на 
обществени поръчки изрично позволяват предварителна 
консултация с доставчиците, информацията от които може 
да бъде използвана при подготовката на процедурата, при 
условие че това не води до нарушаване на конкуренцията и на 
принципите за недискриминация и прозрачност. Член 40 от 
Директива 2014/24/ЕС и член 58 от Директива 2014/25/ЕС;

•	 Условия за изпълнение на поръчките: посочени в чл. 70 от 
Директива 2014/24/ЕС и член 87 от Директива 2014/25/ЕС;

Когато се разглежда правната рамка на обществените поръчки на 
европейско ниво и, в частност, правната рамка на зелените ОП, 
следва да бъдат споменати и: 

•	 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти 
и енергийноефективни пътни превозни средства (изрично 
посочен в Приложение 13 на  Директива 2014/24/ЕС като акт по 
смисъла на чл. 68, пар. 3, уреждащ общ метод за изчисляване 
на разходите за целия жизнен цикъл);
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•	 Практиката на Съда на Европейския съюз, от която могат да 
бъдат изведени следните важни решения:

o Решение по дело The „Dutch Coffee“ (Дело „Холандско 
кафе“ (C-368/10) от 10.05.2012): Съдът постановява, че е 
недопустимо изискването на точно определена маркировка 
или сертификат при поръчването на стоки - възможно е да 
се поставят само определени технически изисквания към 
качествата на стоките.

o Решение по дело „Evropaïki Dynamiki“ (Дело T-331/06 от 8 
юли 2010 г.): Съдът постановява, че е допустимо залагането 
на критерий за подбор, изискващ наличието на фирмена 
политика по опазване на околната среда. Възложителят 
има възможност сам да избере начина за съпоставяне на 
участниците, които имат интегрирана система за управление 
по околна среда с такива, които нямат.

o Решение по Дело „Wienstrom“ (Дело C-448/01 от 4 декември 
2003 г.): Съдът постановява, че е приемливо да се използват 
екологични критерии като критерии за оценка на офертите, 
дори ако въпросните критерии не осигуряват незабавна 
икономическа полза за възложителя, като е възможно да се 
даде голяма тежест на тези критерии. Изведен е принципът, 
че възложителят следва да може да докаже изискванията за 
екологосъобразност, както и да е налице връзка с предмета 
на обществената поръчка.

o Решение по дело „The Helsinki Bus“ (Дело „Хелзински 
автобус“ (Дело C-513/99 от 17 септември 2002 г.): Съдът 
потвърждава възможността да се вземат предвид 
екологичните критерии при оценката на икономически 
най-изгодната оферта. Поставени са, обаче, четири условия 
за използването на такива критерии: 
- Трябва да бъдат свързани с предмета на договора;
- Не следва да предоставят неограничена свобода на избор 

на възложителя, което означава, че всички екологични 
изисквания трябва да бъдат специфични и обективно 
количествено измерими;

- Следва да бъдат изрично упоменати в документацията 
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на поръчката или в обявлението за търга;
- Трябва да са в съответствие с общите принципи на 

договора за създаване на европейска общност. 

Следва да се отбележи, че зелените критерии могат да бъдат 
използвани без значение от стойността на поръчката, 
тоест както за договори над праговата стойност за прилагане на 
директивите за обществените поръчки, така и за поръчки на по-
ниска стойност.

Нормативна уредба на зелените обществени 
поръчки в Република България
В правната система на България основните обвързващи актове, 
които регулират обществените поръчки, са Законът за обществените 
поръчки (ЗОП) и Правилникът за прилагане на ЗОП (ППЗОП), 
които по същество транспонират правилата, заложени в Директива 
2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС.

Законът предвижда в кои части на обществените поръчки могат да 
бъдат заложени „зелени“ критерии:

•	 Чл. 47 от ЗОП дава възможност на възложителите да включат 
в изискванията за изпълнение на поръчката специални 
условия, свързани с икономически или социални аспекти на 
изпълнението, иновациите, опазването на околната среда или 
със заетостта.

•	 Чл. 48, ал. 1, т.1 от ЗОП допуска залагането на екологосъобразни 
изисквания в техническите спецификации. Възложителят 
може да постави допълнителни изисквания, в това число 
екологосъобразни такива, които са свързани с предмета 
на поръчката и са пропорционални на нейната стойност 
и цели. Те могат да се отнасят до специфичен процес или 
метод за производство или предоставяне на строителство, 
доставки или услуги, или до специфичен процес на друг 
етап от жизнения им цикъл (чл. 48, ал. 3 от ЗОП). Чл. 51, ал. 
1 от ЗОП позволява, когато предметът на поръчката включва 
конкретни екологични, социални или други характеристики, 
в техническите спецификации, показателите за оценка 
или условията за изпълнение на поръчката възложителите 
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да изискват определени маркировки, които доказват, че 
изпълнението ще съответства на изискваните характеристики. 
Изискваните маркировки следва да са свързани с предмета на 
обществената поръчка, да се основават на обективно проверими 
и недискриминационни изисквания, да са установени съгласно 
открита и прозрачна процедура, в която са имали право да 
участват всички заинтересовани страни, да са достъпни за 
ползване от всички потенциални кандидати и участници 
и да са определени от организация, която е независима от 
потенциалните кандидати и участници в процедурата за 
възлагане. Възложителите са длъжни да приемат всички 
еквивалентни маркировки, които потвърждават, че 
предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на 
поставените изисквания за маркировка (чл. 51, ал. 3 от ЗОП). 
Възложителите трябва да приемат и всякакви други подходящи 
доказателства за съответствие, при условие че участникът 
докаже, че предлаганото строителство, доставка или услуга 
отговаря на изискванията на конкретната маркировка или на 
конкретните изисквания, посочени от възложителя (чл. 51, ал. 
4 от ЗОП).

•	 Чл. 63 от ЗОП допуска залагането на екологосъобразни 
изисквания в критериите за подбор, свързани с прилагането 
на определени мерки за опазване на околната среда при 
изпълнение на поръчките (ал. 1, т. 6) или на системи и 
стандарти за опазване на околната среда (ал. 1, т. 11). 

•	 Чл. 64, ал. 4 от ЗОП изисква възложителите да посочват 
екологичната и одиторската схема на Европейския съюз 
(EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти, когато 
се очаква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени 
системи или стандарти за опазване на околната среда. 
Възложителят има право да се позове и на други системи за 
екологично управление, признати в съответствие с чл. 45 
от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. или други стандарти за 
екологично управление, основани на съответните европейски 
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или международни стандарти на акредитирани органи. 
Възложителят може да не приеме представено доказателство за 
технически и професионални способности, когато то произтича 
от лице, което има интерес, който може да води до облага 
(чл. 64, ал. 2 от ЗОП). Приемат се сертификати, издадени от 
независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ или от друг национален орган по 
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение 
за взаимно признаване на Европейската организация 
за акредитация, за съответната област или отговарят на 
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона 
за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. Допустими са и еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави членки. 
Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато 
кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати 
или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 
по независещи от него причини, но в тежест на кандидата 
или участника остава доказването, че предлаганите мерки са 
еквивалентни на изискваните.

•	 Чл. 70 от ЗОП определя три различни критерия за възлагане 
на обществени поръчки. Обществените поръчки в България се 
възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
като в ал. 2 са посочени и трите вида критерии на възлагане:

o Най-ниска цена;

o Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, 
включително разходите за целия жизнен цикъл;

o Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява 
въз основа на цената или нивото на разходите, както и на 
показатели, включващи качествени, екологични и/или 
социални аспекти, свързани с предмета на обществената 
поръчка.

•	 Чл. 71 от ЗОП посочва, че при оценката на  разходите за 
целия жизнен цикъл се включват разходите, свързани с 
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екологични фактори по отношение на продукта, услугата или 
строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие 
че стойността им може да бъде определена и проверена. Тези 
разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове 
и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от 
изменението на климата.  Когато възложителите предвиждат 
оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в 
документацията за обществената поръчка данните, които 
трябва да бъдат представени от участниците, и начина за 
определяне на оценката (чл. 71, ал. 2 от ЗОП). Когато се 
оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за 
определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните 
условия: да се основава на недискриминационни критерии и 
да дава възможност за обективна проверка. Когато начинът е 
разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се 
дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят 
други в неравностойно положение, да е достъпен за всички 
заинтересовани лица. Изискваните от възложителя данни да 
могат да бъдат предоставени от страна на участниците при 
полагане на разумни усилия, включително когато те са от 
трети страни, които са страна по Споразумението за държавни 
поръчки (СДП) към Световната търговска организация или 
са страна по други международни споразумения, с които е 
обвързан Европейският съюз  (чл. 71, ал. 3 от ЗОП). 
Чл. 107 от ЗОП изисква от възложителите да отстранят от 
процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, 
който е представил оферта, която не отговаря на правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда. 

При транспониране на Директивите в българското национално 
законодателство са включени и трите възможни критерия за 
възлагане, докато чл. 67, пар. 2, ал. 3 от Директива 2014/24/ЕС и чл. 
82, пар. 2, ал. 3 от Директива 2014/25/ЕС дават на държавите-членки 
възможност да предвидят в националното си законодателство опция, 
че възложителите не могат да използват само критерия „цена“ или 
само критерия „разходи“ като единствен критерий за възлагане, 
или да ограничат тяхното използване до определени категории 
възложители или определени видове поръчки.



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

32

Макар че ЗОП не въвежда задължение за възложителите да използват 
„зелени“ критерии при възлагането на обществени поръчки, 
съществуващите разпоредби дават възможност на възложителите 
да избират критерии за възлагане, които улесняват получаването на 
строителство, доставки и услуги с високо качество, и същевременно  
позволяват да се оцени  въздействието на изпълнението върху 
околната среда. 

Редица други нормативни актове имат отношение към „зеленото“ 
възлагане, сред тях са: 

•	 Закон за енергийната ефективност – например чл. 30а 
въвежда задължения за публичните възложители, свързани 
със закупуването на продукти от определен енергиен клас или 
покриващи изисквания за енергийна ефективност;

•	 Закон за опазване на околната среда – например чрез 
залагането на принципа за интегриране на политиката по 
опазване на околната среда в секторните и регионалните 
политики за развитие на икономиката и обществените 
отношения (чл.3, т.10) предпоставя насърчаването на зелените 
обществени поръчки; въвежда правилата относно оценката 
на въздействието върху околната среда на инвестиционни 
предложения (чл. 92 и сл.), засягащи обществени поръчки, 
попадащи в обхвата на продуктови групи „Инфраструктури за 
отпадъчни води“ и „Проектиране, строителство и поддръжка 
на пътища“;

•	 Закон за управление на отпадъците (ЗУО) – например чл. 10, 
ал. 6 ЗУО въвежда задължение за възложителите в обществени 
поръчки, включващи проектиране и изпълнение на строежи, 
да включат в условията за избор на изпълнител и в договорите 
за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на 
рециклирани строителни материали съгласно изискванията на 
Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали. Приложение № 7 към 
чл. 50, ал. 3, т.2 дава като примерна мярка за предотвратяване 
образуването на отпадъци включването на критерии за защита 
на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци, 
в обявите за търгове и в договорите за обществени поръчки. 
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Законът урежда императивно и редица правила относно 
събирането, извозването и третирането на отпадъците, които 
определят част от съдържанието на обществените поръчки, 
включващи тези дейности;

•	 Закон за водите – например чл. 135 предвижда като мерки за 
поддържането количеството и качеството на водите приемането 
на наредби, които косвено се отразяват на съдържанието 
на обществените поръчки в обхвата на продуктова група 
„Инфраструктури за отпадъчни води“ (Наредбата за условията 
и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 
канализационните системи на населените места, Наредбата 
за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води 
във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване и др.).

На подзаконово равнище може да се открои Наредба № Н-18 
от 08.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на 
определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни 
средства, която улеснява зеленото поръчване на автомобили чрез 
използването на показателя „разходи за целия жизнен цикъл“. 
От значение за възлагането на обществени поръчки, в чийто 
предмет влизат строителни дейности, е Наредбата за управление 
на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, приета с ПМС № 267 от 5 Декември 2017 г., обн. ДВ бр. 98 от 
8 Декември 2017 г., на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление 
на отпадъците. Наредбата урежда дейностите по управление на 
строителните отпадъци, както и определени изисквания за влагането 
на рециклирани материали в строителството. Разпоредбата на 
чл. 9 задава задължителното минимално съдържание на плана за 
управление на отпадъците, който участниците следва да представят 
на възложителя. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Наредбата урежда 
задължението на възложителите на СМР да осигурят селективното 
разделяне и оползотворяването на неопасните строителни отпадъци, 
а в Приложение № 7 от Преходните и заключителните разпоредби 
са зададени количествени цели за материално оползотворяване по 
видове строителни отпадъци. Чл. 13, ал. 1 въвежда задължение за 
влагане в строежите на рециклирани строителни материали или 
на третирани строителни отпадъци за оползотворяване в обратни 
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насипи. Диференцирани конкретни количествени цели в зависимост 
от вида на строежа са зададени в Приложение № 7 от Преходните 
и заключителните разпоредби. Наредбата регламентира и метода за 
изчисляване изпълнението на целите, зададени в чл. 32 от Закона 
за управление на отпадъците относно подготовката за повторната 
употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от 
неопасни строителни отпадъци.

Възлагане на „зелени“ обществени поръчки 
Подготовка и планиране 

Подготвителният етап на процедурата за възлагане на „зелена“ 
обществена поръчка не бива да бъде подценяван, тъй като може да 
създаде основите на един стабилен процес на провеждане на ОП за 
доставки, услуги и строително-монтажни работи, който ще формира 
цялостния успех на процедура. Правилните решения, взети по време 
на този етап, ще намалят до минимум риска от  неуспех на цялата 
процедура и ще помогнат да бъдат избегнати грешки, голяма част 
от които се дължат на лошо планиране, особено в началото на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Препоръчително е зелените обществени поръчки да се въвеждат в 
дадена организация постепенно. Може да се започне от поръчки на 
по-ниска стойност (напр. „събиране на оферти с обява“ по смисъла 
на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както и от поръчки с обект „доставка“ или 
„услуги“) или усилията да се съсредоточат върху области с най-голям 
потенциал за въздействие върху пазара.

По време на подготвителния етап следва:

•	 Да се установи потребността на възложителя от възлагане и 
дали тя може да бъде удовлетворена по начин, щадящ околната 
среда;

•	 Да се извърши анализ на пазара (в т.ч. предлагането на зелени 
продукти на съответния пазар);

•	 Да се сформира работна група за изготвяне на документацията 
за обществената поръчка, която да има нужната експертиза 
(при необходимост може да се търси подкрепа и от външен 
изпълнител за подготовка на обществената поръчка);



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

35

•	 Да се определи предмет, бюджет и срок за изпълнение на 
поръчката;

•	 Да се извърши избор на процедура;

•	 Да се подберат подходящи екологосъобразни изисквания и 
да се определи мястото им в документацията на обществената 
поръчка.

1. Установяване на потребността от възлагане

Първият етап от подготовката на ОП е дефинирането на потребността. 
За да бъде успешно то, възложителят трябва да отговори на няколко 
въпроса:

•	 Коя е функцията, нужна на възложителя?
Потребността не е конкретен продукт или услуга, а определен 
резултат.
Потребността произтича от невъзможност на възложителя да 
извършва една от своите задачи със своите вътрешни ресурси, 
поради което се налага използване на външна подкрепа.
Например, възложителите не следва да започват своята 
обосновка с „Трябва да купим моторно-превозно средство“, а 
по-скоро с „Необходимо е да превозваме служители/товари“. 
В този случай функцията за превозване може да се постигне чрез 
решения, различни от закупуване, например чрез споделяне 
на транспортни средства с други структурни звена, наемане 
или вземане под лизинг на превозни средства. Всички тези 
алтернативи трябва да се вземат предвид преди започването 
на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Отделно, когато водеща е мисълта за целта на организацията 
и за резултата, който следва да се постигне (температурата в 
сградата следва да е 20-22 °C), а не за конкретно техническо 
средство (трябва да купим стенен климатик „сплит“ система), 
може да се достигне до иновативни, „зелени“ и устойчиви 
решения за задоволяване на потребностите.

•	 Нужна ли е въпросната поръчка за доставка, услуга или 
строително-ремонтна дейност? Следва да се отбележи, че 
понякога най-зеленото „поведение“ е въздържането от 
купуване.
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•	 Съответства ли предвидената за възлагане поръчка на 
одобрените вътрешни и външни планове и стратегии на 
организацията?

•	 Какви окончателни резултати следва се да получат?

•	 Налични ли са достатъчно вътрешни човешки и/или технически 
ресурси, за да се постигне търсеният резултат без възлагане?

•	 Може ли потребността да се удовлетвори по начин, различен 
от закупуването?      
Ако не, извършен ли е анализ на алтернативните начини за 
удовлетворяване на потребността - лизинг, наем, финансов 
лизинг, публично–частно партньорство?

•	 Какъв е необходимият обхват? Можем ли да задоволим 
потребността с по-малък брой/обем?

•	 Какво би могло да бъде въздействието върху околната среда от 
предвиденото закупуване? По какъв начин това въздействие 
би могло да бъде ограничено?

•	 Какво би могло да бъде екологичното въздействие от това 
закупуване?
Отделянето на специално внимание на дефинирането на 
потребността ще позволи и анализ на потенциалното влияние 
върху околната среда на поръчваните доставки, услуги или 
СМР. Твърде често два продукта или две услуги с еднакъв 
резултат имат различно екологично въздействие. С други думи, 
и в двата случая потребността на възложителя е удовлетворена, 
но в единия негативното влияние върху околната среда е 
редуцирано.

•	 Кога е най-подходящото време за ОП?/Кога да бъде открита 
процедура за ОП?

Необходимите покупки могат да бъдат периодични 
или еднократни. Например, услугите за почистване на 
административните сгради са периодични (възлагат се през 
определени периоди от време – години, месеци). Потребности 
на възложителя, които имат рутинен характер или са 
предвидими, позволяват лесно планиране на покупките. 
От друга страна, възлаганите поръчки в рамките на  проекти и 
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програми, финансирани от ЕС, се определят за няколко години 
(работни програми) или за една година (индикативни годишни 
работни програми), т.е. също могат да бъдат прогнозирани за 
определени периоди от време и за възложителите следва да е 
по-лесно да предвидят кои строителни работи, доставки или 
услуги ще трябва да закупят. Във всеки един случай обаче 
задълбоченото разбиране за това, какво е нужно и как ще бъде 
използвано, е от съществено значение.

Ако възложителят реши да възприеме подход за включване  на 
екологосъобразни критерии  в своята политика за възлагане на 
обществени поръчки, може да изгради системи, които да бъдат 
използвани многократно. Този процес на „интегриране“ на 
екологични аспекти в рамките на съществуващите процедури 
позволява на потенциалните изпълнители да адаптират дейността 
си към тях. „Озеленяването“ на ОП може да се осъществи и чрез 
стандартни критерии или клаузи за управление изпълнението на 
договори, които се отнасят до ключовите въздействия на всеки 
закупен продукт или услуга.

Полезно би било и да се почерпи  информация и опит от ОП 
на други възложители. Установена вече практика може да бъде 
лесно приложена и приспособена за конкретната потребност на 
възложителя. По този начин се спестява ценно време и ресурси, а и 
се минимизират рисковете при възлагане на поръчката.

2. Анализ на пазара

По същество проучването на пазара представлява събиране на 
информация за съществуващите възможности и решения за 
задоволяване на потребността на възложителя, вкл. и когато 
се предвижда възлагане на обществена поръчка, включваща 
екологосъобразни критерии. Не всички предмети на обществени 
поръчки, обаче, са възможни за реализиране. Понякога пазарът не 
може да предостави желаните строителни дейности, доставки или 
услуги и в подобни случаи липсата на предварителен анализ може 
да доведе до прекратяване на процедурата, поради неподаване 
на оферти или поради това, че всички оферти не отговарят на 
поставените изисквания.
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Ето защо, преди вземане на решение за възлагане на обществена 
поръчка, съответно преди определянето на екологосъобразните 
критерии за подбор и възлагане, за възложителите е необходимо да 
разбират и познават възможностите на пазара, в обхвата на който 
попада съответната поръчка.  Чрез анализа, възложителят цели 
изясняване на структурата на пазара, определяне на активните 
икономически оператори, разбиране на цените на „зелените“ 
продукти/услуги/строителни дейности.

Успехът на една обществена поръчка се определя от начина, по който 
пазарът ще отговори на искането на възложителя. С оглед на това, 
трябва да бъде установено дали пазарът може да предложи продукти 
или услуги с изискваните зелени критерии, дали сроковете и 
бюджетът са реалистични. Ако това не бъде съобразено и процедурата 
бъде прекратена, повторното обявяване би означавало загуба на 
времеви и човешки ресурс.

Следва да се отбележи, че анализът може да се извърши по два 
начина:

•	 Документално изследване, извършвано вътрешно, от 
служители на възложителя. Източници на информация 
могат да бъдат интернет, каталози на търговци, информация 
в печата. Също така, полезен може да бъде опитът на други 
възложители при възлагане на „зелени“ обществени поръчки, 
включително и по отношение на пречки и проблеми при 
залагане на екологосъобразни критерии;

•	 Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП, при които 
възложителят може да потърси съвети от независими експерти 
или органи, или от участници на пазара при спазване на 
законовите ограничения. Тези консултации не трябва да 
водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за 
недискриминация и прозрачност. С оглед на това възложителят 
предприема действия, които да гарантират, че лицата, 
участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на 
процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати 
или участници. Тези действия включват най-малко следното: 
публикуване на профила на купувача на цялата информация, 
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разменена по повод подготовката за възлагане на обществена 
поръчка, включително получения от възложителя резултат, 
а ако това е невъзможно – посочване чрез профила на 
купувача на мястото, от което тази информация може да 
бъде получена, както и  определяне на подходящ срок за 
получаването на оферти, включително като се прецени дали 
съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа 
за равнопоставеност. Допълнително действие следва да бъде 
споделяне с други кандидати и участници на цялата съответна 
информация, която е получена от участието на един кандидат 
или участник в подготовката на обществената поръчка - 
съгласно чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  за спазване на принципите на 
равнопоставеност и липса на дискриминация, възложителят 
публикува на профила на купувача на цялата информация, 
разменена по повод подготовката за възлагане на обществена 
поръчка, включително получения от възложителя резултат, а 
ако това е невъзможно – посочва чрез профила на купувача на 
мястото, от което тази информация може да бъде получена.

В случай че с извършването на тези действия не може да се осигури 
спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или 
участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката 
за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може 
да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип 
(чл. 44, ал. 5 от ЗОП).

Освен полезни на възложителя за определяне предмета на поръчката, 
пазарните консултации имат и други ключови предимства:

•	 Пазарно ориентирани изисквания, което води до по-голяма 
конкуренция в процедурите за възлагане;

•	 Дават възможност да се повдигат въпроси и да се формират 
отговори относно изискванията на възложителите на ранен 
етап, като по този начин се намалява времето за изготвяне на 
оферта и разходите след обявяване на процедурата.

В резултат от анализа, възложителят ще може да:

•	 Установи дали има развит пазар по отношение на предвидените 
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за закупуване „зелени“ продукти, услуги, строителство, както и 
да идентифицира пазара по сегменти като географска област, 
клиенти, сектори;

•	 Установи съществуват ли достатъчно доставчици (за да 
се гарантира ефективна конкуренция) и колко биха били 
подадените оферти;

•	 Определи предмета на поръчката и бюджета й, като се съобрази 
с пазарните цени;

•	 Определи екологосъобразните изисквания, които са съобразени 
с пазара и с капацитета на икономическите оператори;

•	 Установи потенциалните рискове пред възлагането и 
изпълнението на поръчката.

Предварителният анализ на пазара се препоръчва в голяма степен  
при планирането на процедура на договаряне без предварително 
обявление, която може да бъде изпълнена само от определен 
изпълнител (чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП).

Предварителен анализ би бил полезен и в случаи, когато възложителят 
цели създаване на продукт, който не съществува на пазара 
(партньорство за иновации съгласно чл. 18, ал. 1, т. 7 от ЗОП). Следва 
да се отбележи, че Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР) е разработила подробна методология за анализ 
на пазара11, която включва насоки за:

•	 Случаите, в които възложителите решават да се свържат 
директно с потенциални изпълнители (подходящ вариант 
за сложни или ОП с цел да насърчат иновативни решения). 
При тези ситуации анализът би помогнал да се определи 
дали поръчката е осъществима (технически, финансови и 
оперативни аспекти), дали подобна дейност е извършвана 
преди, дали може да се осъществи от един изпълнител и др.;

•	 Начини за свързване с потенциални изпълнители: под 
формата на контакт чрез предоставяне на въпросник към 

11 ОИСР/SIGMA, Кратък преглед на обществените поръчки № 32, Анализ на пазара, 
предварителни пазарни консултации и предварително участие на кандидати/оференти, 
септември 2016 г. На разположение на адрес: 
http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-32-200117.pdf
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изпълнителите; телефонни интервюта; „дни на отворените 
врати“ и др. Важно е да се отбележи, че избраната форма 
не трябва да води до нарушаване на конкуренцията и на 
принципите за недискриминация и прозрачност.

ОИСР е разработила стандартен образец за доклад за анализ на 
пазара, който може да бъде намерен на следния адрес: http://www.
oecd.org/governance/procurement/toolbox/search/template-market-
study-report.pdf. 

Не на последно място, може да се посочи, че публикуването 
на обявление за предварителна информация се приема 
положително от пазара, води до по-качествена документация за 
обществената поръчка и представени оференти (ранно информиране, 
съответно повече време за изготвяне на оферти), както и намаляване 
риска от обжалване на процедурата на по-късен етап.

3. Сформиране на работна група

В работната група за подготовка и провеждане на дадена зелена 
обществена поръчка, освен експерти  по ОП, биха могли да бъдат 
включени служители на администрацията, които ще използват 
продуктите или услугите, предмет на поръчката, както и други 
вътрешни експерти, специализирани в областта, засягаща предмета 
на поръчката (напр. строителни инженери, архитекти, ИТ 
специалисти, счетоводители). 

При сформиране на работна група за възлагането на зелени ОП, 
добра практика би могло да бъде включването на еколог, особено 
когато се касае за обществени поръчки, чието изпълнение има 
значимо непосредствено въздействие върху околната среда (напр. 
поръчка за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни 
води). В подобни хипотези експерт-еколог би могъл да допринесе 
за правилното оценяване на въздействието върху околната среда, 
резултат от поръчката, като неговата експертиза ще помогне 
прецизно да бъдат формулирани зелените критерии, така че в 
максимална степен да бъде осъществена тяхната цел – да се намали 
вредното въздействие върху околната среда.

Предизвикателствата при възлагане на подобни поръчки изисква 
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тясно сътрудничество между различните отдели и служители на 
дадена институция.

Ако възложителят не разполага със съответните експерти, могат 
да бъдат наемани и външни консултанти. Особено при по-голяма 
сложност на поръчката, дори това на пръв поглед да бъде отчетено 
като допълнителен разход, впоследствие ще спести времеви и 
финансов ресурс на възложителя, като спомогне да бъдат избегнати 
грешки, да не възникне необходимост от нанасяне на корекции и т.н.

4. Избор на процедура

Екологосъобразни критерии могат да бъдат включени в рамките на 
поръчки, възлагани чрез всички приложими за публични и секторни 
възложители, както и възложители за конкретен случай процедури 
по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, а също така чрез събиране на оферти с обява и 
покана до определени лица.

5. Определяне на предмет, бюджет и продължителност на 
поръчката

На първо място, възложителят следва да определи обекта на 
поръчката, като прецени дали следва да възложи строителни работи, 
доставка или услуга по смисъла на чл. 3 от ЗОП. Възможно е в 
обекта на обществената поръчка да влизат две или повече дейности, 
посочени в чл. 3 от ЗОП.

Следващата хронологически стъпка в процеса по възлагане на 
обществена поръчка е определянето на предмета на договора. 
Възложителите следва да дават кратко описание на предмета на 
поръчката, което да ориентира заинтересованите лица. Предметът 
следва да е ясен и непротиворечив, като не следва да позволява 
интерпретации по отношение на подлежащите на изпълнение 
дейности. За да бъде улеснено участието на икономическите 
оператори, вкл. и чуждестранни такива, се използват референтните 
кодове, предоставени в Общия терминологичен речник12, свързан 
с обществените поръчки, които кодове съдържат описание на 
различните видове доставки, строителство или услугите, които могат 
да са предмет на поръчката и могат да помогнат да се формулират 

12 https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
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поставените задачи. Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 
3, т. 1 от ППЗОП, съгласно която при различие между описанието на 
предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код 
съгласно Общия терминологичен речник (CPV), за верни се приемат 
данните от описанието на предмета на поръчката.

Екологичните резултати, които възложителят желае да постигне, 
могат да бъдат дефинирани още в началото на процеса. Още повече, 
че чл. 47 от ЗОП позволява на възложителите да включат специални 
условия за изпълнение на поръчките, свързани с предмета на 
поръчката по отношение опазването на околната среда. Съгласно 
същата разпоредба, те трябва да са посочени в обявлението, с което 
се оповестява откриването на процедурата, или в документацията 
за обществената поръчка. Възложителят изисква от участниците 
да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на 
задълженията, свързани с опазване на околната среда. 

Следва да се отбележи, че поставянето на екологични характеристики 
е възможно и в запазени поръчки. Съгласно чл. 12 от ЗОП и ПМС 
№ 591 от 18 юли 2016 г. е определен списък на стоките и услугите 
съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени 
за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на 
хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е 
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания 
или на хора в неравностойно положение. Стоките и услугите, 
поръчките, за които са запазени, попадат в следните продуктови 
групи: „текстил“, „копирна и графична хартия“ и „почистващи 
препарати и услуги“. 

Освен предмета на поръчката, възложителят следва да определи 
нейния бюджет и продължителността на договора, който ще бъде 
сключен в резултат от процедурата.
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При определяне на бюджета на поръчката възложителят следва да 
се съобрази с:

•	 Източниците и размера на финансиране на поръчката 
(оперативни програми, собствено финансиране, публично-
частно партньорство и др.);

•	 Резултатите от извършена оценка на разходите. С цел постигане 
на финансова ефективност и обоснованост на инвестицията, 
възложителите могат да използват:

o Договори с гарантиран 
резултат (ЕСКО договори) 
– представляват договори 
между собственика или 
обитателя на дадена сграда 
(включително публични 
органи) и дружество за 
енергийни услуги (ESCO) за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответната 
сграда. Обикновено 
инвестиционните разходи 
се поемат от дружеството 
за енергийни услуги или 
от трета страна, като 
например банка, така че от 
възложителя не се изисква 
увеличение на финансовите 
разходи. Дружеството за 
енергийни услуги получава 
премия, чийто размер 
обикновено е свързан с 
гарантираните икономии на енергия;

o Метода „Оценка на разходите за целия жизнения цикъл“ 
(РЦЖЦ) при избора на икономически най-изгодната 
оферта.

Не на последно място, за да определи срока за изпълнение на 
договора, възложителят следва да изготви:

Определение:

чл. 72 от Закона за енергийна 
ефективност  

Договорите с гарантиран 
резултат (ЕСКО договори) 
имат за предмет 
изпълнението на мерки за 
повишаване на енергийната 
ефективност в сгради, 
предприятия, промишлени 
системи и системи за външно 
изкуствено осветление, 
като възстановяването на 
направените инвестиции и 
изплащането на дължимото на 
изпълнителя възнаграждение 
се извършват за сметка на 
реализираните икономии на 
енергия.

ЕСКО ДОГОВОР
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•	 План на задачите, които предстои да бъдат изпълнени;

•	 График за изпълнение на поръчката.

6. Определяне на екологосъобразни критерии

6.1. Критерии за подбор

С критериите за подбор се определят минималните изисквания 
за допустимост, които се изискват за участие в процедурата, и те 
трябва да бъдат в съответствие с принципите на равнопоставеност 
и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, 
пропорционалност, публичност и прозрачност, заложени в ЗОП. 
Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП Възложителите посочват критериите 
за подбор и документите, чрез които се доказва изпълнението им, в 
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или 
в поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 
18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в поканата за участие в преговори.

Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП възложителят може да определи по 
отношение на кандидатите или участниците критерии за подбор, 
които се отнасят до:

•	 Годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност;

•	 Икономическото и финансовото състояние;

•	 Техническите и професионалните способности.

Следва да се отбележи, че в рамките на общите изисквания (чл. 59, ал. 1, 
т. 3 от ЗОП) на законодателя, на етапа на подбор на участниците могат 
да се залагат екологосъобразни критерии. Ето защо, при проверка 
на техническите и професионални способности, възложителите 
могат да определят критерии, въз основа на които да установяват, че 
кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси и 
опит за изпълнение на поръчката, като същевременно не оставят на 
заден план търсения с поръчката екологичен ефект.

Конкретните разпоредби на ЗОП, които допускат залагането на 
„зелени“ критерии, са разписани в чл. 63, ал. 1, т. 6 и т. 11, съгласно 
които при залагане на минималните изисквания за технически 
и професионални способности възложителят може да изисква 
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кандидатът или участникът да прилага:

•	 Определени мерки за опазване 
на околната среда при 
изпълнението на поръчката; 

•	 Системи или стандарти за 
опазване на околната среда. 
Системите за управление 
на околна среда като EMAS 
или ISO 14001 могат да бъдат 
полезен начин за кандидатите 
да демонстрират по време на 
фазата на подбор способността 
си да изпълнят екологичните 
аспекти на даден договор. 
Тези системи имат за цел 
подобряване на екологичните 
показатели на прилагащата ги 
организация.

Възложителите имат възможност 
да изискват внедрени системи за 
управление на околна среда за всички 
обекти на обществените поръчки, 
при които това би било удачно и 
съобразено с предмета, стойността, 
сложността, количеството и обема. 

Ограничения: 

•	 Възложителят следва да посочи екологичната и одиторската 
схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за 
опазване на околната среда чрез съответните европейски или 
международни стандарти (чл. 64, ал. 4 от ЗОП);

•	 Възложителят следва да приеме еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави членки;

•	 В случай че участникът докаже, че е въвел мерки за опазване 
на околната среда, които са еквивалентни на изискваните, 
възложителят е длъжен да ги приеме, когато кандидат или 

EMAS е доброволна схема 
на ЕС, предназначена за 
организации, които желаят да 
покажат своя ангажимент  към 
опазването на околната среда, 
като оценяват, управляват 
и подобряват екологичните 
си резултати.  EMAS се счита 
за една от най-надеждните 
и най-устойчиви системи 
за управление по околна 
среда, която прибавя няколко 
елемента към изискванията 
на международния стандарт 
за системите за управление по 
околна среда EN ISO 14001.

СИСТЕМАТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА 

СРЕДА И ОДИТ (EMAS) 
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участник не е имал достъп до изискания сертификат или е 
нямал възможност да го получи в съответните срокове по 
независещи от него причини (чл. 64, ал. 7 и 8 от ЗОП). 

В допълнение, следва да се отбележи, че чл. 107, т. 2, б. „б“ от ЗОП 
съдържа императивна разпоредба за отстраняване от процедурата на 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда. Тези „правила“ 
включват, както национално законодателство, актове на Правото на 
ЕС, така и четири международни екологични конвенции, изброени в 
Приложение № 10 от ЗОП, свързани с опасни отпадъци, устойчиви 
органични замърсители, опасни химикали, пестициди и защита 
на озоновия слой. Няма законово ограничение при залагането на 
минимално изискване по 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП за наличие на изпълнени 
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с поръчката, 
възложителят да изисква този опит да е обвързан с прилагането на 
мерки за управление на околната среда.

6.2 Технически спецификации (ТС)

Техническите спецификации определят необходимите 
характеристики на предмета на поръчката, тъй като чрез тях 
възложителят посочва както работните и функционалните 
изисквания на поръчката, така и екологичните такива. Те следва 
да бъдат дефинирани по такъв начин, че ясно, точно и пълно да 
представят потребността на възложителя, за да може пазарът да се 
запознае и да предложи подходящи решения. Чрез включване на 
екологосъобразни критерии в техническите спецификации по лесен 
начин обществената поръчка може да се превърне в „зелена“. 

Техническите спецификации представят предмета на договора 
в измеримите изисквания, на които продуктът, услугата или 
строителните работи трябва да отговарят. Тези изисквания са 
задължителни, за да бъдат допуснати офертите, следователно, ако 
оферта не е в съответствие с тях, тя трябва да бъде отстранена, а в случай 
на съответствие, техническото предложение се превръща в неразделна 
част от договора. Съществуват редица възможности за залагане на 
екологосъобразни критерии в техническите спецификации. Те могат 
да се отнасят до въздействието върху околната среда на всеки етап от 
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жизнения цикъл на дадена доставка, 
услуга или СМР и не е необходимо да 
определят качества само на крайния 
продукт. 

Могат да бъдат приложени 
два подхода за формулиране 
на екологични изисквания в 
техническите спецификации или 
комбинация от тях:

•	 Чрез посочване на работни 
(експлоатационни) или 
функционални изисквания, 
включително екологични 
характеристики - чрез тях се 
описва ефективността, която 
трябва да бъде постигната 
с ОП, вместо да се посочва 
точния продукт или услуга, 
които ще постигнат това. С 
други думи, такива технически 
спецификации, които се 
фокусират върху реалните 
потребности на възложителя 
и позволяват на пазара да 
предложи най-добрия и 
иновативен начин те да бъдат 
удовлетворени (участникът 
е свободен да предложи 
най-подходящото решение). 
Този тип подход е ключов за 
насърчаване на иновативни 
решения при възлагането на 
обществени поръчки, което 
го прави особено подходящ за 
ЗеОП. 

1. Общи маркировки, 
които включват в обхвата 
си няколко критерия (тип I 
ISO 14024). Това е най-често 
използваният вид маркировка 
при възлагане на „зелени“ 
обществени поръчки. Този тип 
маркировка се присъжда на 
база на критерии, покриващи 
информация за целия 
жизнен цикъл на продукта 
или услугата и свързани с 
опазването на околната среда 
(напр. използвани суровини, 
производствен процес, 
управление на отпадъците и др.)   
Пример: Екомаркировка на 
ЕС, Северен лебед, Син ангел.
2. Специални маркировки 
(етикети) по специфичен 
въпрос. В този случай 
маркировката се основава 
на един или няколко 
критерия във връзка със 
специфичен въпрос (напр. 
енергийна ефективност).  
Пример – Energy star
3. Секторни маркировки 
(етикети), валидни за 
специфични сектори 
(продуктови групи). В този 
случай стандартът е приложим 
към определен сектор  
Пример: FSC и PEFC за дървен 
материал, MSC за риболов
4. Продуктови етикети със 
степени. При тези маркировки 
на продуктите / услугите е 
присъдена категория спрямо 
екологичните показатели. 
Пример: Енергиен етикет на 
ЕС

ЕКОМАРКИРОВКИ
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•	 Чрез позоваване на стандарти:
Законът за обществените поръчки позволява това да се 
осъществи чрез посочване на стандарти, технически оценки, 
общи технически спецификации, международни стандарти и 
други стандартизационни документи. Съгласно чл. 48, ал. 2 от 
ЗОП (ред. ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.)13, всяко 
посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или 
техническо одобрение следва да е допълнено с думите „или 
еквивалентно“.

•	 Чрез позоваване на маркировки:
Съгласно чл. 51, ал.1 от ЗОП когато предметът на поръчката 
включва конкретни екологични, социални или други 
характеристики, в техническите спецификации, показателите 
за оценка или условията за изпълнение на поръчката 
възложителите могат да изискват определени маркировки, 
които доказват, че изпълнението ще съответства на изискваните 
характеристики.

Използването на стандарти, екомаркировки или сертификати в 
обществените поръчки е широкоразпространено, тъй като те са 
обективни и измерими и представляват практичен и надежден 
начин възложителите да проверят съответствието на оферентите с 
определени минимални изисквания. 

Възложителите следва да се позовават само на стандарти, които са 
изготвени от независими органи, за предпочитане на европейско 
или международно равнище (като Схемата за управление по 
околна среда и одит (EMAS) или сертификати от Международната 
организация по стандартизация (ISO)), като във всички случаи са 
длъжни да приемат еквивалентни сертификати и доказателства, 
удостоверяващи, че изискването е изпълнено. Когато в оперативния 
модул посочените стандарти са недатирани (без посочване на 
годината след изписването на номера на стандарта), приложима 
е последната достъпна версия на стандарта. Има една специфична 
група европейски стандарти, които се разработват по мандат на 

13 чл. 48, ал. 2 от ЗОП (ред. бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) Всяко посочване на 
стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по 
ал. 1, т. 2 следва да е допълнено с думите "или еквивалентно/и". 
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Европейската комисия и се наричат „хармонизирани европейски 
стандарти”. Терминът „хармонизирани” означава, че тези стандарти 
са пряко свързани (осигуряват презумпция за съответствие) с 
изисквания в европейски регламенти и директиви. Списъците с тези 
хармонизирани европейски стандарти се обявяват в Официалния 
бюлетин (OJ) на Европейския съюз, като всеки списък се отнася до 
конкретния регламент или директива. В тези списъци са посочени 
и преходни периоди за едновременно прилагане на последната 
и предишните версии на стандартите. Информация за това кой 
стандарт е хармонизиран и към кой регламент или към коя директива, 
както и за преходните периоди може да бъде намерена в Каталога на 
Българските стандарти на следния уеб адрес: http://www.bds-bg.org/
bg/standard/advance_search.php. 

Препоръчително е, при неяснота да се направи запитване или 
консултация в Българския институт за стандартизация (БИС), като 
така би се избегнало необосновано отстраняване на кандидати, които 
отговарят на зададените изисквания. Преходни периоди се определят 
и при използването на стандартите за системи за управление (ISO 
9001, ISO 14001 и разработените въз основа на тях). Международната 
организация за стандартизация ISO и международният форум за 
акредитация IAF определят преходните периоди за преминаване към 
нова версия на тези стандарти. Така например, последните версии на 
ISO 9001 и ISO 14001 са от септември 2015 г. и преходният период за 
преминаване към новите версии е тригодишен до септември 2018 г. 
Това означава, че в преходният период са валидни и сертификати, 
издадени по предишната версия на стандарта.  

Екомаркировките са друг полезен „инструмент“ за насърчаване на 
ЗеОП. Предвид сложността на оценяването на въздействието върху 
околната среда, те са един от най-лесните начини за получаване 
на такъв тип информация. Дадена екомаркировка отразява 
екологосъобразните критерии, взети под внимание по време на 
проектирането (замислянето) на продукта, неговото производство, 
употреба и/или унищожаване или иначе казано – „целия жизнен 
цикъл“ на продукта. Всичко това позволява нагледно да се проследи 
ефекта на продукта върху околната среда и екологичния отпечатък, 
който той оставя (респективно и организациите, които го използват).
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В случай че даден продукт има присъдена екомаркировка, то тогава 
той „е доказал“, че е екологосъобразен и че изпълнява конкретни 
изисквания за опазване на околната среда.

Екомаркировките се издават от независима трета страна след 
успешно преминат сертификационен процес. Основната полза от 
екомаркировките е, че пестят време на възложителя, без това да е за 
сметка на спазването на екологосъобразните стандарти.

Примерни екологични изисквания в техническите 
спецификации

Доставки

Характеристики при 
практическото използване на 
продукта

•	Ниски нива на CO2 и вредни, замърсяващи 
емисии от превозни средства; 

•	Ниска консумация на енергия от ИТ 
продукти;

•	Ниски нива на изпарения от вредни 
химикали при почистващи продукти.

Изхвърляне/рециклиране на 
продукта

•	Продуктите да са разделени на лесно 
рециклируеми компоненти;

•	Отсъствие на живак.

Доставяне на продукта

•	Използване на превозни средства с ниски 
нива на вредни емисии;

•	Доставките да се извършват извън 
натоварените (пикови) часове;

•	По-редки доставки в по-големи количества.

Произход на материалите, 
използвани в производството на 
продукта

Дървен материал от устойчиво управлявани 
гори; храни от биологичното земеделие; 
използване на рециклирани материали.

Производствени методи
Електроенергия, произхождаща от 
сертифицирани възобновяеми източници; 
изцяло без хлор (TCF) избелване за хартия.

Услуги

Потребление на ресурси при 
извършване на услугата Ниско потребление на енергия и вода
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Услуги

Генерирани отпадъци/емисии

•	Ниски емисии на CO2 от транспортни 
средства;

•	Изисквания или вид използвано превозно 
средство;

•	Нисък процент генерирани 
нерециклируеми отпадъци.

Използване на продукти при 
реализиране на услугите

•	Използване на биологично произведена 
храна при услуги, свързани с доставяне на 
хранауслуги; 

•	Използване на нетоксични продукти за 
почистване;

•	Използване на енергийно/водно ефективно 
оборудване.

СМР

Изпълнение на строителните 
дейности

•	Високи енергийни характеристики на 
сградата;

•	Изисквания за вътрешен климат в сградата.

Начин, по който се извършват 
строителните  работи

•	Минимизиране на отпадъците и шума от 
строителните площадки; 

•	Оптимизиране на графиците за доставка на 
материали за намаляване на трафика; 

•	Енергийна / водна ефективност на 
машините.

Използвани материали в 
строителството

•	Използване на възобновяеми и/или 
рециклирани материали;

•	Ограничаване на вредни или 
нерециклируеми материали;

•	Ефективно използване на материала.

Във всички случаи изискванията трябва да са свързани с предмета 
на процедурата, да бъдат проверими и да позволяват равен достъп 
на участниците в ОП, така че да не се ограничава конкуренцията 
(например, недопустимо е включването на изисквания, които могат 
да бъдат изпълнени само от кандидати / участници от една компания, 
държава или регион). 
Когато се изисква стандарт или маркировка, при формулировката 
на условието задължително следва да се използват думите „или 
еквивалентно(и)“. Използването на думите „или еквивалентно(и)“ 
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е необходимо, за да се избегне ограничаването на конкуренцията 
и да се сведе риска от евентуално обжалване на процедурата и/
или определяне на финансови корекции, в случай че поръчката се 
финансира по европейски програми и фондове.

Заложените условия, включително и тези в технически спецификации, 
които могат да бъдат изтълкувани като дискриминационни (особено 
по отношение на чуждестранни икономически оператори) или които 
изискват продукти, които могат да бъдат предоставени само от един 
изпълнител на доставки/СМР/услуги, са недопустими.

6.3 Критерии за възлагане

Изборът на икономически най-изгодната оферта сред предложенията 
на допуснатите участници, които отговарят на критериите за 
подбор, се осъществява чрез критериите за възлагане. За разлика от 
техническите спецификации, при които офертата или отговаря или 
не отговаря на изискванията, критериите за възлагане позволяват на 
възложителите да поощряват по-доброто изпълнение. Използването 
на критериите за възлагане дава на възложителите полезен 
механизъм да предизвикат пазара да предостави най-доброто 
решение, както и за намиране на баланса между екологичните цели, 
общото качество и цената. 

Важно е да се гарантира, че критериите са свързани с предмета на 
обществената поръчка и че критериите и начинът за оценяване са 
ясно и непротиворечиво разписани в тръжните документи. Както 
бе споменато, чл. 70 от ЗОП предвижда три възможни критерия за 
възлагане.

6.3.1 Най-ниска цена

При този подход цената е единственият фактор, който се взема 
предвид при избора на икономически най-изгодната оферта. Не се 
прави анализ на разходите и не се отчитат съображения за качеството.  
Използването на този критерий е удачно например в следните 
случаи: строителни работи с предварително изготвен проект, 
доставки на стандартизирани продукти серийно производство (напр. 
хартия, някои стандартизирани услуги - напр. услуги по почистване 
на сгради).
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Ако възложителят е определил подробно изискванията в 
техническите спецификации, включително екологичните, то изборът 
на критерий за възлагане “най-ниска цена“ е подходящ, тъй като би 
осигурил икономичност при разходването на публичните средства, 
като същевременно не се пренебрегва грижата за околната среда. 

6.3.2 Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, 
включително разходите за целия жизнен цикъл

При този подход (препоръчван от 
ЕК като добра практика при ЗеОП) 
печелившата оферта е тази с най-
ниска обща цена, отчитаща всички 
разходи за стоки, строителни 
работи или услуги през целия им 
жизнен цикъл. Разходите през целия 
жизнен цикъл обхващат всички 
разходи, направени от възложителя 
през живота на продукта/услугата, 
независимо дали еднократни или 
повтарящи се. Те могат да включват 
например:

•	 Разходи за придобиване (напр. 
закупуване, инсталиране, 
първоначално обучение);

•	 Разходи по време на 
експлоатацията (напр. енергия, 
консумативи, поддръжка);

•	 Разходи свързани с края 
на жизнения цикъл (напр. 
рециклиране, обезвреждане); 

•	 Разходи, свързани с 
въздействие върху околната среда (напр. свързани с емисии на 
парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване 
на последиците от изменението на климата). Този тип 
показатели за оценка могат да бъдат използвани при условие, 
че стойността им може да бъде определена и проверена. Когато 

Предимства

•	По-точна преценка за 
реалните разходи и стойност 
при взимането на решение за 
възлагане на поръчката, извън 
първоначалната цена;

•	Изпълнителите/Доставчиците 
следва също да разгледат 
дългосрочните разходи, 
свързани с офертата им, което 
предоставя допълнителен 
стимул за тях да повишат 
качеството на офертата 
като намалят РЦЖЦ чрез 
прилагане на иновативни 
решения;

•	Насърчаване на устойчиви 
обществени поръчки, 
характеризиращи се с по-
висока първоначална цена, 
но по-ниски РЦЖЦ (напр. 
продуктът е създаден с 
идеята да бъде употребяван 
повторно).

РАЗХОДИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ 
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се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът 
за определяне на тяхната оценка трябва да се основава на 
недискриминационни критерии и да дава възможност за 
обективна проверка, да не дава необосновано предимство на 
едни лица и да не поставя други в неравностойно положение.

Възложителите трябва да посочат метода, който ще се използва за 
оценка на разходите, свързани с жизнения цикъл, в документацията 
за обществената поръчка и също така трябва да посочат точно кои 
данни ще се изискват от оферентите за нуждите на изчисленията.

Добрите практики показват, че този подход е подходящ за 
продуктови групи „Компютри и монитори“, „Устройства, извличащи 
изображение“, „Улично осветление“ и „Транспорт“. 

Съгласно чл. 71, ал. 4 от ЗОП, когато даден метод за изчисляване на 
определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно 
законодателен акт на Европейския съюз, възложителите са длъжни 
да използват този метод. В тази връзка следва да се отбележи, че в 
Приложение 13 на  Директива 2014/24/ЕС, като акт по смисъла на 
чл. 68, пар. 3, уреждащ общ метод за изчисляване на разходите за 
целия жизнен цикъл, е изрично посочена Директива 2009/33/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и енергийно-ефективни пътни превозни 
средства.

В допълнение, съгласно чл. 71, ал .5 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 86 от 2018 г., 
в сила от 1.03.2019 г.)14 когато енергийните аспекти и въздействието 
върху околната среда са представени в парично изражение, за 
изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на 
пътните превозни средства възложителите прилагат методиката, 
определена с наредба на министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията.

Следва да се отбележи, че различните категории продукти, обект 
на обществена поръчка, често изискват прилагането на различен 

14 чл. 71, ал .5 от ЗОП (ред. бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) При възлагане на 
обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства по приложение № 11 за 
изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл възложителите прилагат 
методиката, определена с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията.
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модел за изчисляване на РЦЖЦ. Ето защо, с оглед изработване на 
индивидуализиран модел за изчисляване на разходите през целия 
жизнен цикъл по продуктови групи, възложителите могат да следват 
следните общи правила:

При изчисляване на РЦЖЦ се включват следните четири основни 
стъпки:

•	 Определяне на продукта/услугата, обект на обществена 
поръчка;

•	 Утвърждаване на рамка и допускания;

•	 Идентифициране и набиране на информация за разходите;

•	 Построяване и адаптиране на модел за изчисляване на РЦЖЦ.

Определяне на продукта/услугата, обект на обществена поръчка 

На първо място следва да се определи продуктът, обект на ОП. За тази 
цел би било полезно в предмета на поръчката да бъде дефинирана 
целта, която следва да бъде постигната, а не определена дейност или 
начин за постигането на тази цел. Това би позволило на доставчиците 
да предложат иновативни решения, които при различно задание 
биха били автоматично отхвърлени от процеса по подбор. Този метод 
на дефиниране се нарича функционална спецификация. Пример 
за функционална спецификация: „Отсечката трябва да може да 
поеме Х на брой превозни средства на час“, докато техническото 
изискване би гласяло: „Отсечката трябва да има Х на брой ленти 
и да е със широчина Х метра”.

Утвърждаване на рамка и допускания

Като втора стъпка е необходимо да се направят четири допускания, 
които оказват влияние върху изчислението на РЦЖЦ:

•	 Полезен живот, върху който следва да бъдат изчислени РЦЖЦ. 
Прилагат се няколко подхода за определянето на полезния 
живот:

o Полезен икономически живот на продукта = периодът, за 
който му се начислява амортизация;

o Физически живот на продукта = периодът, в продължение 
на който продуктът е физически използваем;
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o Реален период на използване на продукта = обикновено се 
базира на прогнозно изчисление на употребата му.

•	 Дисконтова норма, която се използва за изчисляване на 
настоящата стойност на решението за възлагане, за което се 
очаква да възникнат разходи в продължение на известен брой 
години. Дисконтовата норма е процентът, който се използва 
за определяне на настоящата стойност на разходи и ползи, 
очаквани да възникнат в бъдещи моменти. Дисконтовата 
норма обикновено се базира на изисквания лихвен процент15 
за финансиране на покупката на продукта; 

•	 Амортизационна норма на продукта за един времеви период. 
Това е процентът, с който себестойността на продукта намалява 
с изтичането на периода;

•	 Употребата на продукта в рамките на един времеви период. 
Когато се изчисляват РЦЖЦ за автомобил, например, трябва да 
се направи допускане за километрите, които ще се изминават 
с него, за да може освен енергийни разходи за единица 
разстояние, да се изчислят общите разходи за употреба на 
автомобила в продължение на година.

Идентифициране и набиране на информация за разходите

Като трета стъпка е важно да се определят факторите, които влияят 
върху размера на разходите и следва да се включат в модела. 
Препоръчително е в изчислението да се включват само разходи с 
материален размер. За да се определи кои разходи са материални, 
обаче, е необходимо да се направи първоначална оценка на 
различните присъщи разходи за периода на ползване на продукта, 
обект на поръчката. 

При определянето на РЦЖЦ могат да се използват различни подходи: 

•	 Преки и непреки разходи:

o Преки разходи са разходи, които могат да се проследят 
директно до продукта (напр. продажна цена);

15 Европейската комисия препоръчва като общо правило да се използва социален дисконтов 
процент от 5 % като целеви показател в държавите членки, за които се прилага политиката на 
сближаване, сред които е и България – Анекс III от Регламент за изпълнение(ЕС) 2015/207 на 
Комисията от 20 януари 2015
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o Непреки разходи са 
разходи, които не могат 
лесно да се свържат с 
конкретен продукт, но 
възникват в процеса на 
ползването му (напр. 
стойността на разходваната 
електроенергия).

Добра практика също е да 
се оценява и социалният 
ефект на дадено решение 
за избор на изпълнител 
по ОП. Социалният 
ефект (непреки разходи) 
се измерва с нивото на 
въглеродни емисии (СО2), 
генерирани в резултат на 
взетото решение. 

•	 Друг начин за идентифициране 
на РЦЖЦ е да се разгледат отделно разходите, присъщи за 
различните етапи от  жизнения цикъл на продукта, обект на 
поръчката. В общия случай, тези разходи се разделят на три 
категории:

o Разходи за придобиване, като: 

- Продажната цена; 

- Разходите през целия процес на възлагане на обществена 
поръчка, вкл. разходи за инсталиране на съоръжението, 
ако не са част от продажната цена. 

o Оперативни разходи, като:

- Разходи за въвеждане в експлоатация и за употреба: тези 
разходи могат да бъдат свързани с вграждане, задаване на 
настройки и интегриране на продукта в съществуващото 
работно пространство и инфраструктура;

- Разходи за обучение и въвеждане на промени в работния 
процес;

Пример

Продуктова група 
„Компютри и монитори“

•	Цена за закупуване;
•	Разходи за инсталация;
•	Разходи за софтуер;
•	Консумация на енергия 

(включен/изключен/standby 
режим);

•	Консумация на енергия – 
дневна/нощна тарифа

•	Разходи за поддръжка;
•	Разходи за транспортиране и 

управление на отпадъците в 
края на жизнения цикъл.

РАЗХОДИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ 
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- Разходи за материали, енергия и вода: такива са 
например енергийните разходите на база консумация за 
единица време (напр. kWh/година), разход за енергийна 
единица и всякакъв вид очаквани промени в разходите 
за енергия в течение на времето;

- Разходи за поддръжка: тези разходи биха могли да са 
както фиксирани на годишна база по споразумение, 
така и допълнителни разходи за поддръжка, които не са 
включени в регулярната договорена поддръжка (напр. 
Разходи за резервни части);

- Трудови разходи: такива са напр. Разходите за служители, 
ангажирани в работата с продукта, обект на поръчката;

- Разходи за застраховки;

- Разходи за охрана: физическа или електронна;

- Разходи за данъци и такси.

o Разходи в края на жизнения цикъл:

- Разходи за изваждане от експлоатация, транспортиране 
и унищожаване на продукта в края на полезния му 
живот; или

- Остатъчна стойност на продукта, която намалява 
разходите за целия жизнен цикъл на поръчката.

Източници на информация за разходи включват:

•	 Проучване на публично достъпните оферти (онлайн магазини, 
каталози и пр.) – чрез това проучване се извлича информация 
за цената за придобиване на продукта, стойността на 
компонентите, които са необходими за поддръжката му и/или 
консумативите, както и за някои характеристики, които имат 
отражение върху разходите за целия жизнен цикъл (напр. 
енергийна консумация, приблизителен жизнен цикъл и т.н.); 

•	 Пазарно проучване - от него обикновено се извлича 
информация за застрахователни разходи, данъци и други, 
известни в публичното пространство. Пазарното проучване 
може да включи събиране на информация от външни експерти 
– например чрез интервюта, на които да се предостави 
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допълнителна практическа информация за разходите, 
възникващи в жизнения цикъл на продукта, обект на поръчката, 
ако такава информация е необходима. Друга опция пред 
възложителите е консултиране с икономическите оператори на 
пазара, които да предоставят информация за продажната цена, 
както и за разходни компоненти като поддръжка и енергийна 
консумация на дадения продукт;

•	 Интервюта с експерти (вътрешни) - вътрешните интервюта 
могат да се използват за прогнозни изчисления на разходите, 
свързани с продукти, в поръчването на които възложителят има 
натрупан опит и са сравними с продукта, обект на поръчката.

Независимо от избрания подход за категоризиране на разходите, 
важно е да се вземат предвид всички разходи, които са от значение 
към момента на вземане на решението за стартиране възлагането на 
обществената поръчка. Само така може да се направи информиран 
избор.

Изграждане и адаптиране на модел за изчисляване на РЦЖЦ16

В зависимост от това дали е наличен шаблонен модел за изчисляването 
на РЦЖЦ за конкретната продуктова категория, следващата стъпка 
е да се изгради изцяло нов модел или вече съществуващ модел да се 
модифицира за специфичния продукт, предмет на поръчката. След 
като моделът е готов за използване, в него може да се добавят данните 
от направените допускания и разходните компоненти, подготвени в 
предишните две стъпки. 

След като моделът е проверен и завършен, може да се сравнят 
резултатите от анализа на различните оферти и на тази база да се 
вземе решение за възлагане не обществената поръчка.

16 Следва да се отбележи, че в оперативния модул на помагалото са приложени модели 
(калкулатори) за изчисляване на РЦЖЦ за продуктови групи „Улично осветление“ и 
„Компютри и монитори“.
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6.3.3. Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 
основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, 
включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, 
свързани с предмета на обществената поръчка (чл. 70, ал. 2, т. 3 от 
ЗОП)

Критерият оптимално съотношение качество/цена цели да бъде 
постигнато възможно най-качественото изпълнение, като в 
същото време се вземат предвид предлаганите от участниците 
цени. Възложителят сам следва да определи кой показател е 
водещ при оценяването на офертите. Оценяването на качеството 
на изпълнението в разглежданите оферти се прави въз  основа на 
критерии, свързани с предмета на въпросната обществена поръчка. 
Тези критерии могат да включват и екологични аспекти.

Критериите за възлагане въз основа на съотношението между цена 
и качество обикновено се оценяват с помощта на методика, чрез 
която се определят коефициенти на тежест за отделните показатели. 
Относителната тежест на всеки показател, използван за оценка на 
офертите, трябва да бъде посочена в проценти или в количествено 
измерими стойности. Показателите могат да съдържат:

•	 Измерител на качество, включително технически параметри, 
естетически и функционални характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, социални, екологични 
и иновативни характеристики и иновативни търговски техники 
и условия;

•	 Организация и професионална компетентност на персонала, 
на който е възложено изпълнението на поръчката, когато 
качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката 
персонал може да окаже съществено влияние върху 
изпълнението на поръчката; или

•	 Обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: 
дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на 
завършване.

Показателите за възлагане могат да включват характеристики, които 
вече са били включени в техническите спецификации, но могат да 
въвеждат и нови, стига те да не дават неограничена свобода на избор 
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и да гарантират реална конкуренция.

Следва да се отбележи, че при 
спазване на ограничението по чл. 70, 
ал. 5, изр. първо от ЗОП, при избор 
на критерий за възлагане по чл. 70, 
ал. 2, т. 3 от ЗОП възложителите 
могат да използват показатели за 
оценка, свързан с фактори, които се 
отнасят до всеки етап от жизнения 
цикъл на строителството, доставките 
или услугите, включително и метод 
за изчисление на РЦЖЦ.

6.4  Договорни клаузи

По-голямата част от въздействията 
върху околната среда, с които ЗеОП 
се стремят да се справят, възникват 
по време на изпълнение на договора 
– особено при поръчки за услуги и 
СМР. Целите на екологосъобразното 
закупуване често могат да 
бъдат реализирани единствено 
чрез начина на изпълнение и 
управление на договора, съответно 
проследяване на изпълнението 
на екологосъобразните критерии. 
Трябва да бъдат използвани 
конкретни условия за изпълнение 
на договора, които се отнасят до 
мерките за опазване на околната 
среда, и не на последно място, 
ефективни санкции/неустойки, 
които да обезпечат изпълнението 
на екологосъобразните критерии.  
Тези условия трябва да бъдат 
включени в проектодоговора, 
приложен в документацията, за да 

Пример

Продуктова група „Услуги 
по приготвяне и доставяне 
на храна (хранителни 
продукти)“
1. Генериране и управление на 
отпадъци
1.1. Изпълнителят се 
задължава да осигури 
разделното събиране на 
хартия, стъкло, пластмаса, 
метал, органични отпадъци 
и битови отпадъци, получени 
при изпълнението на 
обществената поръчка.
1.2. Изпълнителят се 
задължава:
•Да представи  план за 
управление на отпадъците
•Изпълнителят се задължава 
да доставя водата в стъклени 
бутилки, а опаковките на 
храна да бъдат с високо 
съдържание на рециклирани 
съставки
2. Транспорт 
Изпълнителят се задължава 
да използва транспортни 
средства, които отговарят 
най-малко на изискванията за 
емисии на изгорели газове на 
стандарт EURO 5.
3. Почистване
Почистващите продукти 
следва да не съдържат 
вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство, 
включени в списъка, 
предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

ДОГОВОРНИ КЛАУЗИ
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може участниците да се запознаят с тях, като ясно са определени 
задълженията на всяка от страните по договора. Не на последно 
място, договорните клаузи трябва да бъдат свързани с критериите за 
възлагане, за да бъде осъществен работещ мониторинг и управление 
на изпълнението.  

За да осъществяват ефективен контрол върху изпълнението на 
зелените поръчки, възложителите следва да извършат реалистична 
оценка и разпределение на времето и финансовите и технически 
ресурси, които ще бъдат нужни и дали могат да бъдат осигурени. 

Трябва да бъдат определени и отговорните лица, които да следят 
изпълнението на договора. Тази функция понякога може да бъде 
възложена и на външен специалист, в случай, че възложителят не 
разполага с нужния административен капацитет за извършването й.
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Оперативният модул представя примерни типови 
екологосъобразни критерии, които могат да бъдат включвани от 
възложителите в документацията на една обществена поръчка („ОП“) 
с цел да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено 
въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл. 
Залагането на екологосъобразни критерии превръща обществената 
поръчка в „зелена“.  

Когато включват екологосъобразни изисквания, възложителите 
следва да отбелязват това в поле IV.4) на решението за откриване 
на процедурата, включително като посочват и къде се съдържат 
съответните изисквания. 

Отбелязването прави възможно отчитането на броя на 
екологосъобразните обществени поръчки и улеснява проследяването 
на постигнатия напредък в изпълнението на заложените цели в 
областта.

Предложените в настоящия оперативен модул насоки са изцяло 
примерни, базирани са на добрите практики в областта на „зелените“ 
обществени поръчки и имат за цел да илюстрират възможни начини 
за включване на екологосъобразни критерии в отделните етапи 

Оперативен 
модул
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на една обществена поръчка, без да имат задължителен характер 
за възложителите. Изброените екологосъобразни критерии не са 
изчерпателни и могат да бъдат прилагани и допълвани по преценка 
на възложителя, в зависимост от конкретните особености на 
поръчката и търсения резултат от нея. Възложителите имат свободата 
да комбинират „зелени“ и „незелени“ критерии. 

Препоръчително е възложителите внимателно да преценяват 
целесъобразността на включването на избраните „зелени“ 
изисквания, както поотделно, така и в тяхната съвкупност, във 
всеки конкретен случай. Възложителят следва извърши анализ на 
пазара, както чрез документални проучвания, така и чрез пазарни 
консултации по реда на чл. 44 от ЗОП с оглед добиване на увереност, 
че е налично предлагане на съответния пазар на търсените „зелени“ 
продукти и достатъчно конкуренция (потенциални изпълнители, 
които да покрият заложените изисквания).

Настоящият оперативен модул съдържа 12 (дванадесет) продуктови 
групи, всяка една структурирана по следния начин: 

•	 Графика, която се състои от две основни части: 1) лява 
колона, разглеждаща основните вредни въздействия върху 
околната среда от дейностите в обхвата на продуктовата 
група; 2) дясна колона, разглеждаща мерките, които могат 
да се предприемат чрез „озеленяването“ на обществените 
поръчки, попадащи в съответната продуктова група с цел 
ограничаване на вредното въздействие.

•	 Раздел „Обхват“, в който са описани примерни предмети 
на поръчките в обхвата на групата и съответстващи им 
примерни CPV кодове.

•	 Раздел „Технически спецификации“ – включващ 
примерни екологосъобразни критерии, отнасящи се до 
работни характеристики или функционални изисквания, 
свързани с предмета на поръчката, включително 
екологичните такива; български стандарти, които въвеждат 
европейски стандарти; международни стандарти; европейски 
технически оценки; техническо одобрение; екомаркировки и 
други екологосъобразни изисквания.
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o Следва да се отбележи, че съгласно чл. 48, ал. 2 от 
ЗОП (ред. ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 
г.) всяко посочване на стандарт, спецификация, 
техническа оценка или техническо одобрение следва 
да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

•	 Раздел „Критерии за подбор“ – съдържащ 
екологосъобразни изисквания, свързани с критериите за 
подбор съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП, включително и примерни 
начини за доказване на съответствие с минималните 
условия, предложени за постигане на търсения с поръчката 
екологичен ефект.

o Чл. 63, ал. 1, т. 6 и т. 11 от ЗОП изрично урежда 
залагането на екологосъобразни критерии в 
критериите за подбор. 

•	 Раздел „Критерии за възлагане“ – за всяка една от 
продуктовите групи е посочено кои са подходящите критерии 
за възлагане. 

o В раздела са разписани примерни показатели/
подпоказатели за оценка и начин за определяне 
на оценката при прилагане на критерии за 
възлагане  „ниво на разходите, като се отчита 
разходната ефективност, включително разходите за 
целия жизнен цикъл“ и „оптимално съотношение 
качество/цена, което се оценява въз основа на цената 
или нивото на разходите, както и на показатели, 
включващи качествени, екологични и/или социални 
аспекти, свързани с предмета на обществената 
поръчка“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП. 

o При използване на критерий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена“ добрите практики 
показват, че често офертите се оценяват чрез методика 
за определяне на комплексна оценка, съдържаща 
показатели за оценка „Цена“ и „Техническо 
предложение“ с различна тежест в общата оценка. В 
настоящия оперативен модул са изложени примерни 
екологични аспекти, които могат да се използват 
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като подпоказатели, формиращи част от оценката 
на Техническото предложение на участниците/
кандидатите.

o По отношение на продуктови групи „Улично 
осветление“ и „Компютри и монитори“ са приложени 
и примерни модели (калкулатори) за изчисляване на 
РЦЖЦ.

o Следва да се отбележи, че окончателната преценка за 
приложимостта на примерните показатели за оценка 
е в оперативната самостоятелност на възложителя, 
съобразно спецификата на всяка една конкретна 
обществена поръчка.   

•	 Раздел „Клаузи в договора“ – в раздела са описани 
примерни общи и специфични за всяка конкретна 
продуктова група договорни клаузи. Със залагането на 
екологосъобразни критерии в договора се цели намаляване 
на вредното въздействие върху околната среда от 
изпълнението на обществената поръчка и същевременно 
ефективен мониторинг и контрол върху изпълнението на 
предварително заложените екологосъобразни изисквания. В 
раздела са предложени и примерни санкционни клаузи, които 
да обезпечат спазване на поетите договорни задължения в 
„зелените“ обществени поръчки.
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Екологосъобразни критерии

„Инфраструктура за 
отпадъчни води“  
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Залагане на 
изисквания 

за енергийна 
ефективност на 

инфраструктурите за 
отпадъчни води.

Залагане на 
изисквания към 

производителността 
и качеството на 
пречистване на 

пречиствателните 
станции.

Изискване да се 
ограничат вредните 

вещества, емитирани 
при експлоатацията на 

инфраструктурите за 
отпадъчни води.

Проучване на 
алтернативни решения 

за обезпечаване 
енергийните нужди 

на пречиствателните 
станции за отпадъчни 

води.

Вредно въздействие 
върху околната среда от 
тази продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Висока консумация на 
енергия и вода 

Емисии CO2, отделени в 
процеса на обработване

Замърсяване на 
околната среда

Емитиране на вредни/ 
опасни вещества и 

изпарения от изгарянето 
на утайки

Съдържание на вредни/
опасни вещества в  
пречистените води
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I. Обхват 

Обхватът на продуктова група „Инфраструктура за отпадъчни 
води” включва поръчки за проектиране, изграждане и реновиране 
на инфраструктури за отпадъчни води. Инфраструктурите за 
отпадъчни води представляват канализационните мрежи (системи) 
за отвеждане на отпадъчните води, включително помпените станции 
за отпадъчни води, и пречиствателните станции за отпадъчни води 
(ПСОВ). 

През 2013 г. Европейската комисия представя критерии за „зелени“ 
обществени поръчки за инфраструктури за отпадъчни води17. Тези 
критерии се разделят на основни и пълни. Основните критерии 
представляват базисни, по-опростени „зелени“ изисквания, а 
пълните са предназначени за по-амбициозни, финансово обезпечени 
възложители, тъй като предполагат иновативни технологични 
решения и изискват по-големи ресурси и подготовка от страна на 
възложителя и кандидатите/участниците. Възложителите следва 
да използват екологосъобразни критерии, които са съпоставими с 
горепосочените критерии на Европейската комисия, за да се избегне 
изкривяване на единния пазар и ограничаване на конкуренцията 
на европейско равнище и да се намали административната тежест 
за икономическите оператори и публичните администрации, които 
прилагат „зелени“ обществени поръчки.18

В Република България предстоят мащабни инвестиции във ВиК 
сектора, с оглед на нормативните изисквания на ЕС в областта 
на отпадните води, както и спазване на одобрените от КЕВР 
инвестиционни програми на ВиК дружествата, които са одобрени 
от Регулатора основно в периода 2016 г. – 2017 г., а срокът за 
изпълнението им е до 2021 г. Безвъзмездна финансова помощ за 
реализация на проекти, свързани с ВиК системи и ПСОВ се отпуска и от 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС). В тази насока са и одобрените със заповед 3МФ-
827 от 04.09.2018 г. от министъра на финансите стандартизирани 

17 Достъпни на български език на следния адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/studies/pdf/green_public_procurement_bg.pdf
18 Съобщение на Европейската комисия: Обществени поръчки, насочени към една по-добра 
околна среда (СОМ (2008) 400/16.7.2008).
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образци за ОП за инженеринг на ПСОВ и ВиК мрежи19. Съгласно т. 
4 на заповедта, считано от 10 септември 2018 г., стандартизираните 
документи и изисквания се прилагат при откриване на процедури 
за възлагане на обществени поръчки за инфраструктурни проекти 
в сектор „Води“, финансирани с национални средства или по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. 

Предложените в настоящия наръчник критерии за 
екологосъобразност са съобразени със стандартизираните образци, 
поради задължителния им характер. 

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група20 : 

•	 Проектиране и изграждане на пречиствателна станция 
за отпадъчни води. Подходящи CPV кодове: 71322000-1, 
45232420-2, 45232421-9; 

•	 Проектиране и изграждане на канализационна мрежа за 
обезпечаване на общинските нужди. Подходящи CPV кодове: 
71322200-3, 45232440-8, , 44163130-0, 45232410-9, 45232423-3;

•	 Реконструкция, модернизация и доизграждане на 
пречиствателна станция за отпадъчни води. Подходящи CPV 
кодове: 45232420-2, 45232421-9;

19 Стандартизираните образци за възлагане на обществени поръчки за инженеринг 
(проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК 
мрежи, за възлагане на обществени поръчки за строителство на ВиК мрежи и за възлагане на 
обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC са достъпни на следния адрес: http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL
20 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
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Описание на използваните CPV кодове: 

Описание CPV код

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на 
станции за пречистване на отпадъчни води 45232420-2

Станция за третиране на отпадъчни води 45232421-9

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на 
строителни съоръжения 71322000-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на 
помпени станции за битови отпадъчни води 45232423-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на 
канализации за битови и промишлени отпадъчни води 45232411-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на 
канализационни тръбопроводи 45232440-8

Канализации за отпадни води 44163130-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на 
канализационна мрежа 45232410-9

 Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи 71322200-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на 
помпени станции за битови отпадъчни води 45232423-3

II. Технически спецификации („ТС“)

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадъчни води. Съответни CPV кодове: 71322000-1, 45232420-2, 
45232421-9; 

•	 Проектиране и изграждане на канализационна мрежа за 
обезпечаване на общинските нужди. Съответни CPV кодове: 
71322200-3, 45232440-8, 44163130-0, 45232410-9, 45232423-3.
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1. План за управление на строителните отпадъци

Изискване

Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти регламентира наличието на част „План за 
управление на строителните отпадъци“ в инвестиционните проекти. 
Обхватът и съдържанието на плана за управление на строителните 
отпадъци следва да бъдат съобразени с  изискванията на чл. 9 от 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 
5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.). 

Доказване

Техническото предложение на участника/кандидата следва да 
съдържа подробна информация, описваща как ще бъде изпълнено 
условието.

2. План за опазване на околната среда 

Примерни изисквания

В инвестиционния проект за изграждане/реновиране на 
инфраструктури за отпадъчни води следва да има обособена част 
„План за опазване на околната среда“. Планът за опазване на 
околната среда очертава разбирането на участника/кандидата по 
проблемите, свързани с опазването на околната среда, възникващи 
по време на изграждането и експлоатирането на инфраструктурите 
за отпадъчни води, както и за начина, по който те ще бъдат решени. 
Като минимум това следва да включва:

•	 Действията, които следва да бъдат предприети за превенция на:

o Шумово замърсяване;

o Замърсяване на прилежащите почви;

o Замърсяване на въздуха;

o Замърсяване на водите.

•	 Действията, които следва да бъдат предприети за 
възстановяване на нарушените компоненти на околната среда; 

•	 Материалите, които ще се използват, и начина, по който 
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ще бъдат набавяни, превозвани и съхранявани на място 
(специално внимание следва да се обърне на работата с опасни 
материали).

Доказване

Техническото предложение на участника/кандидата следва да 
съдържа подробна информация, описваща как ще бъде изпълнено 
условието.

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадъчни води. Съответни CPV кодове: 71322000-1, 45232420-2, 
45232421-9;

•	 Реконструкция, модернизация и доизграждане на 
пречиствателна станция за отпадъчни води. Съответни CPV 
кодове: 45232420-2, 45232421-9.

3. Част „Енергийна ефективност“

Изисквания

В работния инвестиционен проект за изграждане/реконструкция на 
пречиствателни станции за отпадъчни води следва да има обособена 
част „Енергийна ефективност“, отнасяща се за битовите сгради 
към пречиствателната станция за отпадъчни води (когато проектът 
включва подобни обекти). Частта за енергийна ефективност следва 
да бъде изготвена съобразно изискванията на Закона за енергийната 
ефективност и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на 
сгради (обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г.).

Доказване

Техническото предложение на участника/кандидата следва да 
съдържа подробна информация, описваща как ще бъде изпълнено 
условието.
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4. Изисквания към технологията 

Примерни изисквания

4.1. Примерни изисквания към качеството на пречистената вода, 
след изпълнението на проекта 21:

Параметри Концентрация в mg/
lЕмисионни норми

Биохимична потребност от кислород (БПК5) 25

Химична потребност от кислород (ХПК) 125

Неразтворени вещества (НВ) 35

Общ азот 10

Общ фосфор 1

Във всеки конкретен случай изискванията към качеството на 
пречистената вода следва да са съобразени с разрешението за 
заустване съгласно Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване.

4.2 Пречиствателната станцията следва да се проектира и 
изгради така, че при нормална експлоатация, интензивността на 
произведения шум в работната среда да не бъде опасен за здравето 
на персонала, да не предизвиква смущения и вредни въздействия от 
шум извън границата на площадката. Изпълнителят следва да спазва 
нормативните ограничения, заложени в Закона за защита от шума 
в околната среда и Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните 
изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите 
при рискове, свързани с експозиция на шум, когато те са приложими.

21 Посочените норми са ориентировъчни и извадени от добри български практики (цялата 
документация - уеб адрес -http://eservices.pleven.bg/Procurement/Document/422ce1ea-7fa8-
4708-9af4-be7f4d708f14/f2efb29c-c66e-4116-b9bd-a492dc112d7e/9cbb3c70-fa6e-4284-bc6a-
b1de64e16fdd. Възложителят следва да съобрази заложените параметри с конкретните 
обстоятелства – чувствителност на водоприемника, законодателни изисквания (Директивата 
за пречистване на градските отпадъчни води), състояние на околната среда, тип пречиствателна 
система, възможностите на пазара и развитието на технологиите.
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Алтернативно, възложителят може 
да постави конкретни изисквания 
към максималните стойности на 
емитирания шум:

•	 Максималните нива на шум 
в рамките на строителната 
площадка следва да не 
превишават еквивалентно 
продължително ниво на шума 
от 55 dB(A). В допълнение, 
нивото на шума на разстояние 
1m от всяко генериращо шум 
машинно оборудване не трябва 
да превишава 85 dB(A)22.

4.3 Пречиствателната станция 
следва да се проектира и изгради 
така, че при нормална експлоатация 
да се елиминират или редуцират 
концентрациите вредни вещества във 
въздуха, предизвикващи неприятни 
миризми, до предписаните от 
хигиенните норми стойности.

Алтернативно, възложителят може 
да постави конкретни изисквания 
към максималното количество 
емитирани вредни вещества, 
предизвикващи неприятни 
миризми: 

•	 Вредните веществата във 
въздуха, предизвикващи 
неприятни миризми, които 

22 Посочените норми са ориентировъчни и извадени от добри български практики. 
Възложителят следва да съобрази заложените параметри с конкретните обстоятелства, 
състояние на околната среда, тип пречиствателна система, възможностите на пазара и 
развитието на технологиите. 

Като добра практика може да 
се посочи опитът на община 
Плевен, която в качеството 
си на възложител е заложила  
зелени критерии в обществена 
поръчка за проектиране и 
строителство на ПСОВ на 
територията на общината. 

В техническите спецификации 
са поставени изисквания 
за монтиране на 
фотоволтаична инсталация, 
която да обезпечава част 
от нуждите на ПСОВ от 
електроенергия. Изисква се 
още имплементирането на 
механизъм за оползотворяване 
на остатъчния биогаз. 

В критериите за възлагане 
на поръчката фигурират 
зелени показатели за оценка 
качеството на офертите. 

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер 00226-2018-0011 
или в профила на купувача 
на община Плевен на следния  
уеб адрес -http://eservices.
p l e v e n . b g / P r o c u r e m e n t /
Document/422ce1ea-7fa8-
4 7 0 8 - 9 a f 4 - b e 7 f 4 d 7 0 8 f 1 4 /
f2efb29c-c66e-4116-b9bd-
a492dc112d7e/9cbb3c70-fa6e-
4284-bc6a-b1de64e16fdd

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
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може да възникнат от всички открити съоръжения за третиране 
на отпадъчната вода и утайките, не трябва да превишават 
концентрация от 5 единици миризма/куб. м през повече 
от 2% от времето извън рамките на площадката. За целта да 
бъдат предвидени биофилтри за отстраняване на емисиите на 
вещества, предизвикващи неприятни миризми23..

4.4 Пречиствателната станция следва да се проектира и изгради 
така, че да се редуцира цялостното потребление на питейна вода от 
съоръженията за отпадъчни води. 

Алтернативно, възложителят може да постави конкретни изисквания 
към максималното количество потребявана питейна вода:

•	 Потреблението на питейна вода от пречиствателната станция 
да не е по-високо от  Х куб. м за 1000 куб. м пречистена 
отпадъчна вода24.

4.5 Инсталацията за изгаряне на утайки следва да покрива 
нормативните изисквания относно изгарянето на отпадъците 
(Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 
ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността).

Алтернативно, възложителят може да заложи определени изисквания 
за количеството емитирани при изгаряне на утайки газове в рамките 
на едно денонощие25: 

•	 < Х mg SO2/ Nm;

•	 < Х mg NOX/ Nm;

•	 < Х mg HCl/ Nm;

23 Примерни изисквания, свързани с вредни вещества във въздуха, предизвикващи 
неприятни миризми - http://eservices.pleven.bg/Procurement/Document/422ce1ea-7fa8-
4708-9af4-be7f4d708f14/f2efb29c-c66e-4116-b9bd-a492dc112d7e/9cbb3c70-fa6e-4284-bc6a-
b1de64e16fdd
24 Стойностите варират в зависимост от използваните технологии за пречистване, поради което 
не е възможно да се представи общовалиден пример за всички пречиствателни съоръжения. 
Възложителят следва да съобрази тази стойност с възможностите на пазара и използваните 
технологии. 
25 Възложителят следва да определи стойностите съгласно действащото законодателство, 
възможностите на пазара и използваните технологии. 
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•	 < Х mg прахови частици/Nm.

Доказване 

Техническото предложение на участника/кандидата следва 
да съдържа подробна информация, описваща как се покриват 
заложените от възложителя изисквания. 

5. Възможност за оползотворяване на биогаз 

Примерно изискване

В проекта за изграждане на ПСОВ да се предвижда техническата 
възможност за оползотворяване на ненужните количества биогаз с 
цел елиминиране на факелното горене и производство на топлинна 
и електрическа енергия. 

Доказване 

Техническото предложение на участника/кандидата следва да 
съдържа подробна информация, описваща как ще бъде изпълнено 
условието.

6. Система за мониторинг на емисиите от ПСОВ

Примерно изискване

Проектът за изграждане на ПСОВ следва да предвижда система за 
мониторинг на емисиите от ПСОВ, която да предоставя възможност да 
оператора да наблюдава и отчита въздействието на пречиствателната 
станция върху околната среда.

Доказване  

Техническото предложение на участника/кандидата следва 
да съдържа подробна информация, описваща как ще бъде 
изпълнено изискването на възложителя, включително технически 
спецификации на системата за мониторинг. 

7. Озеленяване

Примерно изискване

Изпълнителят следва да засади на предвидените за това в ПУП места 
типични за района видове дървета и зелените растения, които да не 
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възпрепятстват работата на пречиствателната станция. 

Доказване

Декларация от участника/кандидата, доказваща, че участникът/
кандидатът може да осигури и ще засади предвидените растителни 
видове. 

8. Монтиране на фотоволтаична инсталация за нуждите на ПСОВ 

Примерни изисквания

На площадката на ПСОВ да се предвиди/извърши монтаж на 
фотоволтаична инсталация с капацитет X kWh26, която да покрива 
част от електро-консумацията на станцията. 

Доказване

Участник/кандидатът представя подробна информация относно 
техническите спецификации на фотоволтаичната система, която 
смята да монтира (напр. чрез информация от производителя).

III. Критерии за подбор

Следващите примерни критерии са подходящи за всеки 
един от предложените за продуктовата група предмети или 
сходни на тях. 

Примерни изисквания

1.1 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата на 
ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или еквивалентна, 
и/или

1.2 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена система 
за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт 
БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден 
от органи, установени в други държави членки, като напр. EN ISO 
14001, BS EN ISO 14001, DIN EN ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с 
обхват , идентичен  или сходен на обхвата на поръчката, издаден/и 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска 

26 Капацитетът следва да бъде съобразен с развитието на технологиите и състоянието на 
пазара, както и с пространствените възможности на строителната площадка. 
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служба за акредитация” или от друг национален орган, който е 
страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация (European Cooperation for 
Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията 
за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 
акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Доказване 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
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издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката за 
еквивалентност на мерките, предложени от участниците, се извършва 
за всеки конкретен случай.

Следващият примерен критерий е подходящ за обществени 
поръчки със следните или сходни на тях предмети:

•	 Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадъчни води. Съответни CPV кодове: 71322000-1, 45232420-2, 
45232421-9; 

•	 Проектиране и изграждане на канализационна мрежа за 
обезпечаване на общинските нужди. Съответни CPV кодове: 
71322200-3, 45232440-8, 44163130-0, 45232410-9, 45232423-3.

Примерно изискване

Предлаганият ключов персонал от участника/кандидата трябва 
да има изискуемия опит и/или професионална компетентност, 
изрично посочени от възложителя в документацията и обявлението. 
Например, участникът/кандидатът следва да разполага минимум 
със следните специалисти:

•	 Експерт по опазване на околна среда - с придобита 
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образователна степен 
„Бакалавър“ или „Магистър“, 
или еквивалентна, със 
специалност „Екология“, 
„Екология и опазване на 
околната среда”, „Технически 
и природни науки“ или друга 
в областта на биологическите 
науки и/или науките за земята 
в професионално направление 
„Природни науки, математика 
и информатика” съгласно 
Класификатора на областите 
на висше образование 
и професионалните 
направления, утвърден с 
Постановление № 125 на 
Министерския съвет от 
24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите 
на висше образование и 
професионални направления 
(нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) 
или еквивалентна. 

•	 Експерт по управление на 
строителните отпадъци по част 
„Управление на строителните 
отпадъци“ – притежаващ 
опит в областта на управление на строителните отпадъци – 
разработване на поне една програма и/или план за управление 
на строителните отпадъци, в т.ч. строителни отпадъци и/
или изготвяне на поне едно прединвестиционно проучване 
за строителни отпадъци и/или участие в управлението на 
система за управление на строителни отпадъци в съответствие 
с българското законодателство, а за чуждестранни лица 
съгласно законодателството на държавата членка, в която са 
установени.

Като добра практика може да 
се посочи опитът на община 
Айтос, която в качеството си 
на възложител е заложила  
зелени критерии в обществена 
поръчка за проектиране и 
строителство на ПСОВ на 
територията на общината. 

В критериите за подбор 
е поставено изискване за 
наличието на специалист 
по опазване на околната 
среда с образователна степен 
магистър и с професионален 
опит в областта минимум пет 
години. 

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер 00195-2017-0006 
или в профила на купувача 
на община Айтос на следния  
уеб адрес - http://aytos.bg/
op-proektirane-izpalnenie-
stroitelstvo-2005.html

ОБЩИНА АЙТОС
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Доказване

Възложителят изисква от участника/кандидата да предостави 
списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете 
на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на 
поръчката, където да е посочена професионалната компетентност и 
общ и специфичен опит на лицата.

IV. Критерии за възлагане

С оглед добрите практики подходящ критерий за възлагане за 
настоящата група е „оптимално съотношение качество/цена“. 

Следващите примерни критерии са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни на тях 
предмети:

•	 Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадъчни води. Съответни CPV кодове: 71322000-1, 45232420-2, 
45232421-9; 

•	 Реконструкция, модернизация и доизграждане на 
пречиствателна станция за отпадъчни води. Съответни CPV 
кодове: 45232420-2, 45232421-9.

Примерни изисквания 

1.1  Осигуряване на обучение за оператора на ПСОВ относно ефективно, 
ефикасно и екологосъобразно експлоатиране на съоръженията.

Начин на оценяване 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване 
изпълнителят да осигури обучение за оператора относно правилната 
експлоатация на ПСОВ, в случай че се предвижда такова обучение, 
офертата получава 5 т. за покриването на всяко едно от следните 
допълнителни изисквания: 

•	 Обучението включва инструктаж за ресурсна и енергийна 
ефективност (относно организацията на работния процес и 
използване на съоръженията с цел постигане на по-ниско 
потребление на ресурси и енергия);

•	 Обучението  включва инструктаж за превенция и управление 
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на отпадъците (методи за работа, които да спомагат за 
отделянето на по-малко отпадъци, както и тяхното ефективно 
оползотворяване, рециклиране и/или повторна употреба).

Доказване:

В изпълнение на този подпоказател участникът/кандидатът 
представя план и съдържание на предвиденото обучение. 

1.2 Енергия от алтернативни източници за обезпечаване на 
енергийните нужди на ПСОВ27

Чрез този показател се оценява количеството на енергията от 
алтернативни източници (напр. от горене на остатъчен биогаз, чрез 
фотоволтаични панели, чрез изгаряне на утайки), предложена в 
офертите на участниците/кандидатите. 

Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката: 

Офертите се оценяват по следния начин: 

Количество, предложено  
в оценяваната оферта

Енергия от алтернативни източници  --------------------------------- х 25
Максимално количество, 
предложено от участник/
кандидат

Участникът/кандидатът, предложил най-голямо количество 
енергия от алтернативни източници, получава 25 точки. Оценките 
на останалите участници/кандидати се определят от съотношението 
между предложеното от тях количество енергия и количеството, 
предложено от участника/кандидата, получил 25 точки.

Доказване:

27 Приложим само за ОП с предмет инженеринг на ПСОВ
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Проверяват се техническите данни представени от участника/
изпълнителя. Проследяването на истинността на представените 
данни на етап изпълнение може да е обвързано с договорни клаузи, 
които да предвидят санкции при разминаване между предложените 
и реалните стойности.

V. Клаузи в договора

Стандартизирани документи и изисквания за възлагане на 
обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) 
на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи 
са налични на следния адрес: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_
dad=portal&_schema=PORTAL

Примерните договорни клаузи, представени в тази 
секция, са подходящи за всеки един от предложените за 
продуктовата група предмети или сходни на тях. 

1. Общи клаузи (примерни текстове)

1.1 Изпълнителят е длъжен да осигури съобразяването на дейностите 
по изпълнение на обществената поръчка с разпоредбите на следните 
нормативни актове:

•	 Закон за опазване на околната среда;

•	 Закон за водите;

•	 Закон за управление на отпадъците;

•	 Закон за чистота на атмосферния въздух;

•	 Закон за почвите;

•	 Закон за устройство на територията; 

•	 Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи 
на населените места;

•	 Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за 
заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне 
на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване; 
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•	 Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране,  
изграждане и експлоатация на канализационни системи;

•	 Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му;

•	 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали.

Забележка

Следва да се отбележи, че гореизложеният списък не е изчерпателен, 
като с оглед спецификата и предмета на всяка поръчка се добавят или 
премахват нормативни актове. При строително-монтажните работи 
по изграждането/ реновирането на  инфраструктури за отпадъчни 
води следва да бъдат спазвани съответните нормативните актове, 
уреждащи изискванията и стандартите при строителните дейности 
- вж. продуктови групи Проектиране, строителство и управление на 
сгради и Проектиране, строителство и поддръжка на пътища.

2. Клаузи, свързани с опазване на околната среда (примерни 
текстове)

2.1  Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими и 
подходящи мерки, за да опази околната среда, както на площадката, 
така и извън нея, като ограничи до минимум неудобствата за 
населението и имуществото вследствие на замърсяване, генерирано 
от строителните дейности.

2.2  Изпълнителят се задължава ежедневно да почиства строителната 
площадка, като след приключване на СМР, я оставя в чист и 
обезопасен вид.

2.3 Отстраняване на дървета се извършва след издаване на 
съответните разрешителни и заплащане на таксите от страна на 
Изпълнителя. Третирането на зелените28 отпадъци следва да е в 

28 „Зелени“ или "биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-
вкусовата промишленост.
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съответствие с действащата общинска програма за управление на 
отпадъците. Дървеният материал, който би могъл да се използва, 
се предава на местните власти чрез Възложителя. Без изричното 
одобрение на местните власти чрез Възложителя, Изпълнителят не 
може да премахва, премества или реже дървета.

2.4 Изпълнителят е длъжен да извършва дейностите, свързани с 
рязането на дървета, извън периода на гнездене на птиците: 25 март –  
15 юни.

2.5 При извозване на изкопни маси и други насипни материали, 
същите се транспортират задължително с камиони с покривала, с 
оглед недопускане на разлив по пътищата. Изпълнителят е длъжен 
да премахва своевременно всяка почва, кал или насипен материал, 
който може да се разнесе на обществени места от преминаването на 
механизацията, обслужваща площадките.

2.6 С оглед предотвратяване на запрашването на околната среда и 
дискомфорта за населението вследствие от строителните дейности, 
Изпълнителят се задължава да организира през сухите периоди, за 
своя сметка, редовно ежедневно почистване и оросяване (най-малко 
3 пъти на ден) на засегнатите участъци. Графикът за оросяване се 
съставя на седмична база и се съгласува с лицето, осъществяващо 
строителен надзор и Възложителя. При необходимост от зачестено 
оросяване по разпореждане на лицето, осъществяващо строителен 
надзор и/или Възложителя, същото следва да се извършва от 
Изпълнителя.

2.7  Изпълнителят следва да проучи местоположението и условията за 
ползване на подходящите, най-близки до мястото на изпълнението, 
специализирани депа за строителни отпадъци и местата за 
депониране на излишни земни маси, като при необходимост, 
консултира същото с компетентните общински власти. Евентуална 
промяна в местоположението и/или условията за ползване на същите 
по време на изпълнението е за сметка на Изпълнителя.

2.8 Изпълнителят носи отговорност за опазване на терените. 
Всички увредени състояния на терени следва да се възстановят 
от Изпълнителя до еднакво или по-добро от предхождащото 
строителството състояние. След приключване на строителството, 
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теренът се рекултивира подходящо. Хумусният слой, който се 
отстранява при изпълнението на СМР, се депонира на регламентирано 
за целта място.

2.9 Изпълнителят е задължен да отстрани и складира временно 
повърхностната почва (хумусния слой), за да бъде тя годна за 
повторна употреба при озеленителните работи. 

2.10 Изпълнителят се задължава да  възстанови разрушена пътна 
маркировка, геодезични точки, тревни площи и трайни насаждения, 
както и други обекти, които са били част от околното пространство 
преди започване на работа.

2.11 След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, 
Изпълнителят следва да отстрани от работните площадки всички 
отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни 
знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или 
оборудване и др., които е използвал при извършването на работите. 
Окончателното почистване на работния район следва да стане в срок до  
5 дни от възстановяване на настилката. 

2.12 Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят 
се задължава да извърши нужното почистване и възстановяване, 
което се изисква при предаването на завършените подобекти, 
дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези 
изисквания. Възложителят подписва Акт по образец 15 за приемане 
на извършено строителство само след като площадката бъде напълно 
почистена.

2.13 Изпълнителят се задължава да следи и контролира нивото 
на емисиите, изхвърлянията на повърхността и отточните води 
от неговите дейности така, че да не се превишават стойностите, 
посочени в изискванията на Възложителя или в приложимото 
законодателство.

2.14 Изпълнителят следва да осигури напояване на всички строителни 
площадки и надлежно почистване на площадките за добавъчен 
материал.

2.15 Изпълнителят е длъжен да не допуска емисиите, изхвърлянията 
на повърхността и отточните води от неговите дейности да 
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надвишават стойностите, посочени в изискванията на Възложителя 
или в приложимото законодателство29.

2.16 Изпълнителят е задължен за своя сметка да извърши 
рекултивация и/или възстанови в първоначалния им вид всички 
временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на договора.

2.17 Изпълнителят е длъжен да изпълнява приложимите законови 
разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване 
на околната среда на строителната площадка и на граничещите й 
обекти.

3. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъци 
(примерни текстове)

3.1 При изпълнение на строителството Изпълнителят е длъжен да 
поддържа строителната площадка и частите от строежа чисти, като 
организира управлението на строителните отпадъци в съответствие с 
Плана за управление на строителните отпадъци.

3.2 След завършване на строителството Изпълнителят отстранява от 
строителната площадка и строежа всички строителни съоръжения, 
оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като 
ги оставя във вид, удовлетворяващ Възложителя, и осигурява 
екологосъобразното третиране на строителните отпадъци. 

3.3 Изпълнителят е длъжен да осигури разделно събиране, 
съхраняване, транспортиране и подготовка за оползотворяване 
на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на 
осъществяваните дейности, в съответствие с Плана за управление 
на строителните отпадъци и изискванията на българското 
законодателство, като съгласува действията си с Възложителя. 

3.4 Изпълнителят е длъжен, след съгласуване с общинските власти, 
да осигури за своя сметка екологосъобразното обезвреждане на тези 
строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени, 
рециклирани или оползотворени по друг начин. 

29 Настоящата клауза е приложима само за ОП, в чийто предмет влиза експлоатирането на 
ПСОВ. 
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4. Клаузи, свързани с правилник по опазване на околната среда 
(примерни текстове)

4.1 Изпълнителят се задължава да:

•	 имплементира вътрешен правилник за управление на 
отпадъците, който да урежда мерките за превенция 
генерирането на отпадъци и разделното събиране на 
отпадъците; или

•	 представи план за управление на отпадъците, който е 
неразделна част от договора. Планът съдържа информация 
относно действията, които ще бъдат предприети, за да се 
намалят отпадъците и как всяка от категориите отпадъци ще 
бъде събрана и управлявана. Това включва най-малко:

o Разпределение на задълженията;

o Честота на събиране; и

o Начин на депониране/оползотворяване/рециклиране/ 
повторна употреба на отпадъците.

5. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

5.1 При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят се 
задължава при необходимост от превоз, когато превозваните 
суровини и/или отпадъци позволяват това, да използва транспортни 
средства, които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5.

6. Клаузи, свързани с обучение на персонала (примерни текстове):

6.1 Изпълнителят се задължава преди започване на изпълнението, 
да организира обучение за персонала, участващ в изпълнението 
на строително-монтажните работи по изпълнение на поръчката. 
Обучението следва да включва поне следните модули: опазване на 
околната среда, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, 
управление на отпадъци.

7. Клаузи, свързани с ресурсна и енергийна ефективност (примерни 
текстове)

7.1 По време на изпълнението на договора, Изпълнителят се 
задължава да намали негативното въздействие върху околната среда, 
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като трябва да положи усилия да оптимизира изразходването на 
вода, на енергия, както и да намали до минимум отпадъците.

7.2 По време на изпълнение на дейностите Изпълнителят се 
задължава да предприеме мерки за:

•	 Енергийна ефективност;

•	 Рационално използване на суровините, материалите, 
природните ресурси и електроенергията. 

8. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове)

8.1 В случай че установи неизпълнение на задълженията по договора, 
свързани с опазване на околната среда, и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, Възложителят има право да 
наложи неустойка на Изпълнителя в размер на 0.5%  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 2% (два процента) от стойността на поръчката.

8.2 В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
Възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

8.3 В случай на установено неизпълнение на задължението 
за управление на отпадъци Възложителят отправя писмено 
предупреждение до Изпълнителя. При повторно нарушение 
Възложителят налага санкция в размер на 0.5% (нула цяло и пет 
процента) от стойността на поръчката. В случай че Изпълнителят не 
изпълни някоя от мерките по опазване на околната среда, описани в 
изискванията на Възложителя, свързани с премахване на отпадъци 
и съоръжения, оросяване на запрашени участъци, почистване на 
настилки и тротоари и др. до състояние съгласно договора, и за 
което Изпълнителят е получил нареждане/съобщение/предписание 
от строителен надзор/Възложителя, но поради своето виновно 
поведение не е предприел корективни действия, Възложителят 
може, без това да го задължава, да извърши необходимите действия, 
като направените във връзка с това разходи да бъдат приспаднати от 
дължимите суми на Изпълнителя.
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Екологосъобразни критерии

„Услуги по приготвяне 
и доставяне на храна 
(хранителни продукти)“ 
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Изисквания за доставка 
на храни, произведени в 
рамките на интегрирано 

и биологично 
производство. 

Изисквания за доставка 
на сезонни храни.

Изисквания при доставка 
на храни от животински 

произход животните да са 
отглеждани при спазване 

с високи стандарти на 
хуманно отношение.

Критерии за ресурсна и 
енергийна ефективност 

при услуги по приготвяне 
и доставяне на храна.

Вредно въздействие 
върху околната среда от 
тази продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Хранителни отпадъци и 
отпадъци от опаковки

Висока консумация на 
енергия при приготвяне 

на храните

Нехуманно отношение 
към животните

Токсични въздействия 
върху околната 

среда, дължащи се на 
пестициди и остатъци 

от торове
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I.Обхват 

Обхватът на продуктовата група включва поръчки за услуги в сферата 
на храненето и на услуги за приготвяне и доставяне на храна. 

През 2008г. Европейската комисия представя критерии за „зелени“ 
обществени поръчки за Услуги в сферата на храненето и услуги по 
приготвяне и доставяне на храна, достъпни на български език30. Тези 
критерии се разделят на основни и пълни и включват закупуването 
на услуги в сферата на храненето и услуги за приготвяне и доставяне 
на храна. Основните критерии представляват базисни, по-опростени 
„зелени“ изисквания, свързани основно с методи за биологично 
производство и отпадъци от опаковки. Пълните критерии са 
свързани с по-строги изисквания и целят максимално редуциране 
на въздействието върху околната среда при осъществяването на 
поръчки в обхвата на групата.  

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група31:

•	 Приготвяне и доставка на храна за нуждите на … (напр. 
болници, детски и учебни заведения, центрове за настаняване/
социални грижи и др.). Подходящ CPV код: 55520000;

•	 Доставка на хранителни продукти за нуждите на … (напр. 
детските и учебни заведения; звена на бюджетна издръжка, 
които са крайни получатели на хранителни продукти в община 
… и др.). Подходящ CPV код: 15800000.

Често услугите по приготвяне и доставяне на храна, както и 
поръчките за доставка на хранителни продукти включват изисквания 
и спецификации като „Различни хранителни продукти“ (CPV код: 
15800000); „Месо и месни продукти“ (CPV код: 15100000-9); „Пресни 
плодове и зеленчуци“ (CPV код: 03220000-9); „Птичи яйца“ (CPV 
код: 03142500-3); „Риби“ (CPV код: 03311000-2) и др.

30 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_product_sheet_bg.pdf
31 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
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•	 Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на … 
(напр. обучения, курсове, уъркшопи, семинари). Подходящ 
CPV код: 79952000.

Описание на използваните CPV кодове:

Предмет CPV код

Различни хранителни продукти 15800000

Месо и месни продукти 15100000-9

Риба 03311000-2

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове 03220000-9

Птичи яйца 03142500-3

Услуги на столове и заведения за 
приготвяне и доставяне на храна 55500000-5

Услуги на заведения за приготвяне и 
доставяне на храна 55520000-1

Услуги, свързани с организирането на 
събития 79952000-2

II. Технически спецификации („ТС“)

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Приготвяне и доставка на храна за нуждите на … (напр. 
болници, детски и учебни заведения, центрове за настаняване/
социални грижи и др.). Подходящи CPV кодове: 55520000, 
15100000-9, 03220000-9, 03142500-3, 03311000-2, 15800000;

•	 Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на … 
(напр. обучения, курсове, уъркшопи, семинари). Подходящ 
CPV код: 79952000;

•	 Доставка на хранителни продукти за нуждите на … (напр. 
детските и учебни заведения; звена на бюджетна издръжка, 
които са крайни получатели на хранителни продукти в община 
… и др.). Подходящи CPV кодове: 15800000, 03142500-3, 
15100000-9, 03220000-9, 03311000-2, 15800000.
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1. Изисквания към храните 

На първо място екологосъобразните критерии в техническите 
спецификации могат да се отнасят до самата храна – например чрез 
поръчване на храни биологично производство, храни от интегрирано 
производство или сезонни храни. 

1.1. Биологично произведени храни и храни от интегрирано 
производство

1.1.1. Биологичното производство е дефинирано от Регламент (ЕО) 
№ 834/2007. Накратко това е система за управление на земеделието 
и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики 
по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока 
степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, 
прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните 
и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част 
от потребителите към храни, произведени чрез използване на 
естествени вещества и процеси. Към всички храни, посочени в 
обхвата на продуктовата група могат да бъдат приложени следните 
примерни критерии:

Примерни изисквания:

•	 Всички храни, предмет на поръчката да бъдат биологично 
произведени, в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007.

Алтернативно: 

•	 Поне една храна от списък/група с конкретни храни да е 
произведена в условията на биологично производство съгласно 
Регламент (ЕО) №834/2007; или

•	 Х % от количество/стойност на храни от списък/група с 
конкретни храни да са произведени в условията на биологично 
производство съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007.

Възможно е при периодични поръчки за храна, процентът/
количеството/броят на храните да бъде увеличаван постепенно. 
Важно е възложителят по ясен и безспорен начин да определи метод 
на изчисляване на заложения процент: от общата стойност или от 
броя на продуктите в определената група/списък. 
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Доказване: 

Маркировка за храни от биологично производство 
- „Европейско листо“ или еквивалент; и/или Базата 
данни на производителите, преработвателите 
и търговците на земеделски продукти и храни, 
произведени по биологичен начин32, поддържана от Министерство 
на земеделието, храните и горите.  

1.1.2. Интегрирано производство е система за производство на 
растения и растителни продукти чрез рационалното прилагане на 
комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични, 
агротехнически и селекционни мерки, като използването на химични 
продукти за растителна защита е ограничено до определен минимум.

Примерно изискване:

•	 Храните да бъдат произведени съобразно изискванията за 
интегрирано производство на растения и растителни продукти 
съгласно Закона за защита на растенията (Обн., ДВ, бр. 61 от 
25.07.2014г.); 

•	 Възложителят може предварително да изготви списък с 
продуктите, които следва да са произведени в съответствие с 
изискванията за интегрирано производство.

Доказване:

За доказване на съответствие с изискването храните да са произведени 
в условията на интегрираното производство, участникът/кандидатът 
представя удостоверение за регистрация в Националната служба за 
растителна защита (НСРЗ)33, а за чуждестранни лица – регистрация 
в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата 
членка, в която са установени.

1.2. Екологосъобразни критерии към конкретни храни 

1.2.1. Плодове и зеленчуци 

При поръчка на пресни плодове и зеленчуци, може да се обърне 

32 Регистър на биологичното земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите, 
достъпен на: http://bioregister.mzh.government.bg
33 http://www.stenli.net/nsrz/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=20
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внимание на това те да бъдат типични за сезона.

Примерно изискване:

•	 Всички плодове и зеленчуци (или Х % от тях), предмет на 
поръчката, да бъдат сезонни.

При изготвяне на документацията, възложителят може да 
направи примерен списък на сезонните храни, който списък 
да бъде включен като приложение към документацията на 
обществената поръчка.

При поръчка на плодове и зеленчуци може да се заложи изискване, 
че не се допуска доставка на пресни плодове и зеленчуци, съдържащи 
остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално 
допустимите стойности.

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът декларира, че не са използвани 
пестициди и нитрати над допустимите от закона стойности. Към 
декларацията изпълнителят прилага програма за периодично 
(определен от участника период) лабораторен контрол 
върху доставяните партиди храни, като се представя пред 
възложителя протокол от лабораторен анализ за достоверност 
на декларираните данни;

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, съгл. чл. 52, ал. 1 от 
ЗОП.

1.2.2. Месо и месни продукти

Примерно изискване:

•	 Месото и месните продукти да произхождат от животни, 
отглеждани при условията на биологично производство и в 
съответствие с разпоредбите на Европейската конвенция за 
защита на животните, отглеждани за селскостопански цели 
и последващите препоръки от нейния постоянен комитет (T-
AP), Директива  98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година 
относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански 
цели; Директива 97/2/EО на Съвета от 20 януари 1997 година 
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за изменение на Директива 91/629/EИО относно установяване 
на минимални стандарти за защитата на телетата, Закон за 
ветеринарномедицинската дейност.

Доказване: 

Базата данни на производителите, преработвателите и търговците на 
земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин34, 
поддържана от Министерство на 
земеделието, храните и горите, а за 
чуждестранни лица – регистрация 
в аналогични регистри съгласно 
законодателството на държавата 
членка, в която са установени.

1.2.3. Риба

Примерно изискване:

•	 Х% от рибите трябва да бъдат 
уловени или отгледани, 
като се използват устойчиви 
практики и процеси, както са 
изискванията на екомаркировка 
тип I за устойчиво рибарство и 
аквакултури. 

Доказване: 

Към техническото предложение 
участниците/кандидатите представят 
доказателства за наличие на 
екомаркировка тип I или еквивалент.

1.2.4. Птичи яйца  

Примерно изискване:

•	 Яйцата трябва да бъдат снесени от кокошки отглеждани в 
съответствие с Наредба № 25 от 14.12.2005 г. за минималните 
изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки 

34 Регистър на биологичното земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите 
достъпен на: http://bioregister.mzh.government.bg/ 

Това е най-често срещаният 
тип екомаркировка  при 
възлагане на ЗеОП. 
На базата на редица критерии, 
вкл. екологични, се поставя 
стандарта за съответната 
екомаркировка.

ПРИМЕРИ

• The European Ecolabel: http://
ec.europa.eu/environment/
ecolabel/index_en.htm
• The Nordic Swan, Scandinavia: 
www.svanen.nu
• The Blue Angel (Blauer Engel), 
Germany: www.blauer-engel.de
• Umweltzeichen, Austria: www.
umweltzeichen.at
NF Environment, France: www.
marque-nf.com
• Milieukeur, the Netherlands: 
www.milieukeur.nl
• AENOR, Spain: www.aenor.es

ЕКОМАРКИРОВКА ТИП I 
(EN ISO 14024)
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носачки, издадена от министъра на земеделието и горите.

Доказване: 

Декларация от участника за съответствие с изискването.

Гореизложените екологосъобразни критерии биха могли да се 
ползват и в обществени поръчки  за доставка на храна в детски 
градини. Отделно, съгласно Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. 
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и 
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на 
детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 
мероприятия за деца и ученици пресните плодове и зеленчуци не 
трябва да съдържат остатъчни количества пестициди и нитрати над 
максимално допустимите стойности. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 
19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, използвани в 
детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят 
или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).

Във връзка с изпълнението на поръчките от тази продуктова група, 
могат да се залагат и следните общи изисквания.

Примерно изискване:

•	 Водата и напитките да бъдат доставяни в стъклени бутилки; 

•	 Храните да бъдат доставяни в рециклируеми опаковки или в 
такива, годни за многократна употреба; 

•	 Опаковките не трябва да създават възможности за 
замърсяването на храните или за преминаването в храните на 
чужди и опасни за здравето на потребителя вещества.

Доказване: 

Към техническото предложение участниците/кандидатите представят 
декларация за ангажиране с изпълнението на екологосъобразните 
критерии. 

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Приготвяне и доставка на храна за нуждите на … (напр. 
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болници, детски и учебни заведения, центрове за настаняване/
социални грижи и др.). Подходящи CPV кодове: 55520000, 
15100000-9, 03220000-9, 03142500-3, 03311000-2, 15800000;

•	 Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на … 
(напр. обучения, курсове, уъркшопи, семинари). Подходящ 
CPV код: 79952000.

2. Изисквания към приготвяне и 
доставяне на готови за консумация 
храни

На първо място екологосъобразните 
критерии в техническите 
спецификации могат да поставят 
изисквания по отношение на самата 
храна – например чрез поръчване 
на храни биологично производство, 
храни от интегрирано производство 
или сезонни храни.  

•	 Да не са използвани продукти 
и съставки, които се състоят 
или съдържат генетично 
модифицирани организми 
(ГМО);

•	 Всички кухненски прибори да 
бъдат годни за многократна 
употреба;

•	 Съдовете за приготвяне и 
сервиране на храна да бъдат 
стъклени, порцеланови, 
керамични или от друг 
материал, така че да бъдат 
годни за многократна употреба;

•	 Да се използват покривки за многократна употреба при 
сервирането на храни и напитки или кухненски прибори и 
съдове за хранене за многократна употреба;

Като добра практика може 
да се открои опитът на 
Народното събрание на РБ, 
който възложител е заложил  
зелени критерии в обществена 
поръчка за периодична 
доставка на хранителни стоки 
от 2018 г. 

В техническите спецификации 
се залагат изисквания за 
доставка на биоразградими 
ядливи вафлени чаши от 
овесени трици за консумация 
на топли и студени напитки и/
или за директна консумация. 
Друго зелено изискване е част 
от минералната вода да бъде в 
стъклени бутилки.

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в регистъра за 
обществени поръчки на АОП 
под номер 00728-2018-0021 
или в профила на купувача на 
Народното събрание. 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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•	 Хартиените средства за 
еднократна употреба като 
хартиени салфетки, кухненска 
хартия и др. да са произведени 
от рециклирани влакна или от 
влакна, добити по устойчив. 

Доказване: 

Към техническото предложение 
участникът/кандидатът представя 
декларация, че ще спази 
изискванията на възложителя; 
доказателства за наличие на 
екомаркировка тип I или еквивалент; 
Протокол от изпитване от орган за 
оценяване на съответствието или 
сертификат, издаден от такъв орган.

III. Критерии за подбор

Примерните критерии, 
представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от 
или сходен на предложените 
предмети за тази продуктова 
група.

Примерни изисквания:

•	 У ч а с т н и к ъ т / к а н д и д а т ъ т 
трябва да прилага система по 
Схемата на ЕС за управление 
по околна среда и одит (EMАS) или еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 

Като добра практика може да 
се открои опитът на община 
Бургас, който възложител е 
заложил  зелени критерии 
в обществена поръчка за 
предоставяне на услуги по 
организиране и провеждане 
на събития от  2018г. 

В техническите спецификации 
са поставени изисквания за 
сезонни продукти, продукти 
местно производство, 
изисквания към приборите 
и съдовете за хранене, към 
опаковките, управление на 
отпадъците и други. 

В критериите за възлагане 
на поръчката фигурират 
зелени показатели за оценка 
качеството на офертите. 

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в регистъра за 
обществени поръчки на АОП 
под номер 00797-2018-0008 
или в профила на купувача на 
община Бургас на следния  уеб 
адрес -https://www.burgas.bg/
bg/notice/details/62/33827

ОБЩИНА БУРГАС
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ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват35, идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи 
в съответните срокове по независещи от него причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (аргумент - 
чл. 64, ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

35 Възложителят следва да включи в условията на поръката определение  на „обхват идентичен 
или сходен с тези на поръчката“.
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Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай  че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката за 
еквивалентност на мерките, предложени от участниците/кандидата, 
се извършва за всеки конкретен случай.

IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, подходящи 
критерии за възлагане за настоящата група са „оптимално 
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съотношение качество/цена“ и „най-ниска цена“ (в случай на 
заложени екологосъобразни изисквания към поръчвания продукт 
или услуга в Техническите спецификации). В случай че възложителят 
избере критерий „оптимално съотношение качество/цена“, по-
долу са изложени примерни екологични аспекти, които могат да се 
използват при оценяване „качеството“ на офертите.

Следващите примерни критерии са подходящи за всеки 
един от предложените за продуктовата група предмети или 
сходни на тях. 

1. Доставка/използване на хранителни продукти, произведени по 
биологичен начин36

Чрез този показател възложителят насърчава използването на 
по-голямо количество хранителни продукти, произведени по 
биологичен начин.

Начин на оценяване

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване 
минимум 10% от доставените/използваните хранителни продукти 
да бъдат биологично произведени, в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 834/2007, възложителите биха могли да използват следния 
примерен начин за оценяване, чрез който да се извърши сравнение и 
обективна оценка на техническите предложения в офертите.

•	 1 т. би получил кандидат/участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя (предложил е 10% 
от доставените/използваните хранителни продукти да бъдат 
биологично произведени);

•	 5 т. би получил кандидат/участник, предложил между 11 и 
25 % включително от доставените/използваните хранителни  
продукти да бъдат произведени по биологичен начин;

•	 10 т. би получил кандидат/участник, предложил между 26 и 
50 % включително от доставените/използваните хранителни 

36 За биологично произведени продукти се считат тези, които отговарят на изискванията, 
заложени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 
2092/91
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продукти да бъдат произведени по биологичен начин;

•	 15 т. би получил кандидат/участник, предложил между 51 и 
75 % включително от доставените/използваните хранителни 
продукти да бъдат произведени по биологичен начин;

•	 20 т. би получил кандидат/участник, предложил над 75% от 
доставените/използваните хранителни продукти да бъдат 
произведени по биологичен начин.

Доказване: 

•	 Маркировка за хранителни продукти от биологично 
производство - „Европейско листо“ или еквивалент; и/или

•	 База данни на производителите, преработвателите и търговците 
на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен 
начин, поддържана от Министерство на земеделието, храните 
и горите37.

2. Доставка/използване на хранителни продукти, произведени в 
условия на интегрирано производство

Чрез този показател възложителят насърчава доставянето/
използването  на по-голямо количество хранителни продукти, 
произведени в условията на интегрирано производство.

Начин на оценяване 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване 
минимум 10% от доставените/използваните хранителни продукти 
да бъдат произведени в условията на интегрирано производство, 
възложителите биха могли да използват следния примерен начин за 
оценяване, чрез който да се извърши сравнение и обективна оценка 
на техническите предложения в офертите.

•	 1 т. би получил кандидат/участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя (предложил е 10% 
доставените/използваните хранителни продукти да бъдат 
произведени в условията на интегрирано производство);

37 Регистър на биологичното земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите, 
достъпен на: http://bioregister.mzh.government.bg/
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•	 5 т. би получил кандидат/участник, предложил между 11 и 
25 % включително от доставените/използваните хранителни 
продукти да бъдат произведени в условията на интегрирано 
производство;

•	 10 т. би получил кандидат/участник, предложил между 26 и 
50 % включително  от доставените/използваните хранителни 
продукти да бъдат произведени в условията на интегрирано 
производство;

•	 15 т. би получил кандидат/участник, предложил между 51 и 
75 % включително от доставените/използваните хранителни 
продукти да бъдат произведени в условията на интегрирано 
производство;

•	 20 т. би получил кандидат/участник, предложил над 75% от 
доставените/използваните хранителни продукти да бъдат 
произведени в условията на интегрирано производство.

Доказване:

Декларация/списък с хранителни продукти от участник/кандидат с 
посочване на процента хранителни продукти, произведени в условията на 
интегрирано производство, които  ще бъдат доставени или удостоверение 
за регистрация в Националната служба за растителна защита (НСРЗ), а 
за чуждестранни лица – регистрация в аналогични регистри съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени.

Следващият примерен критерий е подходящ за обществени 
поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на … 
(напр. обучения, курсове, уъркшопи, семинари). Подходящ 
CPV код: 79952000.

3. Използването на прибори, съдове, чаши и покривки за 
многократна употреба или произведени от рециклируеми материали 
при сервирането на храни и напитки

Начин на оценяване 

В случай че отговаря на минималните изисквания на възложителя и 
условията на поръчката, при оценяването на качеството й, офертата 
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получава 5т. за покриването на всяко едно от следните допълнителни 
изисквания:

•	 Използваните прибори, съдове, чаши и покривки да бъдат 
годни за многократна употреба; 

•	 Използваните прибори, съдове, чаши и покривки да бъдат 
произведени от рециклируеми материали; 

•	 Използваните салфетки и хартиени продукти да бъдат 
произведени от рециклирани хартиени влакна.

V. Клаузи в договора38

Следващите примерни договорни клаузи са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Приготвяне и доставка на храна за нуждите на … (напр. 
болници, детски и учебни заведения, центрове за настаняване/
социални грижи и др.). Подходящи CPV кодове: 55520000, 
03142500-3, 15100000-9, 03220000-9, 03142500-3, 03311000-2;

•	 Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на … 
(напр. обучения, курсове, уъркшопи, семинари). Подходящ 
CPV код: 79952000.

1. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъци 
(примерни текстове) 

1.1. Изпълнителят се задължава да съхранява и обработва 
хранителните отпадъци, получени при изпълнението на поръчката, 
в съответствие с Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните 
и Закон за управление на отпадъците.

1.2. Изпълнителят се задължава да осигури разделното събиране 
на хартия, стъкло, пластмаса, метал, органични отпадъци и битови 
отпадъци, получени при изпълнението на обществената поръчка. 
Отговорността и разходите по изпълнението са за изпълнителя.

1.3. Изпълнителят се задължава:

•	 Да имплементира вътрешен правилник за управление на 

38 Стандартизиран проект на договор и специализирани клаузи към договор за доставка на 
хранителни продукти е наличен на:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/razpechatvane2/1_PPA_food.doc
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отпадъците, който да урежда 
мерките за превенция 
генерирането на отпадъци 
и разделното събиране на 
отпадъците; или

•	 Да представи  план за 
управление на отпадъците, 
който е неразделна част от 
настоящия договор. Планът 
съдържа информация относно 
действията, които ще бъдат 
предприети, за да се намалят 
отпадъците и как всяка от 
категориите отпадъци ще бъде 
събрана и управлявана. Това 
включва най-малко:

o Разпределение на 
задълженията;

o Позициониране на 
контейнерите;

o Честота на събиране; и

o Категориите отпадъци, 
които могат да бъдат 
разделно събрани.

1.4. Изпълнителят се задължава да 
доставя водата в стъклени бутилки, 
а опаковките на храна да бъдат с 
високо съдържание на рециклирани 
съставки.

Предложените по-долу клаузи са подходящи за ОП с предмет някой 
от или сходен с изброените примерни предмети в I. Обхват на тази 
продуктова група. 

2. Клаузи, свързани с обучение на персонала

2.1. Изпълнителят се задължава, преди започване на изпълнението, 

Като добра практика може 
да се открои опитът на АЕЦ 
Козлодуй ЕАД при възлагане 
на  обществена поръчка за 
„Производство и предоставяне 
на безплатна храна на 
работещите на площадката на 
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно 
Наредба № 11/21.12.2005г.“ от  
2017г. 

В условията за изпълнение 
на договора  са поставени 
екологични изисквания 
относно транспортирането 
на хранителните продукти, 
почистването, опаковането, 
управлението на отпадъците 
и други.  

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в регистъра за 
обществени поръчки на АОП 
под номер 00353-2018-0088 
или в профила на купувача на 
АЕЦ Козлодуй на следния  уеб 
адрес - https://www.kznpp.org/
index.php?lang=bg&p=actuality
&p1=communally_orders&psub
=comprocedures&id=3495&pag
e=0&view_offset=&offers_per_
page=

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
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да организира обучение за персонала, участващ в приготвянето 
и доставянето на храна, непосредствено преди началото на 
изпълнението на обществената поръчка. Обучението следва да 
включва поне следните модули: приготвяне и доставяне на храна, 
свеждане до минимум на отпадъците и тяхното разделно събиране, 
имплементиране на мерките за опазване на околната среда. 

2.2. (Приложим за поръчки за услуги, свързани с приготвяне и 
доставка на готова за консумация храна).

Обучението следва да включва инструктаж за: 

•	 Мерки за постигане на ресурсна и енергийна ефективност 
(относно методи за работа, чрез които се постига по-ниско 
потребление на вода и енергия);

•	 Мерки за почистване на работното място (методи за почистване 
и правилна дозировка на почистващите материали, които да 
осигурят безопасна среда за служителите и да предотвратят 
замърсяване или увреждане на храните);

•	 Мерки за превенция и управление на отпадъците (методи за 
работа, които да спомагат за отделянето на по-малко отпадъци, 
както и тяхното ефективно оползотворяване и/или повторна 
употреба).

3. Клаузи, свързани с почистване (примерни текстове)

3.1. Изпълнителят отговаря за почистването и хигиената на кухнята и 
всички помещения, свързани с предмета на договора, като осигурява 
за тази дейност за своя сметка всички необходими почистващи 
продукти и оборудване. Почистващите продукти следва не съдържат 
вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в списъка, 
предвиден в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за 
REACH“39).

4. Клаузи, свързани с ресурсна и енергийна ефективност (примерни 
текстове)

4.1. По време на изпълнението на договора, изпълнителят се 
задължава да намали негативното въздействие върху околната среда, 

39 REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
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като трябва да положи усилия да оптимизира изразходването на 
вода, на енергия, както и да намали до минимум отпадъците.

4.2. По време на изпълнение на дейностите изпълнителят се 
задължава да предприеме мерки за   енергоспестяване, като се 
задължава:

•	 Да използва, доколкото е възможно, естествена светлина; 
изкуственото осветление да се включва само при необходимост 
и само където е необходимо;

•	 След приключване на работния процес в края на деня да 
изключва техниката (компютри, мултифункционални 
устройства и др.);

•	 Да използва природните ресурси  по рационален начин.

Следващите примерни договорни клаузи са подходящи 
за всеки един от предложените за продуктовата група 
предмети или сходни на тях. 

5. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

5.1. Изпълнителят се задължава при необходимост от превоз при 
изпълнение на обществената поръчка да използва транспортни 
средства, които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5. 

5.2. Изпълнителят се задължава храните  да се доставят в транспортни 
опаковки със съдържание на рециклирани компоненти над X%, 
които са годни за многократна употреба.

5.3. Изпълнителят се задължава храните да не бъдат опаковани 
поединично (където е възможно).

5.4. Изпълнителят се задължава да поддържа чисти превозните 
средства и/или контейнерите, използвани за транспорт на хранителни 
стоки, за да не допусне замърсяване и/или увреждане на стоките. 
Използваните почистващи продукти не следва да съдържат вещества, 
пораждащи сериозно безпокойство, включени в списъка, предвиден в 
член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“).
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6. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове):

6.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по Договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0,5 %  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1 % (един процент) от стойността на 
поръчката.

6.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

6.3. В случай на установено неизпълнение на задължението за 
разделно събиране на отпадъци възложителят отправя писмено 
предупреждение до Изпълнителя. При повторно нарушение 
Възложителят налага санкция в размер на 0,5 % (нула цяло и пет 
процента) от стойността на поръчката.

6.4. В случай на несъответствия с посочени в техническите 
спецификации екологосъобразни критерии и с приложимото 
законодателство, свързано с опазването на околната среда, 
възложителят не дължи заплащане на цената на съответната 
доставка/услуга по отношение, на която същите са констатирани. 
Заплащане в пълен размер се дължи от страна на възложителя 
едва след отстраняването на констатираните несъответствия, 
по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че 
доставяното оборудване не съответства на договорените и нормативно 
установени изисквания и подписването на документ, удостоверяващ 
изпълнение на критериите на техническото задание и при другите 
условия на настоящия Договор.
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Екологосъобразни

„Компютри и монитори“  
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Вредно въздействие 
върху околната среда от 
тази продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Консумация на енергия 
при производство и 

експлоатация

Емисии на парникови 
газове, произтичащи 
от производството и 

употребата

Генериране на 
отпадъци

Използване на 
потенциално опасни за 

човека вещества при 
производството

Залагане на изискване за 
енергийна ефективност на 

закупуваните продукти.

Закупуване на продукти, 
които предоставят 

възможност за 
модернизация.

Залагане на изисквания 
относно вредните 

вещества, използвани при 
производството. 

Залагане на изискване за 
енергийна ефективност на 

закупуваните продукти. 

Закупуване на продукти, 
които предоставят 

възможност за 
модернизация.
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I. Обхват 

Обхватът на продуктовата група включва хардуерните устройства, 
предназначени за крайния потребител, като работни станции, 
настолни компютри, лаптопи, монитори и  таблети. Съгласно 
чл. 3, т.1, б. „з“ от постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за 
дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите 
на изпълнителната власт, обществените поръчки за доставки на 
„компютри и периферни устройства“ са предмет на възлагане чрез 
централния орган за покупки (ЦОП). 

През 2016г. Европейската комисия представя критерии за „зелени“ 
обществени поръчки за доставка на компютри и монитори, достъпни 
на български език40. Тези критерии се разделят на основни и пълни. 
Основните критерии представляват базисни, по-опростени „зелени“ 
изисквания, свързани основно с използването на определени опасни 
вещества и правилната употреба на продуктите. Пълните критерии 
са свързани с по-строги изисквания и целят максимално редуциране 
на въздействието върху околната среда при осъществяването на 
поръчки в обхвата на групата.  

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на настоящата 
продуктова група41:

•	 Доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис 
техника за нуждите на … (напр. наименование на възложителя). 
Подходящ CPV код: 30200000-1;

•	 Периодични доставки на компютърна техника и оборудване 
за обслужване на дейностите в … (напр. наименование на 
възложителя). Подходящ CPV код: 30200000-1;

•	 Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и 
периферна техника за нуждите на … (напр. наименование на 
възложителя). Подходящ CPV код: 30200000-1.

40 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/BG.pdf
41 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. 
В оперативната самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената 
поръчка съобразно своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита 
особеностите на поръчката.
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Подобни ОП могат да бъдат разделена на обособени позиции 
като например42:

o Обособена позиция №1 „Доставка на Х броя настолни 
компютри“. Подходящ CPV код: 30213100-8;

o Обособена позиция №2 „Доставка на Х броя монитори“. 
Подходящ CPV код: 30231300-0;

o Обособена позиция №3 „Доставка на Х броя преносими 
компютри“. Подходящ CPV код: 30213100.

Описание на използваните CPV кодове:

Предмет CPV код

Компютърно оборудване и принадлежности 30200000-1

Персонални компютри 30213000-5

Преносими компютри (от 3 до 5 кг) 30213100-6

Таблетен компютър 30213200-7

Настолен компютър 30213100-8

Монитори 30231300-0

II. Технически спецификации („ТС“)

Примерните изисквания, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях. 

1. Минимални изисквания за енергийните характеристики на 
доставяното оборудване

Примерно изискване:

•	 Минимум всички продукти от доставяното оборудване трябва 
да отговарят на последните спецификации за енергийна 
ефективност на ENERGY STAR43 или еквивалент;

42 Предложеният списък не е изчерпателен. Практика е в такива ОП да се включват както 
продукти в обхвата на тази група, така попадащите в продуктова група „Устройства, 
извличащи изображение“
43 Energy Star е една от най-често срещаните маркировки за енергийна ефективност при 
ИKТ оборудването.  Доброволната схема за сертифициране е разработена от Агенцията по 
опазване на околната среда в САЩ с цел да предостави по достъпен, достоверен и обективен 
начин информация относно енергийната ефективност на продуктите. През 2001г. е сключено 
и подписано споразумение между ЕС и САЩ „ENERGY STAR“. То започва да функционира 
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•	 Продуктите следва да отговарят 
на изискванията за потребление 
на енергия TEC (Typical Energy 
Consumption) и управление на 
енергия, съгласно установеното 
в последната версия на Energy 
Star или еквивалент. От 
компютрите, съответстващи на 
изискванията на Energy Star, се 
очаква да показват значително 
намалена консумация на 
енергия в режим на готовност 
и на изчакване, на които 
се пада значителна част от 
използването на енергия от 
компютрите и мониторите.

Доказване: 

Участникът / кандидатът трябва да 
представи протокол от изпитване от 
орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв 
орган. Оборудване, което притежава 
екомаркировката на ЕС тип I или 
друга еквивалентна екомаркировка, 
отговаряща на посочените изисквания, 
се приема за съответстващо.

2. Конструктивно решение с оглед ремонтопригодност и подмяна на 
резервни части

Примерно изискване:

•	 Компютрите следва да са проектирани така, че:

o Паметта е лесна за достъп и може да бъде заменена или 
актуализирана;

през 2003 г. в продължение на 5 години, като е подновявано два пъти и изтича на 20 февруари 
2018 г.  До подновяване на споразумението не се препоръчва залагане на изискване за 
притежаване на сертификат Energy star. 

Това е най-често срещаният 
тип екомаркировка  при 
възлагане на ЗеОП. Те са 
базират на редица критерии, 
вкл. екологични, които 
поставят стандарта за 
съответната екомаркировка.

ПРИМЕРИ

• The European Ecolabel: http://
ec.europa.eu/environment/
ecolabel/index_en.htm;

• The Nordic Swan, Scandinavia: 
www.svanen.nu;

• The Blue Angel (Blauer Engel), 
Germany: www.blauer-engel.de;

• Umweltzeichen, Austria: www.
umweltzeichen.at;

NF Environment, France: www.
marque-nf.com;

• Milieukeur, the Netherlands: 
www.milieukeur.nl;

• AENOR, Spain: www.aenor.es.

ЕКОМАРКИРОВКА ТИП I
(EN ISO 14024)
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o Твърдият диск (или компонентите, които изпълняват 
функциите на твърдия диск) и, ако е приложимо, cd-rom / 
dvd станцията, могат да бъдат заменени.

Целта на изискването е гаранция, че неизправностите, които могат 
да бъдат отстранени - причинени главно от сменяеми носители - не 
водят до предсрочното изваждане от експлоатация на оборудването.

Доказване: 

Участникът / кандидатът следва да представи документация, 
доказваща съответствие с горепосочените критерии (напр. 
конструктивна схема на продукта). Всички продукти със съответна 
екомаркировка на ЕС се считат за съответстващи. Също така се 
приема, че продуктите с различен екологичен етикет от тип I или 
еквивалентен или екологична декларация, отговаряща на този 
критерий, са в съответствие. 

3. Доставяното оборудване да не съдържа вредни вещества 

Примерни изисквания:

3.1. Доставяните компютри да не съдържат вредни/опасни вещества 
с тегловен процент по-голям от Х тегловни процента (Х може и да е 
0.1)

Използваните материали в доставяните компютри не трябва 
съдържат олово, живак, пластмаса, кадмий, шествалентен хром, PBB 
или PBDE и трябва да отговарят на изискванията на Директивата 
RoHS, 2002/95 / EC и нейните изменения, както и Директива 
RoHS,2011/65/ЕС и нейните изменения.

Пластмасовите части, по-тежки от 25 g, не могат да съдържат вещества 
или препарати за забавяне на горенето, на които е определена някоя 
от следните рискови фрази съгласно Регламент № 1272/200844 

(канцерогенни, мутагенни или вредни за възпроизводството). 

44 Рискови фрази съгласно Регламент № 1272/2008:
• R45 (може да причини рак);
• R46 (може да причини наследствени генетични увреждания);
• R60 (може да увреди плодовитостта);
• R61 (може да причини увреждане на неродено дете).
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3.2. Доставяните монитори да не съдържат вредни/опасни вещества 

Доставяните монитори също следва да бъдат произведени без 
съдържание на живак (подсветката на LCD екрана трябва да е без 
живак).

3.3. Доставяните батерии на преносими компютри да не съдържат 
вредни/опасни вещества

В батериите на лаптопите да не се съдържа живак в концентрации, 
по-високи от тези, определени в Директива 2006/66/ЕО и Наредба 
за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 
8.01.2013 г.). 

Доказване: 
•	 Участникът / кандидатът следва да представи документация, 

доказваща съответствие с горепосочените критерии. Всички 
продукти със съответна екомаркировка  тип I или еквивалентна 
се считат за съответстващи; и/или

•	 За удостоверяваща съответствие би могла да се приеме и 
Декларация  че в оборудването не фигурират вредни / опасни 
вещества и/ или живак, идентифициран като вещество, 

Като добра практика може да се открои опитът на Държавен фонд „Земеделие“, 
който в ролята си на възложител е заложил зелени критерии в обществена 
поръчка за доставка на стационарни компютри от  2016 г. 

В техническите спецификации са поставени изисквания относно компютрите 
за енергийна ефективност и опазване на околната среда Energy star и EU 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), а относно монитори – изисквания 
за енергийна ефективност и опазване на околната среда на Energy star и за  
сертификат TCO Certified Display.

Цялата документация на поръчката може да бъде  намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП под номер 00737-2015-0024 или в профила на 
купувача на следния  уеб адрес - http://dfz.bg/bg/client-profile/zop-procedure?Y
lvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3KrzltZoX0pcXRSjFb7D6xDslKOKHGyds
k1J4JRdirVA%3d 

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
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пораждащо сериозно безпокойство и включено в списъка45, 
предвиден в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(„Регламент за REACH46“).

4. Рециклируемост на части (пластмасови кутии, корпуси и лицеви 
панели) 

Примерни изисквания:

90% (теглото) от детайлите на корпуса (както пластмасови, така 
и метални части) трябва да са отделими и готови за рециклиране. 
Дизайнът на продуктите да улеснява рециклирането на отделните 
компоненти. Продуктите трябва да са проектирани за разглобяване 
и пластмасови части, по-тежки от 25 грама, трябва да бъдат 
маркирани. Частите не трябва да съдържат залепени метални 
вградени елементи, които не могат да бъдат извадени с помощта на 
обикновени инструменти. 

Наличието на бои и покрития не трябва да оказва значително 
въздействие върху издръжливостта на рециклираната пластмаса, 
получена от тези компоненти след рециклиране, както и при 
изпитване съгласно БДС EN ISO 18047 или еквивалент.

Доказване: 

•	 Участникът / кандидатът посочва инструментите, които са 
необходими за изваждането на всички пластмасови части, 
които съдържат метални вградени елементи. Доказателството 
за съответствие може да бъде подкрепено с визуална 
информация; 

•	 Участникът / кандидатът представя валидни протоколи от 
механични/физически изпитвания, извършени в съответствие 
с БДС EN ISO 180 или еквивалент. Приемат се изпитвателни 
протоколи от трети страни — предприятия за рециклиране 

45 https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
46 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
47 БДС EN ISO 180 е стандарт за определяне якост на удар по Izod (ISO 180:2000) на пластмаси. 
За целите на този критерий значителното въздействие се определя като >25 % намаление на 
резултата на рециклирана смола за якост на удар по Izod, измерено съгласно БДС EN ISO 180. 
Поради честите изменения в стандарта е добре съдържанието му да се проверява в Каталога 
на българските стандарти. 
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на пластмаса, производители на смоли или от независими 
пилотни изпитвания;

•	 Участникът / кандидатът представя декларация за  изпълнение 
на Директива 2012/19/ЕС48.

Оборудване, което притежава екомаркировката тип I на ЕС или 
друга еквивалентна екомаркировка , отговаряща на посочените 
изисквания, се приема за съответстващо.

5. Маркировка върху пластмасови кутии, корпуси и лицеви панели

Примерни изисквания:

Външните пластмасови кутии, корпуси и лицеви панели с тегло над 
25 грама за таблети и преносими компютри „всичко в едно“ и над 
100 грама за компютри и монитори, както и с площ на повърхността, 
по-голяма от 50 см2 за всички продукти, се маркират в съответствие 
с БДС EN ISO 11469 и БДС EN ISO 1043, раздели 1 и 4. 

Доказване:

Участникът / кандидатът означава пластмасовите части с теглото 
им, техния полимерен състав и маркировките им съгласно БДС EN 
ISO 1146949 и БДС EN  ISO104350. Размерите и разположението на 
маркировката трябва да бъдат показани визуално. Оборудване, което 
притежава екомаркировката на тип I на ЕС или друга еквивалентна 
екомаркировка, отговаряща на посочените изисквания, се приема за 
съответстващо. 

6. Използване на опаковки от рециклирани материали

Примерни изисквания:

Всички използвани картонени кутии/кашони трябва да са направени 
от поне 50% рециклирани материали. Ако за окончателното 
опаковане се използват пластмасови торби или листове, те трябва 
48 Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). 
Законодателството очертава поредица от цели на които компаниите трябва да отговарят, за да 
се намали количеството на отпадъци от електроника, постъпващи за депониране.
49 БДС EN ISO 11469 се  определя като система за еднакво маркиране на продукти, 
произведени от пластмасови материали.
50 БДС EN ISO 1043 дефинира съкратените термини (абревиатури) за основните полимери, 
използвани в пластмасите, символите на отделните компоненти в тези термини, както и 
символите за специалните характеристики на пластмасите.
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да са направени от поне 50% рециклирани материали или трябва да 
са биоразградими, или поддаващи се на биологично разграждане в 
съответствие с определенията, дадени в БДС EN 13432.

Доказване: 

Участникът / кандидатът следва да представи документация, 
доказваща съответствие с горепосочените критерии. Продуктите с 
екомаркировка тип I или екологична декларация, отговаряща на този 
критерий, се приемат за съответстващи. Като алтернатива може да 
бъде представена декларация в свободен текст за съответствие с този 
критерий. Този критерий се прилага само за първичните опаковки в 
рамките на дефиницията на Директива 94/62 / ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и 
отпадъците от опаковки.

7. Споразумения за гаранционно и сервизно обслужване51

Примерни изисквания:

Участникът / кандидатът следва да предостави гаранция от минимум 
две години, валидна от датата на доставка на продукта. Тази гаранция 
трябва да включва ремонт и подмяна, както и споразумение за 
сервизно обслужване с варианти за вземане на продукта за ремонт и 
връщането му или ремонт на място.

Условията на гаранцията трябва да включват привеждане на 
продуктите в съответствие с изискванията по договора без 
допълнителни разходи за възложителя. Гаранционното покритие 
трябва да включва неизправности по батериите. 

Условията на гаранцията трябва да включват и ангажимент от страна 
на Изпълнителя, че продуктът няма да бъде спрян от продажба 
и че ще бъде поддържан с резервни части поне още 5 години след 
спирането му от продажба. 

51 Неизправното оборудване или компоненти могат да наложат необходимостта от предсрочна 
подмяна. Съществуването на споразумения за гаранционно и сервизно обслужване могат 
както да предоставят стимул за доставчиците да удължават живота на своите продукти, 
така и да гарантират, че доставчиците поемат отговорност за отстраняването на всички 
неизправности. Също така, чрез сключване на такова споразумение се гарантира, че 
неизправностите, които могат да бъдат отстранени, не водят до предсрочното изваждане от 
експлоатация на оборудването.
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Доказване: 

Участникът/кандидатът представя декларация в писмен вид, че 
доставените продукти ще бъдат покрити от гаранция в съответствие 
със спецификациите на договора и изискванията за обслужване.

8. Изискване за „EPEAT” (Electronic Product Environmental Assessment 
Tool) регистрация на продукта или еквивалент52. 

Доказване: 

Удостоверение за регистрация.

9. Нива на звукова мощност

Примерни изисквания:

•	 Шумовите емисии от компютрите следва да отговарят на 
нивата,  определени от стандартите TCO Certified Notebooks 5.0, 
TCO Certified All-in-one PCs 4.0 and TCO Certified Desktops 5.0; 

•	 Декларираното ниво на шума за персонални компютри 
или преносими компютри съгласно точка 3.2.5 от ISO 9296, 
измерено в съответствие с БДС EN ISO 7779 (или еквивалент), 
не трябва да надвишава:

- За персонални компютри: 40 dB в режим на оперативна 
готовност и 45 dB когато се осъществява достъп до 
твърдия диск.

Доказване: 

Всички продукти с екомаркировката тип І на ЕС или 
еквивалентни се считат за съответстващи. Приемат се и други 
подходящи доказателствени средства, като протокол изпитване 
от орган за оценяване на съответствието или сертификат, 
издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с 
изискванията (чл. 52, ал. 1 от ЗОП);

- За преносими компютри: 35 dB в режим на оперативна 

52 EPEAT е глобален регистър за „зелена“ електроника на GEC (Green Electronics Council 
(greenelectronicscouncil.org/epeat/epeat-overview). Критериите за включване в регистъра 
включват целият жизнен цикъл на продукта, от проектирането и производството до 
използваната енергия и рециклирането.
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готовност и 40 dB когато се осъществява достъп до твърдия 
диск. 

Доказване: 

За съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка от 
тип I или еквивалентна, отговаряща на посочените критерии. 
Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства. 
Това може да бъде протокол изпитване от орган за оценяване 
на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, 
като доказателство за съответствие с изискванията (чл. 52, 
ал. 1 от ЗОП), удостоверяващ, че нивата на излъчвания шум 
са измерени съгласно БДС EN ISO 7779 и са декларирани 
в съответствие със стандарта ISO 9296 или еквивалент. 
Протоколът посочва измерените нива на излъчван шум 
както в режим на оперативна готовност, така и когато се 
осъществява достъп до дисково устройство, които трябва да 
бъдат декларирани в съответствие с точка 3.2.5 от ISO 9296 или 
еквивалент.

Като добра практика може да се посочи опитът на Съвета на провинция Гипускоа, 
който в ролята си на възложител е заложил зелени критерии в обществена 
поръчка за доставка на офис IT оборудване. За да подготви тръжната процедура, 
Съветът  на провинция Гипускоа  използва критериите за зелени обществени 
поръчки, разработени от Баското правителство за управление на околната 
среда, които са в съответствие с общите критерии на ЕС за опазване на околната 
среда за офис оборудване. 

В техническите спецификации са поставени изисквания цялото оборудване 
да отговаря на сертификацията Energy Star, нивата на шума на централните 
процесори (CPU) да не надвишават тези, определени в БДС EN ISO 7779, 
мониторите да изпълнят изискванията за ергономичност и електромагнитни 
емисии, а използваните материали не трябва да съдържат опасни вещества, 
посочени в Директива 2002/95/EC (отм.) както и редица други екологосъобразни 
критерии. По-подробна информация относно поръчката може да бъде открита 
на следния уеб адрес http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/
Issue8_Example22_Gizpuzkoa_IT%20equipment.pdf 

СЪВЕТА НА ПРОВИНЦИЯ ГИПУСКОА (ИСПАНИЯ)
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10. Мониторите следва да отговарят на изискванията за ергономичност 
и електромагнитни емисии, установени в стандартите TCO Certified 
Displays и TCO Certified All-in-One PC или еквивалентни.

Доказване:

Оборудване, което притежава екомаркировка тип I на ЕС или друга 
еквивалентна екомаркировка, отговаряща на посочените изисквания, 
се приема за съответстващо.

11. Предоставяне на инструкции и провеждане на обучение 

Примерно изискване:

Доставяните продукти трябва да се предоставят с инструкции за 
потребителя относно екологосъобразната им експлоатация.  

Доказване 

Копие от ръководството с инструкции за потребителя се предоставя 
на възлагащия орган. Тези инструкции за потребителя трябва да са 
записани предварително в компютъра (а ако е монитор — доставяни 
заедно с драйверния софтуер), за да може потребителят да ги прочете.  
Ръководството трябва да е на разположение за ползване на уебсайта 
на производителя. Обхванатите въпроси биха могли да включват, 
например, използването на енергоспестяващите функции.

III. Критерии за подбор

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от или сходен на предложените 
предмети за тази продуктова група.

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата 
на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или 
еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
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членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват53, идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“ или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства 
за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не 
е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност 
да ги получи в съответните срокове по независещи от него 
причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО)  
№ 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември  
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 

53 Възложителят следва да включи в условията на поръката определение  на „обхват, идентичен 
или сходен с тези на поръчката“.
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други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника / кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001 (национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката 
за еквивалентност на мерките, предложени от участниците/
кандидатите, се извършва за всеки конкретен случай.
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IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, подходящ 
критерий за възлагане за настоящата група е „оптимално 
съотношение качество/цена“. 

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

1. Опасни емисии от компоненти в края на жизнения цикъл 

1.1. Дънна печатна платка (Този критерий не е приложим за 
монитори.)

Чрез този показател възложителят насърчава доставянето на 
компютри, чиято дънна печатна платка е „без халоген“ в съответствие 
с БДС EN 61249-2-21 и ако изпитването на горене, симулиращо 
неправилно обезвреждане на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО), показва емисии на канцерогенни полициклични 
ароматни въглеводороди (PAHs) 1 mg TEQ /g.

Начин на оценяване:

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване 
минимум 10% от доставените компютри да са с дънна печатна платка 
„без халоген“, в съответствие с БДС EN 61249-2-21.54, възложителите 
биха могли да използват следния примерен начин за оценяване, чрез 
който да се извърши сравнение и обективна оценка на техническите 
предложения в офертите:

54 Поради вредното за здравето и околната среда въздействие, причинено от халогените, 
Международната електрохимична комисия/The International Electrochemical Commission (IEC) 
определя стандарта БДС EN 61249-21, който дефинира „без халогенните“ вещества . За да бъде 
класифицирано като "без халогенно“ дадено веществото, то трябва да се състои от по-малко от 
900 части на милион (ppm) хлор или бром и да има по-малко от 1500 ppm от всички халогени.
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•	 1 т. би получил кандидат/участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя (предложил е 10% 
от доставените компютри да са с дънна печатна платка е „без 
халоген“ “в съответствие с БДС EN 61249-2-21.); 

•	 5 т. би получил кандидат / участник, предложил между 11% 
и 25% включително от доставените компютри да са с дънна 
печатна платка „без халоген“, в съответствие с БДС EN 61249-
2-21;

•	 10 т. би получил кандидат / участник, предложил между 26% 
и 50% включително от доставените компютри да са с дънна 
печатна платка „без халоген“, в съответствие с БДС EN 61249-
2-21;

•	 15 т. би получил кандидат / участник, предложил между 51% 
и 75% включително от доставените компютри да са с дънна 
печатна платка „без халоген“, в съответствие с БДС EN 61249-
2-21;

•	 20 т. би получил кандидат / участник, предложил над 75% 
от доставените компютри да са с дънна печатна платка „без 
халоген“, в съответствие с БДС EN 61249-2-21.

Доказване: 

При възлагане на поръчка за готова за монтаж дънна платка се 
представят изпитвателни протоколи за състава и емисиите на 
платката.

Оборудване, което притежава екомаркировката на ЕС или друга 
еквивалентна екомаркировка на тип I, отговаряща на посочените 
изисквания, се приема за съответстващо.

1.2. Външни захранващи кабели

Чрез този показател възложителят насърчава доставянето на 
оборудване, чиито външни захранващи кабели са „без халогени и с 
ниско отделяне на дим“ в съответствие с БДС EN 50525-3, при което 
изпитването на полимера на захранващия кабел показва емисии на 
халогенен кисел газ, по-малки от 5,0 mg/g.
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Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване минимум 
10% от доставените компютри да са с външни захранващи кабели без 
халогени и с ниско отделяне на дим в съответствие с БДС EN 50525-3, 
при което изпитването на полимера на захранващия кабел показва 
емисии на халогенен кисел газ, по-малки от 5,0 mg/g, възложителите 
биха могли да използват следния примерен начин за оценяване, чрез 
който да се извърши сравнение и обективна оценка на техническите 
предложения в офертите:

•	 1 т. би получил кандидат / участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя (предложил е 10% 
от доставяното оборудване да е с външни захранващи кабели  
„без халогени и с ниско отделяне на дим“ в съответствие с БДС 
EN 50525-3;

•	 5 т. би получил кандидат / участник, предложил между 11% 
и 25% включително от доставяното оборудване да е с външни 
захранващи кабели „без халогени и с ниско отделяне на дим“ в 
съответствие с БДС EN 50525-3;

•	 10 т. би получил кандидат / участник, предложил между 26% 
и 50% включително от доставяното оборудване да е с външни 
захранващи кабели „без халогени и с ниско отделяне на дим“ в 
съответствие с БДС EN 50525-3;

•	 15 т. би получил кандидат / участник, предложил между 51% 
и 75% включително от доставяното оборудване да е с външни 
захранващи кабели „без халогени и с ниско отделяне на дим“ в 
съответствие с БДС EN 50525-3;

•	 20 т. би получил кандидат / участник, предложил над 75% от 
доставяното оборудване да е с външни захранващи кабели „без 
халогени и с ниско отделяне на дим“ в съответствие с БДС EN 
50525-3. 
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Доказване: 

След възлагането на договора за захранващите кабели се предоставя 
протокол от изпитването на горене с резултатите за емисиите. 

Оборудване, което притежава екомаркировката на ЕС или друга 
еквивалентна екомаркировка на тип I, отговаряща на посочените 
изисквания, се приема за съответстващо.

2. По-дълъг период за гаранционно и сервизно обслужване

Възложителят следва да постави минимален и максимален 
размер на срок за гаранционно и сервизно обслужване (например 
- предложеният от участника срок за гаранционно и сервизно 
обслужване не трябва да бъде по-кратък от X месеца (участник 
предложил по-кратък срок от X месеца се отстранява). Срокът 
за гаранционно и сервизно обслужване по-дълъг от Y месеца, се 
приравнява на Y месеца).

Точките на останалите участници се определят в съотношение към 
предложения най-дълъг срок за гаранционно и сервизно обслужване 
по следната формула:

ГС = ГСn/ГСmах х 15,

където „ГСn”- предложеният от n-тия участник срок за гаранционно 
и сервизно обслужване в месеци (цяло число);

„ГСmах“ - най-дългият предложен срок за гаранционно и сервизно 
обслужване в месеци (максимум … месеца).

Доказване: 

Предложеният от кандидата/участника срок за гаранционно и 
сервизно обслужване в техническото предложение.

3. Живот и издръжливост на батерията (Критерият не е приложим 
за настолни компютри и монитори.)

Точките се присъждат пропорционално за увеличена издръжливост, 
която надвишава минималното изискване от 500 цикъла (при 
запазване на 80 % от капацитета).
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Начин на оценяване: 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

•	 1 т. би получил кандидат/участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя (предложил е 500 
цикъла на зареждане на батерията);  

•	 5 т. би получил кандидат/участник, предложил батерия на 
устройството с допълнителни цикли на зареждане от 501 до 
799 включително; 

•	 10 т. би получил кандидат/участник, предложил батерия 
на устройството с допълнителни цикли на зареждане от 800 
до 999 включително; 15 т. би получил кандидат/участник, 
предложил батерия на устройството с допълнителни цикли на 
зареждане 1000 или повече.

Доказване: 

Участникът/кандидатът представя изпитвателен протокол за 
батерийните клетки или модули, показващ съответствие съгласно 
изпитването по стандарт БДС EN 61960 „издръжливост на цикли“, 
което се извършва при температура 25oC и със заряден ток 0,2 It A 
или 0,5 It A (ускорена процедура на изпитване).

За постигане на съответствие може да се използва частично 
зареждане, при условие, че софтуерът е фабрично инсталиран с 
настройка по подразбиране и тръжните изискванията относно 
живота на батериите са спазени на нивото на частично зареждане в 
съответствие с изискването за циклите.

Оборудване, което притежава екомаркировката на ЕС или друга 
еквивалентна екомаркировка на тип I, отговаряща на посочените 
изисквания, се приема за съответстващо. 
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4. Дълготрайност на преносимите компютри55 

Начин на оценяване: 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

Допълнителни точки се присъждани в случай че в:

•	 Продукта е преминал изпитвания за дълготрайност, проведени 
в съответствие със стандарт БДС EN 60068 или еквивалентен.

o Продуктът е издръжлив на случайно падане;

o Продуктът е устойчив на вибрации;

o Продуктът е устойчив на удар;

o Продуктът притежава здравина на екрана;

o Продуктът притежава температурна устойчивост.

Доказване: 

Участникът / кандидатът представя протоколи от изпитване  от 
орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от 
такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или 
критериите, свързани с изпълнението на поръчката. (чл. 52, ал. 1 от 
ЗОП). 

 Съществуващи изпитвания на същия модел, които са извършени 
за същата или по-строга спецификация, се приемат без да се налага 
повторно изпитване.

Оборудване, което притежава екомаркировката на ЕС или друга 
еквивалентна екомаркировка на тип I, отговаряща на посочените 
изисквания, се приема за съответстващо.

5. Система за проследяване на оборудването

Присъждат се точки на участниците / кандидатите, които използват 

55 С този критерий се цели стимулиране на участниците / кандидатите към доставка на 
преносими компютри, които са проектирани и произведени да бъдат по-дълготрайни и 
стабилни, така че са по-издръжливи на сътресения и инциденти при нормална употреба, което 
евентуално може да намали разходите за техния ремонт и да удължи живота на оборудването. 
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система за проследяване с уникален идентификатор за всеки продукт 
от оборудването в инвентаризационния списък с оборудване на 
възлагащия орган. Системата трябва да дава възможност да се 
определи дела на повторно използвани или рециклирани продукти, 
независимо дали те са останали в ЕС или са били изнесени извън ЕС.

Начин на оценяване: 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване 
минимум 10% от доставеното оборудване да разполага със система 
за проследяване, възложителите биха могли да използват следния 
примерен начин за оценяване, чрез който да се извърши сравнение и 
обективна оценка на техническите предложения в офертите:

•	 1 т. би получил кандидат/участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя (предложил е 
10% от доставяното оборудване да разполага със система за 
проследяване); 

•	 5 т. би получил кандидат/участник, предложил между 11% и 
25% включително от доставяното оборудване да разполага със 
система за проследяване; 

•	 10 т. би получил кандидат/участник, предложил между 26% и 
50% включително от доставяното оборудване да разполага със 
система за проследяване; 

•	 15 т. би получил кандидат/участник, предложил между 51% и 
75% включително от доставяното оборудване да разполага със 
система за проследяване; 

•	 20 т. би получил кандидат/участник, предложил над 75% 
от доставяното оборудване да разполага със система за 
проследяване. 

Доказване: 

Участникът/кандидатът предоставя подробна информация относно 
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системата за проследяване, която използва.

Към тази група също е приложим и друг критерий за възлагане: 
„ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, 
включително разходите за целия жизнен цикъл“. 

6. Разходи през целия жизнен цикъл на оборудването 

Моделът за изчисляване на разходите през целия жизнен цикъл 
(РЦЖЦ) може да бъде използван при избор на критерий за 
възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП. Моделът за изчисляване 
на разходите през целия жизнен цикъл (РЦЖЦ) може да бъде 
използван при избор на критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 
2 и т. 3 от ЗОП. Моделът позволява да се придобие разбиране за 
разходния профил на отделните оферти и на тази база да се избере 
най-добрата оферта.

Към настоящата продуктова група е предложен опростен примерен 
модел за изчисляване на нивото на разходите, като се отчита 
разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен 
цикъл. Възложителите следва да преценят кои са подходящите 
компоненти, приложими към съответната обществена поръчка, 
като е възможно да се добавят и/или премахват показатели според 
спецификите на всяка отделна поръчка и конкретните нужди от 
възлагане.

Следва да се отбележи, че за улеснение на възложителите, електронна 
версия (във формат Excel) на модела за изчисляване на РЦЖЦ ще 
бъде качена на уебсайта на АОП.

Следва да се отбележи, че допълнителни показатели за оценка, 
относими за продуктовата група са налични на следния уеб адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20
and%20monitors/BG.pdf

V. Клаузи в договора

Примерните договорни клаузи, представени в тази 
секция, са подходящи за всеки един от предложените за 
продуктовата група предмети или сходни на тях. 
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1. Клаузи, свързани с докладване за статуса на оборудването 
(примерни текстове)

Спечелилият поръчката участник/кандидат представя доклад 
за статуса на оборудването от инвентаризационния списък, след 
като всички продукти са били обработени за повторна употреба, 
рециклиране или изхвърляне. Докладът трябва да посочва дела на 
продуктите, които са повторно използвани или рециклирани. Целта 
на възложителя е да се гарантира, че събраното оборудване наистина 
се използва повторно или рециклира, както е предвидено.

2. Клаузи, свързани с екологично съобразено хардуерно управление 
(примерни текстове)

Като част от гарантирането, че хардуерът се управлява по 
екологосъобразен начин, следва да се предлагат указания и / 
или курсове на служителите. При доставката на оборудването, 
изпълнителят  се задължава да предостави копие от инструкциите 
за използване. Това ръководство трябва  да бъде предварително 
заредено на компютъра, за да може потребителят да има достъп до 
него. Достъп до ръководството за употреба също така трябва има и 
през интернет уебсайт. Ръководството следва да включва определени 
аспекти като използването на енергоспестяващи функции. 

Като алтернатива, може да се заложи договорно задължение, 
че изпълнителят следва да проведе опростен курс на обучение 
(интерактивен, съобразен с естеството на оборудването) на 
служителите на възложителя. 

3. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъци 
(примерни текстове)

Доставяното оборудване, което е достигнало края на жизнения си 
цикъл следва да бъде предадено за рециклиране в съответствие с 
европейското законодателство и директивата за излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), Закона за управление 
на отпадъците и Наредба № 2/ 23.07.2014 г. за класификация на 
отпадъците. Изпълнителят следва да даде описание на дейностите 
по управление на отпадъците, които ще бъдат извършени.
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4. Клаузи, свързани с наличие на резервни части (примерни 
текстове)

Изпълнителят  се задължава да осигури резервни части за 
устройствата за целия гаранционен период, дори устройството да е 
излязло от производство. 

5. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

Изпълнителят се задължава при необходимост от превоз при 
изпълнение на обществената поръчка да използва транспортни 
средства, които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5. 

6. Клаузи, свързани с използваните вещества при производство

Изпълнителят е длъжен да гарантира, че използваните вещества 
при производството на продуктите са съобразени с разпоредбите на 
следния неизчерпателен списък нормативни актове:

•	 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО) текст;

•	 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците; 

•	 Директивата RoHS, 2002/95 /EC на Европейския парламент 
и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за 
употребата на определени опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване;

•	 Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и 
отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 
91/157/ЕИО;

•	 Директива 94/62 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от 
опаковки;

•	 Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 08.06.2011 г. относно ограничението за употребата на 
определени опасни вещества в електрическото и електронното 
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оборудване;

•	 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО) текст.

7. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове)

7.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по Договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0.5%  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1 % (един процент) от стойността на поръчката.

7.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

7.3. В случай на установено неизпълнение на задължението за 
разделно събиране на отпадъци възложителят отправя писмено 
предупреждение до изпълнителя. При повторно нарушение 
възложителят налага санкция в размер на 0.5% (нула цяло и пет 
процента) от стойността на поръчката.

7.4. В случай на несъответствия с посочени в техническите 
спецификации екологосъобразни критерии и с приложимото 
законодателство, свързано с опазването на околната среда, 
възложителят не дължи заплащане на цената на съответната доставка, 
по отношение на която същите са констатирани. Заплащане в пълен 
размер се дължи от страна на възложителя едва след отстраняването 
на констатираните несъответствия, по предвидения в Договора 
ред, съответно при установяване, че доставяното оборудване не 
съответства на договорените и нормативно установените изисквания 
и подписването на документ, удостоверяващ изпълнение на 
критериите на техническото задание и при другите условия на 
настоящия договор.
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Приложение №1 – Шаблонен модел за 
изчисляване на РЦЖЦ за продуктова група 
„Компютри и монитори“

Показатели: Оферта 1 Оферта 2

Прогнозиран период на живот на едно 
устройство

3 3

50 50

Брой работни дни в годината 250 250

Цена закупуване и доставка на едно 
устройство

900,00 лв. 1 000,00 лв.

Разходи за инсталация на едно устройство 10,00 лв. 9,00 лв.

Консумация на енергия

Консумация на енергия на устройството в 
режим на работа  (W)  

90 60

Консумация на енергия на  устройството в 
режим на готовност/спящ режим (W)

2 1

Консумация на енергия на  устройството в 
изключен режим (W)

1 1

Часове на работа на година по върхова 
дневна тарифа на всички устройства

Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове на година от 365 
дни)  

12 12

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове на година от 
365 дни)

12 12

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове на година от 365 дни)

12 12

Часове на работа на година по 
обикновена дневна тарифа на всички 
устройства
Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове на година от 365 
дни)  

87500 87500

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове на година от 
365 дни)

25000 25000

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове на година от 365 дни)

179500 179500

Часове на работа на година по нощна 
тарифа на всички устройства

Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове)  

13 13

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове)

12 12

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове)

146000 146000

проверка на часове -61 -61

Крайна цена на електроенергия за  kWh, 
дневна върхова тарифа (лв)

0,25 лв. 0,25 лв.

Крайна цена на електроенергия за  kWh, 
дневна обикновена тарифа (лв)

0,20 лв. 0,20 лв.

Крайна цена на електроенергия за kWh, 
нощна тарифа (лв)

0,18 лв. 0,18 лв.

Прогнозирана промяна в цената на 
електроенергия (%)

3% 3%

Консумация на енергия на всички устройства 
за първата година за всички устройства в 
лева

1 647,67 лв. 1 117,51 лв.

Усреднена консумация на енергия на едно 
устройство за първата година в лева

32,95 лв. 22,35 лв.

Усреднена консумация на енергия на  едно 
устройство за за прогнозирания период на 
живот на устройствата 

101,86 лв. 69,08 лв.

Разходи за поддръжка за една година на 
едно устройство 

10,00 лв. 9,00 лв.

Разход  за транспортиране и управление на 
отпадъците в края на жизения цикъл 

100,00 лв. 100,00 лв.

Усреднени разходи за целия жизнен цикъл 
за доставка на едно устройство

1 141,86 лв. 1 205,08 лв.

Разходи за целия жизнен цикъл за всички 
устройства част от обема на поръчката

57 092,80 лв. 60 254,11 лв.

РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

РЕЗУЛТАТИ 

Обща информация

Оперативни разходи

 Инвестиционните разходи

Брой устройства предмет на поръчката

Полетата в сиво се попълват 
автоматично от калкулатора 

Полетата се попълват от 
възложителя 

Полетата се попълват с данни от  
офертите на участниците 

Полетата се попълват с данни от 
офертите на участниците 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват с актуална 
информация  от сайта на КЕВР  

http://www.dker.bg/bg/elektroenerget
ika/tseni-6.html 

Резултати от калкулацията 

Полетата се попълват с информация 
от офертите на участниците 

Резултати от калкулацията
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Показатели: Оферта 1 Оферта 2

Прогнозиран период на живот на едно 
устройство

3 3

50 50

Брой работни дни в годината 250 250

Цена закупуване и доставка на едно 
устройство

900,00 лв. 1 000,00 лв.

Разходи за инсталация на едно устройство 10,00 лв. 9,00 лв.

Консумация на енергия

Консумация на енергия на устройството в 
режим на работа  (W)  

90 60

Консумация на енергия на  устройството в 
режим на готовност/спящ режим (W)

2 1

Консумация на енергия на  устройството в 
изключен режим (W)

1 1

Часове на работа на година по върхова 
дневна тарифа на всички устройства

Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове на година от 365 
дни)  

12 12

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове на година от 
365 дни)

12 12

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове на година от 365 дни)

12 12

Часове на работа на година по 
обикновена дневна тарифа на всички 
устройства
Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове на година от 365 
дни)  

87500 87500

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове на година от 
365 дни)

25000 25000

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове на година от 365 дни)

179500 179500

Часове на работа на година по нощна 
тарифа на всички устройства

Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове)  

13 13

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове)

12 12

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове)

146000 146000

проверка на часове -61 -61

Крайна цена на електроенергия за  kWh, 
дневна върхова тарифа (лв)

0,25 лв. 0,25 лв.

Крайна цена на електроенергия за  kWh, 
дневна обикновена тарифа (лв)

0,20 лв. 0,20 лв.

Крайна цена на електроенергия за kWh, 
нощна тарифа (лв)

0,18 лв. 0,18 лв.

Прогнозирана промяна в цената на 
електроенергия (%)

3% 3%

Консумация на енергия на всички устройства 
за първата година за всички устройства в 
лева

1 647,67 лв. 1 117,51 лв.

Усреднена консумация на енергия на едно 
устройство за първата година в лева

32,95 лв. 22,35 лв.

Усреднена консумация на енергия на  едно 
устройство за за прогнозирания период на 
живот на устройствата 

101,86 лв. 69,08 лв.

Разходи за поддръжка за една година на 
едно устройство 

10,00 лв. 9,00 лв.

Разход  за транспортиране и управление на 
отпадъците в края на жизения цикъл 

100,00 лв. 100,00 лв.

Усреднени разходи за целия жизнен цикъл 
за доставка на едно устройство

1 141,86 лв. 1 205,08 лв.

Разходи за целия жизнен цикъл за всички 
устройства част от обема на поръчката

57 092,80 лв. 60 254,11 лв.

РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

РЕЗУЛТАТИ 

Обща информация

Оперативни разходи

 Инвестиционните разходи

Брой устройства предмет на поръчката

Полетата в сиво се попълват 
автоматично от калкулатора 

Полетата се попълват от 
възложителя 

Полетата се попълват с данни от  
офертите на участниците 

Полетата се попълват с данни от 
офертите на участниците 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват с актуална 
информация  от сайта на КЕВР  

http://www.dker.bg/bg/elektroenerget
ika/tseni-6.html 

Резултати от калкулацията 

Полетата се попълват с информация 
от офертите на участниците 

Резултати от калкулацията
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Показатели: Оферта 1 Оферта 2

Прогнозиран период на живот на едно 
устройство

3 3

50 50

Брой работни дни в годината 250 250

Цена закупуване и доставка на едно 
устройство

900,00 лв. 1 000,00 лв.

Разходи за инсталация на едно устройство 10,00 лв. 9,00 лв.

Консумация на енергия

Консумация на енергия на устройството в 
режим на работа  (W)  

90 60

Консумация на енергия на  устройството в 
режим на готовност/спящ режим (W)

2 1

Консумация на енергия на  устройството в 
изключен режим (W)

1 1

Часове на работа на година по върхова 
дневна тарифа на всички устройства

Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове на година от 365 
дни)  

12 12

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове на година от 
365 дни)

12 12

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове на година от 365 дни)

12 12

Часове на работа на година по 
обикновена дневна тарифа на всички 
устройства
Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове на година от 365 
дни)  

87500 87500

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове на година от 
365 дни)

25000 25000

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове на година от 365 дни)

179500 179500

Часове на работа на година по нощна 
тарифа на всички устройства

Време на работа на устройството във 
включен режим  (часове)  

13 13

Време на работа на устройството в режим на 
готовност/спящ режим (часове)

12 12

Време на работа на устройството в изключен 
режим (часове)

146000 146000

проверка на часове -61 -61

Крайна цена на електроенергия за  kWh, 
дневна върхова тарифа (лв)

0,25 лв. 0,25 лв.

Крайна цена на електроенергия за  kWh, 
дневна обикновена тарифа (лв)

0,20 лв. 0,20 лв.

Крайна цена на електроенергия за kWh, 
нощна тарифа (лв)

0,18 лв. 0,18 лв.

Прогнозирана промяна в цената на 
електроенергия (%)

3% 3%

Консумация на енергия на всички устройства 
за първата година за всички устройства в 
лева

1 647,67 лв. 1 117,51 лв.

Усреднена консумация на енергия на едно 
устройство за първата година в лева

32,95 лв. 22,35 лв.

Усреднена консумация на енергия на  едно 
устройство за за прогнозирания период на 
живот на устройствата 

101,86 лв. 69,08 лв.

Разходи за поддръжка за една година на 
едно устройство 

10,00 лв. 9,00 лв.

Разход  за транспортиране и управление на 
отпадъците в края на жизения цикъл 

100,00 лв. 100,00 лв.

Усреднени разходи за целия жизнен цикъл 
за доставка на едно устройство

1 141,86 лв. 1 205,08 лв.

Разходи за целия жизнен цикъл за всички 
устройства част от обема на поръчката

57 092,80 лв. 60 254,11 лв.

РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

РЕЗУЛТАТИ 

Обща информация

Оперативни разходи

 Инвестиционните разходи

Брой устройства предмет на поръчката

Полетата в сиво се попълват 
автоматично от калкулатора 

Полетата се попълват от 
възложителя 

Полетата се попълват с данни от  
офертите на участниците 

Полетата се попълват с данни от 
офертите на участниците 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват с актуална 
информация  от сайта на КЕВР  

http://www.dker.bg/bg/elektroenerget
ika/tseni-6.html 

Резултати от калкулацията 

Полетата се попълват с информация 
от офертите на участниците 

Резултати от калкулацията
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Екологосъобразни критерии

„Копирна и графична 
хартия“
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Вредно въздействие върху 
околната среда от тази 

продуктова група

Мерки за ограничаване на 
вредното въздействие върху 

околната среда

Висока консумация 
на енергия и вода при 

производството на 
хартия

Емисии CO2 при 
производството на 

хартия

Генериране на отпадъци 
при производствения 

процес

Използване на химикали 
в производството на 

хартия

Обезлесяване, 
причинено от добива  

на суровина 

Изискване на 
хартия, произведена 

от възстановени 
хартиени влакна 

или законно добити 
естествени дървесни 

влакна.

Изисквания относно 
начина на избелване 

на хартия.

Поставяне на 
ограничения за 

използването на 
опасни вещества 

и смеси при 
производството.
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I. Обхват

Обхватът на продуктовата група включва хартия (до 170 g/m2), без 
печат за писане, принтиране и копиране, която се продава на листи 
или ролки. През 2008 г. Европейската комисия представя критерии за 
„зелени“ обществени поръчки за копирна и графична хартия, достъпни 
на български език на интернет страницата на Комисията56. Тези критерии 
се разделят на основни и пълни. Основните критерии представляват по-
опростени и лесно постижими „зелени“ изисквания, а „пълните“ изискват 
наличие на по-голям бюджет от страна на възложителя, тъй като 
предполагат иновативни технологични решения, съответно изискват и 
по-големи ресурси и подготовка от кандидатите/участниците.

Поръчването на крайни хартиени продукти като бележници, 
скицници, календари, учебници и др., не е разгледано в настоящата 
продуктова група. 

В обхвата на групата влизат и стоки, предназначени за възлагане на 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 
съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и РМС № 591 от 18 юли 2016 г. 
Поставянето на екологични характеристики е напълно възможно и 
в запазени поръчки.

Съгласно чл. 3, т. 1, т, a) и б) от ПМС № 385 от 30.12.2015 г. следните 
категории стоки са предмет на възлагане чрез Централния орган 
за покупки (ЦОП) към Министерство на финансите (МФ): копирна 
хартия и канцеларски материали.

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група57:

•	 Доставка на копирна (рециклирана и нерециклирана) 
хартия за … (напр. името на възложителя, или „органи на 
изпълнителната власт и техните администрации“ в случай на 
централизирана поръчка). Подходящи CPV кодове: 30197630, 
30197642-8, 30197643, 30197644. 

56 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_bg.pdf
57 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
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Често този тип ОП се разделят на обособени позиции, като например:

o Обособена позиция №1 „Доставка на рециклирана копирна 
хартия“; 

o Обособена позиция №2 „Доставка на нерециклирана 
копирна хартия“. 

В подобен случай, възложителите биха могли да заложат различни 
екологосъобразни за отделните обособени позиции, Описание на 
използваните CPV кодове:

Предмет CPV код

Фотокопирна хартия и ксерографска хартия 30197642-8

Хартия за печатане  30197630

Фотокопирна хартия 30197643

Ксерографска хартия 30197644

II. Технически спецификации („ТС“)

1. Хартия на основата на възстановени58 хартиените влакна

В случай че ОП е разделена на обособени позиции, критерият 
е валиден за обособената позиция, отнасяща се до доставка на 
рециклирана копирна хартия.

Примерни изисквания:

•	 За обикновена офис-употреба: Хартията да бъде произведена 
изцяло от възстановени хартиени влакна;

•	 За професионална офис употреба: Хартията да бъде 
произведена от X% възстановени хартиени влакна. 

Доказване: 

•	 Продуктите, притежаващи екомаркировка тип І, или 
еквивалентна, се считат за съответстващи, ако екомаркировката 
посочва, че хартията е произведена от % възстановени хартиени 
влакна;

58 Възстановените хартиени влакна включват, както рециклирани влакна от отпадъци 
след потреблението, така и рециклирани преди потреблението влакна — от фабрики за 
хартия, познати още като технологичен отпадък. Рециклираните влакна от отпадъци след 
потреблението могат да идват от индивидуални потребители, офиси, печатници, книговезници 
или подобни на тях.
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•	 Техническа документация на 
производителя или протокол 
от изпитване, издаден от орган 
за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от 
такъв орган; 

•	  Мостри от продукта на 
основание чл. 52, ал. 5 от ЗОП, 
за да се увери възложителя, 
че хартията е съвместима с 
наличното офис оборудване.

2. Законно добити естествени 
дървесни влакна59 

Критерият е приложим за всички 
предмети на поръчки, попадащи в 
обхвата на настоящата група.

Примерно изискване:

•	 Естествените дървесни влакна 
за производство на целулоза 
трябва да са с произход от 
законни източници60.

Доказване: 
•	 Сертификатите за контрол 

на дървесните влакна, 
сертифицирани съгласно 

59 Хартия на основата на естествени влакна: В много случаи наличната на пазара хартия 
може да не е нито изцяло рециклирана, нито изцяло от естествени влакна, а вместо това 
да е от смесени източници. В този случай в предмета на поръчката не се посочва хартия от 
естествени влакна, а хартия на основата на естествени влакна, което позволява използването 
на рециклирани влакна за производство на хартия, доколкото определените по-горе 
спецификации са изпълнени.
60 „Произход от законни източници“ означава дървесина добита в съответствие с приложимото 
законодателство в държавата на дърводобив;

През 2018 г. Централният 
орган за покупки към 
Министерство на финансите 
обявява обществена поръчка 
за  сключване на рамково 
споразумение за доставка на 
копирна хартия за органи на 
изпълнителната власт и техни 
администрации. 

Едната от обособените 
позиции е за рециклирана 
хартия, чиито характеристики 
са описани в техническите 
спецификации, а като начин 
за доказване е определена 
екомаркировка от тип I.

Зелени критерии присъстват 
и в критериите за подбор. 
Участниците/кандидатите 
трябва да имат предишен опит 
в доставки на рециклирана 
хартия.

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер  00210-2018-0010 
или в профила на купувача на 
Министерство на финансите 
на следния адрес: http://www.
minfin.bg/bg/procurement/172 

ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА 
ПОКУПКИ КЪМ МФ
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FSC61, PEFC62 или други 
еквивалентни доказателствени 
средства, могат да се приемат 
като доказателство за 
съответствие; 

•	 Законният произход на 
дървесината може да бъде 
доказан също със система 
за проследяване като част 
от система за управление 
съгласно БДС EN ISO 9001:2015 
и/или БДС EN ISO 14001:2015 
или система за управление 
EMAS; 

•	 Ако дървесината е с 
произход от държава, която 
е подписала Споразумение 
за доброволно партньорство 
(СДП) с ЕС, лицензът FLEGT63 
служи за доказателство за 
законосъобразност;

•	 Декларация от производителя 
на дървесните влакна;

•	 Протокол от изпитване от орган 
за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от 
такъв орган.

3. Начин на избелване

Критерият е приложим за всички предмети на поръчки, попадащи 

61 Съвет по стопанисване на горите (FSC), основан  с цел да насърчава отговорното и устойчиво 
отглеждане на гори. 
62 Програма за подпомагане на горските сертификационни системи (PEFC) е схема за взаимно 
признаване на национални схеми за устойчиво отглеждане на гори, които са включени в 
Програмата. 
63 Регламент  FLEGT, приет през 2005 г., позволява да бъде контролиран вносът на дървен 
материал в ЕС от страни, които сключват двустранни  FLEGT споразумения за доброволно 
партньорство (СДП) с ЕС;

Това е най-често срещаният 
тип екомаркировка  при 
възлагане на ЗеОП. Те са 
базират на редица критерии, 
вкл. екологични, които 
поставят стандарта за 
съответната екомаркировка.

ПРИМЕРИ

• The European Ecolabel: http://
ec.europa.eu/environment/
ecolabel/index_en.htm;

• The Nordic Swan, Scandinavia: 
www.svanen.nu;

• The Blue Angel (Blauer Engel), 
Germany: www.blauer-engel.de;

• Umweltzeichen, Austria: www.
umweltzeichen.at;

NF Environment, France: www.
marque-nf.com;

• Milieukeur, the Netherlands: 
www.milieukeur.nl;

• AENOR, Spain: www.aenor.es.

ЕКОМАРКИРОВКА ТИП I
(EN ISO 14024)
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в обхвата на настоящата група. Чрез този критерий възложителят 
насърчава изпълнителите да доставят хартия, избелена по начин, 
щадящ околната среда.  

Примерни изисквания:

•	 Хартията трябва да е избелена изцяло без хлор (TCF);

•	 Хартията трябва да е избелена без свободен  хлор (ECF).

Тези два критерия могат да бъдат и комбинирани, като за 
съответстваща на изискванията може да се приеме оферта, в 
която се предлага да се изпълни едно от двете изисквания: 

•	 Хартията трябва да е избелена изцяло без хлор (TCF) или поне 
без свободен хлор (ECF). 

Доказване: 

•	 Продуктите, притежаващи екомаркировка тип І, като напр. 
екомарировката на ЕС или еквивалентна, се считат за 
съответстващи, ако екомаркировката посочва, че хартията е 
избелена без свободен хлор, респ. без хлор;

•	 Техническа документация на производителя или протокол 
от изпитване от орган за оценяване на съответствието или 
сертификат. 

III. Критерии за подбор

Добрите практики показват, че в настоящата група екологични 
изисквания в критериите за подбор се залагат сравнително рядко, 
тъй като „зелените“ аспекти в обществените поръчки за копирна и 
графична хартия  са свързани главно със самия продукт. Независимо 
от това, възложителите биха могли да залагат някои (или всички, 
според преценката на отделния възложител) от следните критерии 
за подбор.

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата 
на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или 
еквивалентна; и/или
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•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват , идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи 
в съответните срокове по независещи от него причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
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2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай, че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката 
за еквивалентност на мерките, предложени от участниците/
кандидатите, се извършва за всеки конкретен случай.
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В случай че ОП е разделена на обособени позиции, 
следващият критерий би бил приложим към обособената 
позиция, отнасяща се до доставката на рециклирана хартия.

•	 Участникът/Кандидатът в процедурата следва да притежава 
предишен опит в доставки на рециклирана хартия.

Доказване: 

Съгласно чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП това изискване се доказва с 
предоставянето на списък на доставките или услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 
с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената доставка или услуга като предоставяне 
на протоколи, референции и др.

IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, ако 
възложителят е описал подробно екологичните изисквания към 
поръчвания продукт в Техническите спецификации, подходящ 
критерий за възлагане е „най-ниска цена“. 

В случай, че възложителят не е сигурен, че е налице достатъчно 
конкуренция (потенциални изпълнители, които да покрият 
заложените изисквания), може да избере и подход, с който да насърчи 
по-екологосъобразни решения, избирайки „оптимално съотношение 
качество/цена“. В този случай изложените в настоящата продуктова 
група спецификации могат да бъдат използвани като показатели за 
възлагане64.

V. Клаузи в договора

1. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

1.1. Изпълнителят се задължава за доставката на поръчваната хартия 
да използва транспортни средства, които отговарят най-малко на 
изискванията за емисии на изгорели газове на стандарт EURO 5.

64 Примерни показатели за възлагане са изложени и в разработената от ЕК продуктова група за 
обществени поръчки за копирна и графична хартия - http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
toolkit/paper_GPP_product_sheet_bg.pdf
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При сключване на договора изпълнителят следва да предостави 
списък на превозните средства, които ще се използват за извършването 
на доставките и съответните листове с технически характеристики 
на тези превозни средства, в които се посочват съответните нива на 
емисии на отработени газове.

2. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове):

2.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, Възложителят има право да 
наложи неустойка на Изпълнителя в размер на 0.5% (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката.

2.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
Възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

2.3. В случай на несъответствия с посочени в техническите 
спецификации екологосъобразни критерии и с приложимото 
законодателство, свързано с опазването на околната среда, 
Възложителят не дължи заплащане на цената на съответната 
доставка/услуга по отношение на която същите са констатирани. 
Заплащане в пълен размер се дължи от страна на Възложителя 
едва след отстраняването на констатираните несъответствия, 
по предвидения в договора ред, съответно при установяване, че 
доставката/услугите съответстват на договорените и нормативно 
установени изисквания и подписването на документ, удостоверяващ 
изпълнение на критериите на техническото задание и при другите 
условия на Договора. 
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Екологосъобразни критерии

„Мебели“ 
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Изисквания за 
използване на  

дървесина от устойчиво 
управлявани гори.

Изисквания отделните 
компоненти да са 

разглобяеми и заменими. 

Изисквания за 
преработка на излезлите 

от употреба мебели.

Изисквания относно 
използваните вещества 

при производството.

Изисквания някои 
от компонентите 

да са направени от 
рециклирани материали.

Вредно въздействие върху 
околната среда от тази 

продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Намаляване на 
биоразнообразието  

в следствие на  
незаконна сеч

Разхищение на 
невъзобновяеми 

природни ресурси

Генериране на отпадъци

Похабяване на 
материали в следствие 

на неустойчиво 
структуриране на 

мебелите 
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I. Обхват 

Обхватът на продуктовата група включва доставката на мебели и 
услуги по ремонтиране и подновяване на мебели. Предложените 
екологосъобразни критерии могат да бъдат използвани и в случаите, 
когато доставката на мебели и/или услугите по ремонтиране и 
подновяване на мебели е само една от дейностите в предмета на 
обществената поръчка. Мебелите са свободно стоящи или вградени 
предмети, чиято основна функция е да улесняват човешкото 
ежедневие. Мебелите се използват  за съхраняване, поставяне или 
окачване на предмети и/или служат за осъществяване на ежедневни 
дейности като работа, почивка и хранене и т.н. В обхвата на 
настоящата продуктова група не се включват обекти, чиято основна 
функция не е да бъдат използвани като мебели (напр. улично 
осветление, огради, парапети, стълби, прозорци, подови покрития, 
облицовки, оборудване за автомобили и т.н). 

През юни 2017 г. Европейската комисия представя критерии за 
„зелени“ обществени поръчки за мебели, достъпни на интернет 
страницата на Комисията65. Тези критерии се разделят на основни 
и пълни. Основните критерии представляват по-опростени и лесно 
постижими „зелени“ изисквания, а „пълните“ изискват наличие на 
по-голям бюджет от страна на възложителя, тъй като предполагат 
иновативни технологични решения, съответно изискват и по-големи 
ресурси и подготовка от кандидатите/участниците.

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група 66:

•	 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на … (напр. името 
на възложителя или отделно звено на възложителя, дневни 
центрове, домове за социални грижи, училищни и детски 
заведения и др.). Подходящ основен CPV код: 39100000-3;

•	 Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за ... (напр. 
името на възложителя, дневни центрове, домове за социални 

65 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_gpp.pdf
66 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
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грижи и др.). Подходящ основен CPV код: 39100000-3;

Често този тип ОП включват спецификации за: различни 
видове мебелировка (CPV код 39151000-5), шкафове, маси, 
бюра, столове (CPV кодове 39120000-9, , 39113000-7, 39121000-
6), офис обзавеждане (CPV код 39130000-2) и др.

•	 Услуги по ремонтиране и подновяване на мебели (напр. 
претапициране, подмяна на ватата). Подходящи CPV кодове: 
98394000-1.  

Описание на използваните CPV кодове:

Предмет CPV код

Мебелировка 39100000-3

Маси, шкафове, бюра и библиотеки 39120000-9

Различни видове мебелировка 39151000-5

Различни видове седалки и столове 39113000-7

Мебелировка за офиса 39130000-2

Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях 39110000-6

Услуги по тапициране 98394000-1

II. Технически спецификации („ТС“)

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следния или сходен предмет:

•	 Услуги по ремонтиране и подновяване на мебели (напр. 
претапициране, подмяна на ватата). Подходящи CPV кодове: 
50850000-8, 98394000-1.

Възложителят може да възприеме подход, при който не поръчва 
нови мебели, а ремонтира старите такива, като така следва принципа 
„Най-зеленото „купуване“ е въздържането от купуване“. 

Обичайно животът на мебелите при ежедневна употреба е между 
9-12 години.

Преждевременното приключване на живота на офис мебелите, 
често се дължи на решения за предекориране, поради ремонт, 
преместване на администрацията и др. Поради тази причина 
напълно функционални мебели излизат от употреба. 
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Най-често нуждата от откриване 
на процедура за възлагане на 
обществена поръчка възниква при 
наличието на нови помещения, 
в които възложителят извършва 
дейността си; старите мебели не са 
подходящи за помещението след 
ремонт (цвят, форма, размер) или 
са повредени, което ги прави опасни 
или нефункционални. В тези случаи 
може да бъде възложена поръчка за 
ремонт на съществуващите мебели, 
вместо такава за закупуването на 
нови. Освен до ограничаване на 
вредното въздействие върху околната 
среда, в следствие на производството 
на мебели, този подход спомага и за 
значително намаляване на разходите 
за възложителя. 

1. Подмяна на тапицерия от кожа

Предложеният критерий е приложим 
при ремонт на мека мебел.

Примерно изискване:

•	 Материалите от кожа, 
използвани за тапициране  
трябва да отговарят на всички 
изисквания за качество, 
посочени от стандарт БДС EN 13336.

Доказване:

•	  Участникът/кандидатът представя данни от производителя на  
материалите или протокол от изпитване от орган за оценяване 
на съответствието, съгласно изискванията на възложителя 
за всеки конкретен случай. Съгласно чл. 52, ал. 5 ЗОП 
възложителят може да изиска мостри от материалите. 

Това е най-често срещаният 
тип екомаркировка  при 
възлагане на ЗеОП. Те са 
базират на редица критерии, 
вкл. екологични, които 
поставят стандарта за 
съответната екомаркировка.

ПРИМЕРИ

• The European Ecolabel: http://
ec.europa.eu/environment/ecolabel/
index_en.htm;

• The Nordic Swan, Scandinavia: 
www.svanen.nu;

• The Blue Angel (Blauer Engel), 
Germany: www.blauer-engel.de;

• Umweltzeichen, Austria: www.
umweltzeichen.at;

NF Environment, France: www.
marque-nf.com;

• Milieukeur, the Netherlands: 
www.milieukeur.nl;

• AENOR, Spain: www.aenor.es.

ЕКОМАРКИРОВКА ТИП I
(EN ISO 14024)
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2. Подмяна на вата 

Предложеният критерий е приложим при ремонт на меки мебели и 
подмяна на ватата.

Примерно изискване:

•	 При производството на ватата халогенирани органични 
съединения не трябва да се използват като пенообразуващи 
или помощни пенообразуващи вещества.

Доказване:

•	  Участникът представя декларация от производителя на ватата, 
в която се посочва, че такива вещества не са използвани.  

3. Гаранция за ремонтираните мебели

•	 Участникът/кандидатът трябва да осигури минимум Х години 
гаранция, която да обхваща ремонт или замяна и да включва 
сервизно споразумение с опции за връщане или ремонт на 
място. 

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът предоставя копие от гаранцията, в 
която се посочват дейностите, обхванати от нея в съответствие 
с горните изисквания.

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
следните предмети или сходни на тях:

•	 Доставка и монтаж на  мебели за нуждите на … (напр. името 
на възложителя или отделно звено на възложителя, дневни 
центрове, домове за социални грижи, училищни и детски 
заведения и др.). Подходящ основен CPV код: 39100000-3;

•	 ОП, включващи конкретни спецификации: различни видове 
мебелировка (CPV код 39151000-5), шкафове, маси, бюра, 
столове (CPV кодове 39120000-9, 39113000-7, 39121000-6), 
офис обзавеждане (CPV код 39130000-2) и др.

Един от начините да се ограничи вредното въздействие върху 
околната среда, резултат от производството на мебели, е закупуването 
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на мебели втора употреба. Следващите критерии се отнасят както за 
поръчки с предмет доставка на нови, така и на употребявани мебели.

Първите два от тях са свързани с принципа „Най-зеленото „купуване“ 
е въздържането от купуване“. Дълготрайността на поръчваните 
мебели и възможността за ремонт водят до ограничаване купуването 
от страна на възложителите и съответно до намаляване вредното 
въздействие върху околната среда.

4. Доставка на резервни компоненти 

Примерно изискване

•	 Участникът/кандидатът гарантира, че ще осигурява резервни 
компоненти за мебелите за период от  X години, считано 
от датата на доставката. „Резервни компоненти“ са всички 
съставни части на мебелите (работен плот, седалка, панти, 
колела и т.н.).

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът декларира в офертата си, че ще 
изпълнява това задължение.

5. Изисквания към дървесните плочи67

Този критерий е приложим при поръчка на мебели, в чийто състав 
има дървесни плочи.

Примерно изискване:

•	 Дървесните плочи в доставените мебели следва да отговарят 
на изискванията на БДС EN 13986:2004+A1:2015 относно 
емитирането на формалдехид. 

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът следва да представи протокол от 
изпитване или документи, удостоверяващи  съответствие с 
някой от следните стандарти (или еквивалентни): БДС EN ISO 
12460-5, БДС EN 717-1 или БДС EN ISO 12460-3. 

•	 За съответстващи следва да се считат и текстилни  материали, 

67 По смисъла на БДС EN 13986:2004+A1:2015
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на които е присъдена екомаркировката от тип I или 
еквивалентна.

6. Изисквания към използвания 
текстил при производството

Примерни изисквания

•	 Използваният в мебелите 
текстил:

o Не трябва да съдържа 
хлорирани изкуствени 
влакна;

o Не трябва да превишава 
следните концентрации 
на тежки метали в 
пигментите и багрилата 
или специфичните 
текстилни влакна:
- Антимон: 300 mg / kg 

(полиестер) и 50/250 
mg / kg (багрило / 
пигмент);

- Арсен: 50 mg / kg 
(багрило / пигмент);

- Общ хром: 100 mg /kg 
(багрилно вещество / 
пигмент);

- Мед: 250 mg / kg 
(багрило);

- Никел: 200 mg / kg 
(багрило);

- Калай: 250 mg / kg 
(багрило);

- Цинк: 1000 мг / кг 
еластан (спандекс) и 1,500 / 1,000 мг / кг (боя / пигмент).

През 2018 г. община  Бремен 
възлага обществена поръчка за 
закупуване на мебели, направени 
от  дървесни плоскости от 
сертифицирани устойчиви гори, за 
офисите на институциите в града.

Заложени са следните екологични 
изисквания:

•	 Използваните материали 
от дървесина не  трябва да 
съдържат фунгициди,  сектициди и 
органични халогенирани вещества, 
забавящи горенето;

•	 Не трябва да съдържат 
опасни вещества (в съответствие 
с приложение I към Директива 
67/548 / ЕИО);

•	 Използваната дървесина 
трябва да произхожда от устойчиво 
управлявани гори.

За съответстващи възложителят е 
приел продукти с екомарировката 
Blue Angel за дървесни плоскости 
с ниски емисии, PSC и/или PEFC 
сертификат като доказателство 
за произхода на дървесина  или 
еквиваленти.

По-подробна информация на 
следния уеб адрес: https://www.
kompass-nachhaltigkeit.de/en/
municipality-compass/bremen/holz-
holzprodukte/bueromoebel/#c9388ч

БРЕМЕН, ГЕРМАНИЯ
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Доказване: 

•	 За съответстващи следва да се считат и текстилни  материали, на 
които е присъдена екомаркировката от тип I или еквивалентна;

•	 За съответстващи следва да се считат и текстилни  материали, 
на които е присъдена екомаркировката на ЕС за текстил68 или 
други съответни екологични етикети от тип I по БДС EN ISO 
14024. 

7. Разглобяемост на съставните компоненти

Примерно изискване:

•	 Различните компоненти, съставящи мебелите, трябва лесно 
да могат да бъдат отделени (с помощта на обикновени 
инструменти) от останалите компоненти мебелите (с 
изключение на повърхностната обработка), за да се улесни 
поддръжката и рециклирането. 

Доказване:

•	 Участникът/кандидатът да представи документация (данни от 
производителя) при доставка, показваща възможностите за 
разглобяване и разделяне.

8. Законно добита дървесина

Примерно изискване:

•	 Дървесината и дървените материали, използван в мебелите, 
предмет на поръчката, трябва да бъдат законно добити в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 995/2010.69

Доказване: 

•	 Декларация, че само дървесината и дървените материали 
от законни източници е използван при производството на 
продукта. 

68 Решение на Комисията 2014/350/ЕС
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2014%3A350%3ATOC
69  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32010R0995



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

162

9. Изисквания за пластмасови компоненти

Примерно изискване:

•	 Пластмасови компоненти с маса, по-голяма от 100 g, да бъдат  
маркирани в съответствие с БДС EN ISO 11469 и БДС EN ISO 
1043 или еквивалент;

•	  Да не съдържат съединения на кадмий (Cd), хром VI (CrVI), 
олово (Pb), живак (Hg) или калай (Sn).

Доказване:

•	 Представяне на документация или мостри в техническото 
предложение, доказващи съответствие с горепосочените 
критерии; 

•	 Всички продукти със съответна екомаркировка на ЕС следва 
да се считат за съответстващи. Продукти с друг еквивалентен 
екологичен етикет от тип I или екологична декларация, 
отговаряща на този критерий, се приемат за съответстващи;

•	 Други подходящи форми на доказателства са напр. техническо 
досие, доклад за одобрение от акредитирана институция или 
протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието/
сертификат, издаден от такъв орган.

10. Използване на рециклирани материали за опаковане

Примерно изискване

•	 Всички използвани картонени кутии трябва да съдържат най-
малко Х% рециклиран материал;

•	  Всички найлонови торбички или фолиа, трябва да съдържат 
рециклирано съдържание от най-малко Х%. 

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът представя образец/мостра на 
опаковката на продукта, заедно с придружаваща документация, 
удостоверяваща, че този критерий е спазен;

•	 Протокол от изпитване от орган за оценка на 
съответствието или сертификат, издаден от такъв орган. 
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III. Критерии за подбор

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата 
на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или 
еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват , идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства 
за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не 
е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност 
да ги получи в съответните срокове по независещи от него 
причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
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той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/ кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
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стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката 
за еквивалентност на мерките, предложени от участниците/
кандидатите, се извършва за всеки конкретен случай.

IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на “зелените” поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, при детайлно 
и ясно залагане на изискванията към продуктите в техническата 
спецификация, подходящ критерий за възлагане за настоящата 
група е „най-ниска цена“. Въпреки това, в случай че възложителят 
прецени да използва критерий за възлагане „оптимално съотношение 
качество/цена“, по-долу са изложени примерни екологични аспекти, 
които могат да се използват при оценяване „качеството“ на офертите.

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

1. Гаранционен срок

Чрез този показател се насърчава по-високото качество, по-голямата 
дълготрайност и издръжливост на мебелите и респективно, по-
рядкото им закупуване.  

Начин на оценяване:

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

Възложителят следва да постави минимален и максимален размер 
на гаранционен срок (Например - предложеният от участника 
гаранционен срок не трябва да бъде по-кратък от Х месеца (участник 
предложил по-кратък срок от Х месеца се отстранява). Гаранционен 
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срок, по-дълъг от Y месеца, се приравнява на Y месеца).

Точките на останалите участници се определят в съотношение към 
предложения най-дълъг гаранционен  срок по следната формула

Г = Гn/Гmах х 15,

където „Гn”- предложеният от n-тия участник гаранционен срок в 
месеци (цяло число);

“Гmах” - най-дългият предложен гаранционен срок в месеци 
(максимум Y месеца).

Доказване: 

Предложеният от кандидата/участника гаранционен срок в 
техническото предложение.

2. Доставка

Чрез този показател възложителят насърчава участниците/
кандидатите да осигурят доставка с превозни средства с по-ниско 
вредно въздействие върху околната среда.  

Начин на оценяване:

Използваният пример е чисто илюстративен. Възложителите следва 
сами да определят съответните минимални изисквания, както и 
относителната тежест на показателя за всяка отделна ОП, според 
конкретната специфика на поръчката. 

•	 5 т. би получил кандидат/участник, предложил доставката 
да се извърши с транспортни средства,  които отговарят най-
малко на изискванията за емисии на изгорели газове на 
стандарт EURO 570;

•	 10 т. би получил кандидат/участник, предложил доставката 
да се извърши с транспортни средства,  които отговарят на 
изискванията за емисии на изгорели газове на стандарт EURO 6.

70 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2007 на ЕП и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение 
на моторни превозни средства по отношение на емисиите от флеки превозни средства за превоз 
на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CE
LEX:32007R0715&from=EN
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Доказване:

Списък на превозните средства, които ще се използват за 
извършването на доставките и съответните листове с технически 
характеристики на тези превозни средства, в които се посочват 
съответните нива на емисии на отработени газове.

V. Клаузи в договора

Примерните договорни клаузи, представени в тази 
секция, са подходящи за всеки един от предложените за 
продуктовата група предмети или сходни на тях. 

1. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъци 
(примерни текстове)

1.1. Изпълнителят се задължава да представи план за управление на 
отпадъците, който е неразделна част от настоящия договор. 

2. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

2.1. Изпълнителят се задължава при необходимост от превоз при 
изпълнение на обществената поръчка да използва транспортни 
средства, които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5 или EURO 6. 

При сключване на договора изпълнителят следва да предостави 
списък на превозните средства, които ще се използват за извършването 
на доставките и съответните листове с технически характеристики 
на тези превозни средства, в които се посочват съответните нива на 
емисии на отработени газове.

3. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове):

3.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0.5%  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1 % (един процент) от стойността на 
поръчката.
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3.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

3.3. В случай на несъответствия с посочени в техническите 
спецификации екологосъобразни критерии и с приложимото 
законодателство, свързано с опазването на околната среда, 
възложителят не дължи заплащане на цената на съответната доставка 
по отношение, на която същите са констатирани. Заплащане в пълен 
размер се дължи от страна на възложителя едва след отстраняването 
на констатираните несъответствия, по предвидения в договора 
ред, съответно при установяване, че доставяното оборудване не 
съответства на договорените и нормативно установени изисквания 
и подписването на документ, удостоверяващ изпълнение на 
критериите на техническото задание и при другите условия на 
настоящия договор.
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Екологосъобразни критерии

„Почистващи продукти  
и услуги“
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Почистващи продукти, 
които са ефективни при 
по-ниска температура.

Избягване на фосфора 
и ограничаване на 

биоцидите в продукта.

Преразглеждане на 
плановете и методите за 

почистване.

Подобряване на 
обучението на 

почистващия персонал.

Намаляване на 
количеството използвани 

опаковки.

Използване на 
рециклирани и 

рециклируеми опаковки. 

Екологосъобразно 
управление на 
опаковките от 

почистващи продукти, 
съдържащи опасни 

вещества.

Вредно въздействие 
върху околната среда от 
тази продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Принос към 
изменението на 

климата

Влияние върху 
човешкото здраве

Изразходване на вода 

Екотоксичност 

Генериране на отпадъци
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I. Обхват 

Обхватът на продуктовата група включва поръчки за доставка на 
почистващи продукти (препарати, вещества), както и такива за 
цялостна услуга по почистване. 

През 2018г. Европейската комисия представя критерии за „зелени“ 
обществени поръчки за почистващи продукти и услуги, достъпни 
на английски език71. Тези критерии се разделят на основни и пълни. 
Основните критерии представляват базисни, по-опростени „зелени“ 
изисквания, свързани основно с използването на определени опасни 
вещества и правилната употреба на продуктите. Пълните критерии 
са свързани с по-строги изисквания и целят максимално редуциране 
на въздействието върху околната среда при осъществяването на 
поръчки в обхвата на групата. 

Възложителите следва да използват екологосъобразни критерии, 
които са съпоставими с горепосочените критерии на Европейската 
комисия, за да се избегне изкривяване на единния пазар и 
ограничаване на конкуренцията на европейско равнище и да се 
намали административната тежест за икономическите оператори и 
публичните администрации, които прилагат „зелени“ обществени 
поръчки72.

Приложими са и критериите за получаване на екомаркировка на ЕС, 
приети с Решения на ЕК:

•	 Почистващи продукти за твърда повърхност (Решение (ЕС) 
2017/1217 на Комисията от 23 юни 2017 година за установяване 
на критерии за присъждане на екомаркировка на ЕС на 
почистващи продукти за твърда повърхност);

•	 Услуги по вътрешно почистване (Решение (ЕС) 2018/680 на 
Комисията от 2 май 2018 година за установяване на критерии за 
присъждане на екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно 
почистване).

71 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181010_EU%20GPP%20criteria%20for%20
indoor%20cleaning%20services_SWD%20(2018)%20443%20final.pdf
72 Съобщение на Европейската комисия: Обществени поръчки, насочени към една по-добра 
околна среда (СОМ (2008) 400/16.7.2008)
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Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група73:

•	 Периодична доставка на хигиенни материали. Подходящи 
CPV кодове: 39831240-0, 39831300-9, 39831600-2;

•	 Доставка на санитарно-хигиенни материали за нуждите на 
… (напр. общинската администрация и второстепенните 
разпоредители към дадената община). Подходящи CPV кодове: 
39831240-0, 39831300-9, 39831600-2;

•	 Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради 
на … (напр. наименованието на възложителя). Подходящи CPV 
кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

•	 Вътрешно почистване на сгради, ползвани от … (напр. 
наименованието на възложителя). Подходящи CPV кодове: 
90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

•	 Услуги по почистване, щадящи околната среда74. Подходящи 
CPV кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8.

Предмет CPV код

Почистващи вещества 39831240-0

Почистващи препарати за подове 39831300-9

Почистващи препарати за тоалетни 39831600-2

Услуги по почистване и хигиенизиране 90900000-6

Услуги, свързани с почистването на жилищни и други 
сгради и прозорци 90911000-6

Услуги по почистване на сгради, без жилищните 90911200-8

II. Технически спецификации („ТС“)

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Периодична доставка на хигиенни материали. Подходящи 

73 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
74 В този случай екологосъобразното изискване е заложено и в предмета на ОП. 



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

173

CPV кодове: 39831240-0, 39831300-9, 39831600-2;

•	 Доставка на санитарно-
хигиенни материали 
за нуждите на … (напр. 
общинската администрация 
и второстепенните 
разпоредители към дадената 
община). Подходящи CPV 
кодове: 39831240-0, 39831300-
9, 39831600-2.

Примерни изисквания:

Препаратите и консумативите 
следва да отговарят на изискванията 
(алтернативно или кумулативно) на:

•	 Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(„Регламент за REACH“);

•	 Регламент (ЕС) № 528/2012 на 
Европейския Парламент и на 
Съвета от 22 май 2012 година 
относно предоставянето на 
пазара и употребата на биоциди;

•	 Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните 
вещества и смеси /ЗЗВВХВС/; 

•	 Наредба за формата и 
съдържанието на документите, необходими за издаване на 
разрешение за предоставяне на пазара на биоцид75 или на група 
биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие 
на химичните вещества и смеси (приета с ПМС № 8 от 22.01.2018 
г., обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.).

75 Биоцид - вещество или смес във формата, в която се доставя на потребителите, което е 
съставено от, съдържа или генерира едно или повече активни вещества, чието предназначение 
е унищожаване, възпиране, обезвреждане, предотвратяване на действието или оказване по 
друг начин на контролиращо въздействие върху всякакви вредни организми чрез средства, 
различни от чисто физическите или механични действия (Регламент (ЕС) № 528/2012 на 
Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди).

Като добра практика може 
да се посочи опитът на 
Териториална дирекция на 
НАП-Варна при възлагане 
през 2017 г. на обществена 
поръчка за почистване на 
сгради и помещения.

В поръчката са заложени 
изисквания към химическия 
състав и опаковка на 
почистващите продукти, като 
е реферирано към критериите 
на Европейската комисия 
(ЕК).

Документацията на поръчката 
може да бъде  намерена в 
Регистър на обществени 
поръчки към АОП под номер 
00530-2017-0106  или в 
профила на купувача: http://
nap.bg/news?id=3437

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ПРИХОДИТЕ (НАП)
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Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Придружаваща препаратите и 
консумативите документация;

•	 информационен фиш на 
съставките, информационен 
лист за безопасност76, пълна 
инструкция за употреба;

•	 Писмена декларация, 
потвърждаваща, че продуктите 
отговарят на изискванията.

Примерни изисквания:

Върху етикета на продукта, в 
информационния лист за безопасност 
или в други съответни листове за 
технически данни не трябва да 
фигурират съставки (вещества), които 
са идентифицирани като вещества, 
пораждащи сериозно безпокойство 
и са включени в списъка, предвиден 
в член 59 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 („Регламент за REACH“). 
Въпросният списък с вещества 
(списъкът с кандидат-вещества) 
може да се намери на интернет адрес: 
https://echa.europa.eu/substances-
restricted-under-reach

76 Информационните листове за безопасност (на материалите) (MSDS) предоставят информация 
за потенциално опасните ефекти от излагането на химикали или други потенциално опасни 
вещества.

Като добра практика може да 
се открои опитът на втората по 
големина община в Белгия – 
Гент.

В изпълнение на плана си 
за действие за устойчиво 
развитие Гент 2020, общината 
е сключила през 2016 г. 
рамково споразумение за 
почистващи услуги.

Заложени са екологосъобразни 
критерии по отношение 
на критериите за подбор, 
техническите спецификации и 
критерии за възлагане.

Може да се открои изискването 
почистващите продукти да 
отговарят на екомаркировка 
C2C ‘bronze’ label (Cradle-to-
Cradle) или еквивалент.

Повече информация за 
поръчката може да намерите 
на следния уеб адрес: http://
ec.europa.eu/environment/gpp/
pdf/news_alert/Issue70_Case_
Study_140_Ghent.pdf 

ГРАД ГЕНТ, БЕЛГИЯ
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Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Доказателства, че продуктите 
притежават екомаркировка 
от тип I или еквивалентна, 
отговаряща на посочените 
изисквания; и/или

•	 Списък със съставките, 
изброени върху етикета на 
продукта, в информационния 
лист за безопасност, на 
уебсайта на производителя 
или в други съответни листове 
за технически данни, заедно 
с техния номер по CAS77  (ако 
съществува такъв);

•	 Декларация, че никоя от 
изброените съставки не 
фигурира в списъка с кандидат 
вещества; 

•	 Техническо досие на 
производителя за съответния 
продукт или протокол 
от изпитване от орган за 
оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от 
такъв орган (чл. 52, ал. 1 от ЗОП), когато е приложимо и др.

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради 
на … (напр. наименованието на възложителя). Подходящи CPV 
кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

77 Номерът по CAS е международно признат идентификационен номер, определен от Службата, 
предоставяща обобщена информация за химичните вещества (Chemical Abstracts Service — 
отдел на Американското химично дружество), за определяне на специфично вещество.

Това е най-често срещаният 
тип екомаркировка  при 
възлагане на ЗеОП. 

На базата на редица критерии, 
вкл. екологични, се поставя 
стандарта за съответната 
екомаркировка.

ПРИМЕРИ

• The European Ecolabel: http://
ec.europa.eu/environment/
ecolabel/index_en.htm;

• The Nordic Swan, Scandinavia: 
www.svanen.nu;

• The Blue Angel (Blauer Engel), 
Germany: www.blauer-engel.de;

• Umweltzeichen, Austria: www.
umweltzeichen.at;

NF Environment, France: www.
marque-nf.com;

• Milieukeur, the Netherlands: 
www.milieukeur.nl;

• AENOR, Spain: www.aenor.es.

ЕКОМАРКИРОВКА ТИП I  
(EN ISO 14024)
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•	 Вътрешно почистване на сгради, ползвани от … (напр. 
наименованието на 
възложителя). Подходящи 
CPV кодове: 90900000-6, 
90911000-6, 90911200-8;

•	 Услуги по почистване, щадящи 
околната среда. Подходящи 
CPV кодове: 90900000-6, 
90911000-6, 90911200-8.

Примерни изисквания:

•	 Не трябва да се 
използват спрейове, 
съдържащи изтласкващ  
газ (пропеленти). Изискването 
се отнася за универсални 
почистващи средства78.

Доказване: 

•	 Писмена декларация, 
потвърждаваща, че не се 
използва изтласкващ газ.

Примерни изисквания:

Услугите за почистване да се 
извършват през деня, тъй като 
дневното почистване предполага 
по-добри условия на труд и по-
малка необходимост от изкуствено 
осветление, отопление и други 
екологични предимства. 

78 Аерозолните пропеленти в спрейовете допринасят за общото количество  на летливи 
органични съединения. Летливите органични съединения са един от възможните източници 
на замърсяване на помещенията и могат да причинят главоболие, умора или дразнене на очите, 
носа, гърлото, белите дробове или кожата.

Като добра практика може 
да се открои опитът на 
възложителя при провеждане 
на обществени поръчки 
за възлагане на услуги за 
почистване за органите на 
централната администрация.

В поръчки от 2015 г. и 2017 г. 
ЦОП залага екологосъобразни 
критерии, както по отношение 
на критериите за подбор и 
техническите спецификации, 
така и в изискванията към 
изпълнението на договора.

Цялата документация на 
поръчките може да бъде 
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към 
АОП под номера 00210-2017-
0009 и 00210-2015-0009 или 
в профила на купувача на 
МФ на следните уеб адреси: 
2017 г. (http://www.minfin.bg/
bg/procurement/128) и 2015 
г. (http://www.minfin.bg/bg/
procurement2016/18)

ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА 
ПОКУПКИ (ЦОП) КЪМ 

МИНИСТЕРСТВО НА 
ФИНАНСИТЕ (МФ)
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III.  Критерии за подбор

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

Примерни изисквания:

•	 У ч а с т н и к ъ т / к а н д и д а т ъ т 
трябва да прилага система по 
Схемата на ЕС за управление 
по околна среда и одит (EMАS) 
или еквивалентна; и/или

•	 У ч а с т н и к ъ т / к а н д и д а т ъ т 
трябва да прилага/има 
внедрена система за 
опазване на околната среда, 
сертифицирана съгласно 
стандарт БДС EN ISO 
14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от 
органи, установени в други 
държави членки, като напр. 
EN ISO 14001, BS EN ISO 
14001, DIN EN ISO 14001, NF 
EN ISO 14001 и др.) с обхват79, 
идентичен  или сходен 
на обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

79 Възложителят следва да включи в условията на поръката определение  на „обхват идентичен 
или сходен с тези на поръчката“.

Като добра практика може 
да се посочи поръчка с 
предмет „Предоставяне на 
услуги по почистване на 
административната сграда на 
Митница Аерогара София“.

В техническата спецификация 
на поръчката са заложени 
редица екологосъобразни 
критерии.

Документацията на поръчката 
може да бъде  намерена в 
Регистър на обществени 
поръчки към АОП под номер 
00334-2017-0034  или в 
профила на купувача - http://
customs.bg/bg/page/358 

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
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В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, участникът/
кандидатът може да представи други доказателства за еквивалентни 
мерки за опазване на околната среда, когато не е имал достъп до такива 
сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните 
срокове по независещи от него причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (аргумент от  
чл. 64, ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, издадени 
от органи, установени в други държави-членки. Под еквивалентни 
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сертификати следва да се разбират всички международни, европейски 
и национални сертификати, които въвеждат идентични изискания. 
Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствие на 
участника/кандидата със стандарт 
за опазване на околната среда БДС 
EN ISO 14001(национален стандарт), 
то за покриващи изискването следва 
да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 
(международен стандарт), като EN 
ISO 14001 (европейски стандарт, 
въвеждащ международния), BS EN 
ISO 14001 (британски стандарт), DIN 
EN ISO 14001 (германски стандарт), 
NF EN ISO 14001 (френски стандарт) 
и други.

Възложителите следва да приемат и 
други доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството 
или за опазване на околната среда, 
когато кандидат или участник не е 
имал достъп до такива сертификати 
или не е имал възможност да ги 
получи в съответните срокове 
по независещи от него причини. 
Преценката за еквивалентност на 
мерките, предложени от участниците/
кандидатите, се извършва за всеки конкретен случай. 

IV. Критерии за възлагане 

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, при детайлно 
и ясно залагане на изискванията към продуктите в техническата 
спецификация, подходящ критерий за възлагане за настоящата група 
е „най-ниска цена“.

Като добра практика може 
да се посочи опитът на 
общинския съвет на град 
Рейкявик от 2007 г. при 
възлагане на обществена 
поръчка за почистващи 
услуги. 
Могат да се откроят следните  
елементи:
 Общинският съвет е 
извършил обстоен анализ 
на нуждите и търсените 
резултати преди възлагане 
на поръчката.
Заложено е изискване 
почистващите продукти 
да са неалергенни, лесно 
биоразградими и без висока 
концентрация на летливи 
органични съединения.
Повече информация за 
поръчката може да намерите 
на следния уеб адрес:
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
environment/gpp/pdf/news_
alert/Issue12_Case_Study29_
Reykjavik_Cleaning.pdf

ГРАД РЕЙКЯВИК,  
ИСЛАНДИЯ
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Въпреки това, в случай че възложителят прецени да използва 
критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, по-
долу са изложени примерни екологични аспекти, които могат да се 
използват при оценяване „качеството“ на офертите. 

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

1. Състав на продуктите 

Чрез този показател възложителят насърчава доставянето (при 
поръчка за доставка на продукти от тази продуктова група), както и 
използването (при услуги, които включват употребата на продукти, 
изброени в тази продуктова група) на по-голямо количество продукти 
с ниско негативно влияние върху околната среда. 

Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване в 
минимум 50% от използваните продукти да не фигурират съставки 
(вещества), които са идентифицирани като вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство и са включени в списъка, предвиден в член 
59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“): 

•	 1 т. би получил кандидат, който отговаря на минималните 
изисквания на възложителя (предложил е в 50% от 
използваните продукти да не фигурират съставки (вещества), 
които са идентифицирани като вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство и са включени в списъка, предвиден 
в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за 
REACH“);

•	 10 т. би получил кандидат, предложил в между 51% и 75 % 
включително от използваните продукти да не фигурират 
съставки (вещества), които са идентифицирани като вещества, 
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пораждащи сериозно безпокойство и са включени в списъка, 
предвиден в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(„Регламент за REACH“);

•	 20 т. би получил кандидат, предложил в над 75% от 
използваните продукти да не фигурират съставки (вещества), 
които са идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство и са включени в списъка, предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“).

При дефиниране на показателя, възложителите биха могли да 
реферират и към критериите от Решение (ЕС) 2017/1217 на Комисията 
от 23 юни 2017 година за установяване на критерии за присъждане на 
екомаркировка на ЕС на почистващи продукти за твърда повърхност 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32
017D1217&from=BG)

Доказване: 

•	 Екомаркировка от тип I или еквивалентна, отговаряща на 
критериите; и/или

•	 Посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, 
в информационния лист за безопасност, на уебсайта на 
производителя или в други съответни листове за технически 
данни, заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв); 
и/или

•	 Декларация от участника за процента от използваните 
продукти, в който да не фигурират съставки (вещества), които 
са идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство и са включени в списъка, предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH80“); и/или

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган (чл. 52, ал. 1 от ЗОП), 
когато е приложимо.

2. Използване на рециклирани и/или рециклируеми опаковки

Чрез този показател възложителят насърчава използването на 

80 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
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опаковки, съставени от рециклирани суровини, както и такива, които 
след употреба подлежат на рециклиране.

Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката.

•	 В случай че отговаря на минималните изисквания на 
възложителя и условията на поръчката, при оценяването на 
качеството й, офертата получава по 10 т. за покриването на 
всяко едно от следните допълнителни изисквания: 

o Почистващите продукти се доставят в опаковки съдържащи 
рециклирани компоненти;

o Почистващите продукти се доставят в опаковки, 
позволяващи многократна употреба или рециклиране след 
използване на продуктите.

Доказване:

•	 Декларация от производителя; и/или

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на 
съответствието или сертификат, издаден от такъв орган 
(чл. 52, ал. 1 от ЗОП), когато е приложимо.

V. Клаузи в договора

1. Общи клаузи (примерни текстове)

След първите шест месеца от Договора, а след това в края на всяка 
година от Договора, Изпълнителят трябва да представя отчет, 
посочващ наименованията и количеството на използваните 
почистващи продукти (в случай на обществена поръчка за 
предоставяне на услуги за почистване). За всички продукти, които 
не са посочени в първоначалната оферта, Изпълнителят предоставя 
необходимите доказателства за съответствие с техническите 
спецификации.
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Следващите примерни договорни клаузи са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради 
на … (напр. наименованието на възложителя). Подходящи CPV 
кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

•	 Вътрешно почистване на сгради, ползвани от … (напр. 
наименованието на възложителя). Подходящи CPV кодове: 
90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

•	 Услуги по почистване, щадящи околната среда. Подходящи 
CPV кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8.

2. Клаузи, свързани с персонал и организация (примерни текстове)

Всички служители по почистването, наети за извършването на тази 
услуга, трябва да бъдат редовно обучавани за различните задачи, 
които изпълняват. Това обучение следва да обхваща използваните 
почистващи средства, методи, оборудване и машини, управление на 
отпадъците, както и аспекти, свързани със здравето, безопасността 
и опазването на околната среда.

3. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

Предложените по-долу клаузи са подходящи за всеки един от или 
сходен на примерните предмети, изброени в I. Обхват на тази 
продуктова група. 

3.1 Изпълнителят се задължава при изпълнение на обществената 
поръчка да използва транспортни средства (за превоз на продукти и 
персонал), които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5 или по-висок. 

4. Клаузи, свързани с ресурсна и енергийна ефективност (примерни 
текстове)

Изброените по-долу примерни клаузи са подходящи за ОП с предмет 
свързан с услуги по почистване:

4.1. По време на изпълнението на договора, Изпълнителят се 
задължава да ограничи негативното въздействие върху околната 
среда, като трябва да положи усилия да оптимизира изразходването 
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на вода, на енергия, както и да намали до минимум отпадъците от 
опаковки (напр. чрез закупуване на почистващи препарати в по-
големи разфасовки).

4.2 По време на изпълнение на дейностите Изпълнителят се 
задължава да предприеме мерки за енергоспестяване, като се 
задължава да:

•	 Използва, доколкото е възможно, естествена светлина: 
изкуственото осветление да се включва само при необходимост 
и само където е необходимо;

•	 Използва природните ресурси  по рационален начин.

Следващите примерни договорни клаузи са подходящи 
за всеки един от предложените за продуктовата група 
предмети или сходни на тях.

5. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъци 
(примерни текстове)

Предложените по-долу клаузи са подходящи за всеки един от или 
сходен на примерните предмети, изброени в I. Обхват на тази 
продуктова група. 

5.1. Изпълнителят се задължава да осигури  управление на отпадъците, 
получени при изпълнението на поръчката, в съответствие със Закона 
за управление на отпадъците.

5.2. Изпълнителят се задължава да осигури разделното събиране на 
отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и 
на опасни отпадъци, в т.ч. опаковки, служили за опаковане на опасни 
химични вещества, получени при изпълнението на обществената 
поръчка.

6. Клаузи, свързани с контрол на изпълнението (примерни текстове)

Предложените по-долу клаузи са подходящи за всеки един от или 
сходен на примерните предмети, изброени в I. Обхват на тази 
продуктова група. 

6.1. При поискване от Възложителя Изпълнителят се задължава да 
предостави доказателства и/или проби за изпитване от почистващите 
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продукти, които използва за изпълнение на услугите/доставката.

7. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове)

7.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по Договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, Възложителят има право да 
наложи неустойка на Изпълнителя в размер на 0,5 % (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1 % (един процент) от стойността на поръчката.

7.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
Възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за Изпълнение. 

7.3. В случай на несъответствия с посочени в техническите 
спецификации екологосъобразни критерии и с приложимото 
законодателство, свързано с опазването на околната среда, 
Възложителят не дължи заплащане на цената на съответната 
доставка/услуга, по отношение на която същите са констатирани. 
Заплащане в пълен размер се дължи от страна на Възложителя 
едва след отстраняването на констатираните несъответствия, 
по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че 
доставката/услугите съответстват на договорените и нормативно 
установени изисквания и подписването на документ, удостоверяващ 
изпълнение на критериите на техническото задание и при другите 
условия на настоящия Договор.
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Екологосъобразни критерии

„Поддръжка 
на обществени 
пространства“ 
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* Мулчирането е процес, при който почвата се покрива със слой материал (мулч), за 
да се: ограничи отделянето на прах от почвите, запази влажността на почвата, 
предотврати растежа на плевели, увеличи плодородието на почвата и др. Мулчът 
може да бъде органичен (слама, тор, компост) или неорганичен (чакъл, синтетични 
стърготини и т.н.).

Избягване на някои 
опасни вещества в 

продукта в т.ч. отделящи 
парникови газове.

Използване на продукти 
и услуги с ограничено 

(намалено) вредно 
въздействие върху 

околната среда.

Разделно събиране 
на отпадъците 

(компостиране на 
биологични отпадъци).

Дървесни органични 
отпадъци да се използват 
за мулчиране* в одобрени 

за подобни дейности 
зони.

Вредно въздействие 
върху околната среда от 
тази продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Принос към 
изменението на 

климата

Влияние върху 
човешкото здраве

Голямо потребление  
на  вода

Замърсяване на почви  
и води

Генериране на отпадъци
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I. Обхват 

Обхватът на продуктовата група включва градинарски продукти 
и услуги, продукти и услуги, свързани с почистване на обществени 
площи на открито, услуги по снегопочистване. 

Градинарските услуги могат да се извършват пряко от служители 
на възлагащия орган или чрез обслужваща фирма. Поради това 
секцията представя критерии както за пряка доставка на основните 
продукти/елементи, използвани в поддръжката на обществени 
пространства, така и за възлагане на поръчки за услуги, касаещи 
обхвата на продуктовата група.

През 2012г. Европейската комисия представя критерии за „зелени“ 
обществени поръчки за градинарски продукти и услуги, които 
могат да бъдат полезни при възлагане на поръчки от настоящата 
продуктова група. Критериите са достъпни и на български език81. 
Тези критерии се разделят на основни и пълни. Основните критерии 
представляват базисни, по-опростени „зелени“ изисквания, 
свързани основно с използването на определени опасни вещества 
и правилната употреба на продуктите. Пълните критерии са 
свързани с по-строги изисквания и целят максимално редуциране 
на въздействието върху околната среда при осъществяването на 
поръчки в обхвата на групата.  

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група82:

•	 Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на 
… (напр. община, второстепенни разпоредители с бюджет към 
дадена община). Подходящи CPV кодове: 03451000, 03120000-8; 

•	 Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за 
обезпечаване на снегопочистването и поддържането на 
общинската пътна мрежа. Примерни CPV кодове: 14430000-4, 
14450000-0;

81 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/gardening_bg.pdf
82 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
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•	 Изпълнение на СМР по обновяване на градски пространства. 
Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 
45112712-9, 71421000-5, 77300000-3;

•	 Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на 
площадно и парково пространство в … (наименование на 
населеното място). Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 
45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 71421000-5, 77300000-3;

•	 Текущо поддържане на озеленени площи в … (наименование 
на населеното място). Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 
45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 71421000-5, 77300000-3;

•	 Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на 
територията на … Подходящ CPV код: 90620000-9;

•	 Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 
(може да включва машинно метене и миене на улици, тротоари, 
площади и други обществени обекти). Подходящ CPV код: 
90610000.

Описание на използваните CPV кодове:

Предмет CPV код

Почистващи и полиращи продукти 39800000-0

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид 14430000-4

Сол под формата на луга 14450000-0

Растения 03451000

Продукти от градинарство и разсадници 03120000-8

Строителни работи, свързани с озеленяване 45112700-2

Строителни работи по оформяне на зелени площи 45112710-5

Строителни работи по оформяне на паркове 45112711-2

Строителни работи по оформяне на градини 45112712-9

Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове 71421000-5

Услуги по озеленяване 77300000-3

Услуги по почистване на улици от сняг 90620000-9
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II. Технически спецификации („ТС“)

Екологосъобразните критерии в настоящата група могат да целят: 
запазване на биоразнообразието (при озеленяване), ограничаване на 
емисиите CO2, елиминиране или силно намаляване на замърсяването 
на почви и води, повишаване на концентрацията в биосистемата 
на опасни вещества с отрицателни и дори токсични ефекти върху 
околната среда в резултат на неправилно използване на продукти за 
растителна защита и торове.

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за 
обезпечаване на снегопочистването и поддържането на 
общинската пътна мрежа. Примерни CPV кодове: 14430000-4, 
14450000-0;

•	 Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на 
територията на …. Подходящ CPV код: 90620000-9.

1. Продукти и услуги по почистване на обществени пространства на 
открито

Най-сериозният риск при поръчки относно почистването на 
обществени пространства на открито е свързан със замърсяване на 
водите (основно дъждовни води, но също и повърхностни и подземни 
водни тела - при контакт) след разтварянето на силни препарати в тях, 
и със замърсяване на почвите. В допълнение, услугите по почистване 
допринасят за еутрофикацията83  на сладководните води, високи 
нива на токсичност, които представляват опасност, както за хората, 
така и за елементите на биоразнообразието – растения, животни и 
техните местообитания. Трябва да се отбележи, че отпадъчните води 

83 Еутрофикацията е процес, при който водни басейни (като езера, устия или бавнотечащи 
потоци) се пренасищат с хранителни вещества, което води до прекомерно развитие на 
растения (водорасли, нежелателни растения). Когато увеличената популация от растения 
умре и се разложи, количеството на кислород във водата намалява, което може да доведе до 
смърт на някои водни организми (напр. риби). Хранителните вещества могат да произлизат 
от много антропогенни източници, напр. торове, използвани при обработка на ниви; ерозия 
на почвите; отлагане на азот от атмосферата; изходни води от пречиствателни станции за 
отпадъчни води и непречистени градски отпадъчни води. (Европейска комисия, Критерии на 
ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за градинарски продукти и услуги, 2012 г.)
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от съответните дейности невинаги 
попадат в системите за пречистване 
на отпадъчни води, т.е. възможно 
е опасни вещества да попаднат 
директно в околната среда (почви, 
водни обекти). След попадането им 
в околната среда, опасните вещества 
създават рискове за човешкото 
здраве и биоразнообразието. 

Екологосъобразните изисквания, 
които могат да се заложат в ОП с 
подобен предмет, касаят основно 
почистващите продукти и имат за цел 
да ограничат до минимум вредното 
въздействие на тези продукти върху 
околната среда.  

1.1. Употреба на почистващи 
продукти с ограничено въздействие 
върху околната среда

Примерни изисквания:

•	 Доставяните и използвани 
продукти за почистване на 
обществени пространства 
на открито са с ограничено 
съдържание на химични 
вещества и смеси, опасни за водната среда; с повишена 
биоразградимост; по-малко опаковки;

•	 Всички продукти, които не са сертифицирани по ISO тип 
I маркировка, не трябва да са класифицирани като: силно 
токсични, вещества, токсични специално за определен орган, 
кожни или респираторни сенсибилизатори, канцерогенни, 
мутагенни или токсични за възпроизводството, или опасни за 
околната среда, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
2008 година относно класифицирането, етикетирането и 

Това е най-често срещаният 
тип екомаркировка  при 
възлагане на ЗеОП. 

На базата на редица критерии, 
вкл. екологични, се поставя 
стандарта за съответната 
екомаркировка.

ПРИМЕРИ

• The European Ecolabel: http://
ec.europa.eu/environment/
ecolabel/index_en.htm;

• The Nordic Swan, Scandinavia: 
www.svanen.nu;

• The Blue Angel (Blauer Engel), 
Germany: www.blauer-engel.de;

• Umweltzeichen, Austria: www.
umweltzeichen.at;

NF Environment, France: www.
marque-nf.com;

• Milieukeur, the Netherlands: 
www.milieukeur.nl;

• AENOR, Spain: www.aenor.es.

ЕКОМАРКИРОВКА ТИП I  
(EN ISO 14024)



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

192

опаковането на вещества и смеси; 

•	 Където е приложимо, почистващите продукти трябва да бъдат 
доставени с ясни инструкции за дозиране.

Доказване: 

Участникът трябва да предостави списък на почистващите продукти, 
които ще бъдат използвани по договора, заедно със съответната 
документация (информация за състава на веществата, изброени на 
етикета, информационен лист за безопасност, ясна информация 
за дозировка, в т.ч. анализ/сравнение с други продукти със същото 
предназначение, съдържащи по-вредни вещества и смеси).

Съответствие с изискването може 
да се докаже и чрез протокол от 
изпитване от орган за оценяване 
на съответствието или сертификат, 
издаден от такъв орган, съгласно чл. 
52, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят може да постави 
изискване на етап сключване на 
договор за обществена поръчка, 
участникът/кандидатът определен 
за изпълнител да представи  договор 
с юридическо лице, притежаващо 
съответното разрешително по 
Закона за управление на отпадъците, 
за събиране, транспортиране и 
последващо третиране на опаковките 
от препаратите).

1.2. Продукти за снегопочистване и 
такива против заледяване

В Европа се използват два типа 
продукти по отношение на зимна 
поддръжка:

•	 Химически препарати против заледяване – чрез тях се 

Като добра практика може 
да се отбележи опитът  на 
възложителя при възлагане на 
поръчка за дейности, свързани 
с дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация и дезакаризация 
и други. 

В техническите спецификации 
възложителят е заложил 
изисквания относно 
използваните препарати: 
да бъдат ниско токсични, 
отговарящи на БДС и 
отрасловите норми на 
Република България и 
гарантиращи безопасността на 
хората и околната среда. 

Уеб адрес към поръчката на 
профила на купувача - https://
www.veliko-tarnovo.bg/bg/
profil-na-kupuvacha/542/

ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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променят характеристиките на снега и леда; 

•	 Абразивни препарати – този тип препарати механично 
увеличават коефициента на триене на заледените или утъпкани 
снежни слоеве върху пътната настилка (напр. пясък).

Съществуват потенциални рискове и при използването на 
химически вещества, и при абразивните такива. Употребата на  
последните може да доведе до завишаването на нивата на прах, 
запушвания на отводнителните системи и др.84 От друга страна, 
широкоразпространената употреба на соли за пътни настилки 
сериозно допринася към корозията на инфраструктурата и 
увеличаването на разходите за поддръжка85. Агентите, използвани 
против заледяване, съдържат химични вещества и смеси, които могат 
да повлияят негативно на околната растителност, почви и води (вкл. 
подземни води). 

Ограничаването на това влияние86 може да се постигне чрез 
залагането на екологосъобразен критерий. 

Примерно изискване:

•	 Продуктите за снегопочистване и тези против заледяване 
не трябва да са класифицирани като: силно токсични, 
вещества, токсични специално за определен орган, кожни или 
респираторни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или 
токсични за възпроизводството, или опасни за околната среда, 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 
смеси;

•	 Продуктите за снегопочистване и против заледяване да се 
използват в съответствие с разходните норми, определени от 

84 Европейска комисия. EU GPP Criteria for Public Space Maintenance. Technical report and criteria 
proposal (2nd draft). М. май 2018 г. 
85 Европейска комисия. EU GPP Criteria for Public Space Maintenance. Technical report and criteria 
proposal (2nd draft). М. май 2018 г.
86 Възможно е и закупуването или залагането на изискване за продукти, сертифицирани 
с екомаркировка тип I (напр. Blue Angel, Nordic Ecolabel). Тези продукти (на основата на 
органични вещества) имат минимално негативно влияние върху околната среда, но към 
момента стойността им за закупуване е по-висока. 



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

194

производителя;

•	 При използване на някой от следните продукти: минерални 
материали за опесъчаване, техническа сол (натриев хлорид), 
магнезиева луга (воден разтвор на магнезиев двухлорид) или 
калциев двухлорид, продуктите следва да съответстват на 
изискванията към чл.21, ал.1 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 
ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътища, а 
разходните норми за употребата им - на изискванията по чл.21, 
ал.2 от същата наредба.

Доказване: 

Участникът трябва да предостави информация (информационен 
лист за безопасност и информация за състава и за разходните норми) 
за продуктите, които ще бъдат предоставени/използвани по време на 
изпълнението на договора. 

Съответствие с изискването може да се докаже и чрез протокол от 
изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, 
издаден от такъв орган, съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП.

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Доставка на  растителност и цветя за нуждите на … (напр. 
община, второстепенни разпоредители с бюджет към дадена 
община). Подходящи CPV кодове: 03451000, 03120000-8; 

•	 Изпълнение на СМР по обновяване на градски пространства. 
Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 
45112712-9, 71421000-5, 77300000-3; 

•	 Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на 
площадно и парково пространство в … (наименование на 
населеното място). Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 
45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 71421000-5, 77300000-3;

•	 Текущо поддържане на озеленени площи в … (наименование 
на населеното място). Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 
45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 71421000-5, 77300000-3.
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2. Градинарски продукти и услуги

2.1. Градинарски продукти

Примерно изискване:

•	 Най-малко X% (напр. 10%, 15% 
или 20%) от  растенията трябва 
да бъдат растителни видове, 
подходящи за местните 
условия на отглеждане (напр., 
киселинност на почвата, среден 
обем на валежите, годишен 
температурен диапазон и др.). 

Доказване: 

Участникът трябва да представи 
списък на всички растителни видове, 
които се предлагат за доставка, 
заедно с цените и общия брой на 
единиците, които ще се достави.

Примерно изискване:

•	 Най-малко Х% (напр. 10%, 15% или 20%, по преценка на 
възложителя) от  растенията трябва да бъдат:

o Или биологично произведени: отгледани в съответствие 
с изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 или 
еквивалент;

o Или отгледани чрез прилагане на принципите за 
„интегрирано управление на вредителите“ (Integrated Pest 
Management, IPM), както са определени от Организацията 
на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в Програмата им за 
интегрирано управление на вредителите или от Директива 
2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. За създаване на рамка за действие 
на Общността за постигане на устойчива употреба на 
пестициди.

Следвайки плана си за 
устойчиви обществени 
поръчки, администрацията 
в Лил, решава да проведе 
поръчка за насърчаване 
на биоразнообразието в 
градските зелени площи.  

Използваните зелени 
критерии включват: запазване 
на ландшафтната архитектура, 
компостиране на органични 
отпадъци; наторяване с 
биоразградими материали.

Информация за поръчката 
- http://ec.europa.eu/
environment/gpp/pdf/news_
alert/Issue26_Case_Study56_
Lille_biodiversity.pdf

ЛИЛ, ФРАНЦИЯ
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Доказване: 

•	 Участникът трябва да предостави информация (вид и 
количество) на растенията, които ще бъдат доставени по време 
на изпълнение на договора. Предоставената информация 
трябва да показва, че растенията са отгледани в съответствие 
с изискванията за интегрирано управление на вредителите 
и/или за биологично производство. Растителните видове не 
следва да са инвазивни87 чужди видове по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 
октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

 Доказване: 

•	 Участникът декларира, че използваните растителни видове не 
попадат в списъка на инвазивни чужди видове по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 1143/2014; и/или

•	 Представя се становище на Министерство на околната среда 
и водите/съответната Регионална инспекция по околна среда 
и води, на чиято територия ще се изпълнява обществената 
поръчка.

2.2. Торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества 
и хранителни субстрати

Възложителят може да избере подходящи за конкретната 
обществена поръчка изисквания от одобрените Критерии на ЕК за 
екологосъобразни обществени поръчки за градинарски продукти и 
услуги.

Примерно изискване:

•	 Подобрителите на почвата, които ще се използват при 
извършването на услугата, трябва да не съдържат торф. 

Доказване: 

•	 Участникът трябва да предостави подробен състав на 
продукта, произхода на органичното вещество и декларация 

87 Списък на инвазивните растителни видове е наличен на:
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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за съответствие с горепосочените изисквания. Продукти 
с екомаркировка тип I или еквивалентна, отговарящи 
на посочените критерии, се считат за съответстващи на 
изискванията. За подходящи доказателствени средства се 
приемат и други документи, напр. техническа документация 
от производителя или протокол от изпитване от орган за 
оценяване88 на съответствието или сертификат, издаден от 
такъв орган (чл. 52, ал. 1 от ЗОП);

•	 „Предвидените за използване торовете трябва да имат 
обозначение „ЕО тор“89, или да отговарят на изискванията за 
„ЕО тор“ или еквивалент. 

2.3. Напоителни системи

Примерни изисквания:

•	 Напоителната система трябва да може да се регулира според 
обема на разпределяната вода по зони;

•	 Напоителната система трябва да разполага с регулируеми 
програматори за време за програмиране на периода на 
напояване;

•	 Напоителната система трябва да разполага с хигрометри, 
които отчитат нивата на влажност на почвата и автоматично 
прекратяват напояването, когато нивото на влажност на 
почвата стане достатъчно високо (напр. след дъжд).

Доказване:

•	 Участникът трябва да предостави  техническа документация, 
удостоверяваща, че посочените критерии са спазени.

3. Управление на отпадъците

Примерно изискване:

•	 Отпадъците, генерирани по време на извършването на 
88 Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол на БАБХ и/или акредитирана 
лаборатория съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008
89 Означението показва принадлежност към вида торове, изброени в Приложение I на Регламент 
(ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на съвета относно торовете и съответствие с 
изискванията на Закона за защита на растенията;
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градинарски услуги, трябва да се събират разделно, както следва: 

o Всички органични отпадъци (сухи листа, отпадъци от 
кастрене, трева) трябва да се компостират „in-situ“, в 
съоръженията на предприятието или чрез възлагане на 
тази задача на предприятие за третиране на отпадъци; 

o Дървесни органични отпадъци от клони и др. трябва да бъдат 
раздробени „in-situ“ или в съоръженията на предприятието 
и да се използват за мулчиране в подходящи за подобни 
дейности зони;

o Отпадъците от опаковки трябва да бъдат разделно събрани 
и поставени в контейнерите за разделно събиране на 
отпадъци или предадени на съответни площадки за 
събиране на отпадъци от пластмаси, метали, стъкло, 
хартия и картон на територията на съответната община. 
Отпадъците от опаковки, служили за опаковане на опасни 
химични вещества, напр. продуктите за растителна защита, 
трябва да се събират разделно от останалите опаковки и 
да се предават на общинските площадки за събиране на 
опасни отпадъци и/или на лица, притежаващи съответно 
разрешение за управление на опасни отпадъци. 

Доказване: 

•	 Участникът трябва да предостави техническа документация, 
удостоверяваща, че посочените критерии са спазени. 

В случай че участникът извършва дейности по временно съхранение 
и/или транспортиране и/или третиране на отпадъци, следва да 
притежава съответно регистрационен документ и/или разрешително 
за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.

III. Критерии за подбор

Добрите практики показват, че в продуктова група „Поддръжка на 
обществени пространства“ сравнително рядко се залагат екологични 
изисквания в критериите за подбор, тъй като „зелените“ аспекти в 
обществените поръчки, свързани с поддръжката на обществени 
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пространства, са свързани главно с използваните продукти и услуги, 
свързани с дейността. Независимо от това, възложителите биха 
могли да залагат някои (или всички, според преценката на отделния 
възложител) от следните „зелени“ критерии за подбор.

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата 
на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или 
еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват90, идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи 
в съответните срокове по независещи от него причини.

90 Възложителят следва да включи в условията на поръката определение  на „обхват идентичен 
или сходен с тези на поръчката“.
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Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника със стандарт за опазване на околната 
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среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за покриващи 
изискването следва да се приемат всички сертификати, издадени 
в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като EN ISO 
14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS EN ISO 
14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски стандарт), 
NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката за 
еквивалентност на мерките, предложени от участниците, се извършва 
за всеки конкретен случай.

IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, при детайлно 
и ясно залагане на изискванията към продуктите в техническата 
спецификация, подходящ критерий за възлагане за настоящата 
група е „най-ниска цена“. Въпреки това, в случай че възложителят 
прецени да използва критерий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена“, по-долу са изложени примерни 
екологични аспекти, които могат да се използват при оценяване 
„качеството“ на офертите. 

Следващите примерни критерии са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Доставка на  растителност и цветя за нуждите на … (напр. 
община, второстепенни разпоредители с бюджет към дадена 
община). Подходящи CPV кодове: 03451000, 03120000-8; 

•	 Изпълнение на СМР по обновяване на градски пространства. 
Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 
45112712-9, 71421000-5, 77300000-3; 

•	 Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на 
площадно и парково пространство в …. (наименование на 
населеното място). Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 
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45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 71421000-5, 77300000-3;

•	 Текущо поддържане на озеленени площи в … (наименование 
на населеното място). Подходящи CPV кодове: 45112700-2, 
45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 71421000-5, 77300000-3.

1. Доставка или използване на продукти, притежаващи 
екомаркировка

Чрез този показател възложителят насърчава доставянето, както и 
използването (при услуги, които включват употребата на продукти, 
изброени в тази продуктова група) на по-голямо количество/като 
процент от общото количество/ продукти с ограничено негативно 
влияние върху околната среда. 

Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване 
минимум 15% от доставените/използваните продукти да притежават 
екомаркировка тип I или еквивалентна, възложителите биха могли 
да използват следния примерен начин за оценяване, чрез който 
да се извърши сравнение и обективна оценка на техническите 
предложения в офертите: 

•	 1 т. би получил кандидат, който отговаря на минималните 
изисквания на възложителя (предложил е 15% от доставените/
използваните продукти в своята оферта да притежават 
екомаркировка тип I  или еквивалентна);

•	 5 т. би получил кандидат, предложил между 16% и 20% 
включително от доставените/използваните продукти да 
притежават екомаркировка тип I  или еквивалентна ;

•	 10 т. би получил кандидат, предложил между 21% и 30% 
включително от доставените/използваните продукти да 
притежават екомаркировка тип I  или еквивалентна;



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

203

•	 15 т. би получил кандидат, предложил между 31% и 40% 
включително от доставените/използваните продукти да 
притежават екомаркировка тип I  или еквивалентна;

•	 20 т. би получил кандидат, предложил над 40% от 
доставените/използваните продукти да притежават 
екомаркировка тип I или еквивалентна.

Доказване:

•	 Екомаркировка от тип I или еквивалентна, отговаряща на 
критериите;

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган.

V. Клаузи в договора

1. Общи клаузи (примерни текстове)

1.1 След първите шест месеца от договора, а след това в края на 
всяка година от договора, изпълнителят трябва да представя 
отчет, посочващ наименованията и количеството на използваните 
почистващи продукти (в случай на обществена поръчка за 
предоставяне на услуги за почистване на открито). За всички 
продукти, които не са посочени в първоначалната оферта, 
изпълнителят предоставя необходимите доказателства за 
съответствие с техническите спецификации.

Следващите примерни договорни клаузи са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради 
на … (напр. наименованието на възложителя). Подходящи CPV 
кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

•	 Вътрешно почистване на сгради, ползвани от … (напр. 
наименованието на възложителя). Подходящи CPV кодове: 
90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

•	 Услуги по почистване, щадящи околната среда. Подходящи 
CPV кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8.
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2. Клаузи, свързани с персонал и организация (примерни текстове)

Всички служители по почистването, наети за извършването на тази 
услуга, трябва да бъдат редовно обучавани за различните задачи, 
които изпълняват. Това обучение следва да обхваща използваните 
почистващи средства, методи, оборудване и машини, управление на 
отпадъците, както и аспекти, свързани със здравето, безопасността и 
околната среда.

3. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

Предложените по-долу клаузи са подходящи за всеки един от или сходен 
на примерните предмети, изброени в I. Обхват на тази продуктова група. 

Изпълнителят се задължава при изпълнение на обществената 
поръчка да използва транспортни средства (за превоз на продукти и 
персонал), които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5 или по-висок. 

Следващите примерни договорни клаузи са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради 
на … (напр. наименованието на възложителя). Подходящи CPV 
кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

•	 Вътрешно почистване на сгради, ползвани от … (напр. 
наименованието на възложителя). Подходящи CPV кодове: 
90900000-6, 90911000-6, 90911200-8;

•	 Услуги по почистване, щадящи околната среда. Подходящи 
CPV кодове: 90900000-6, 90911000-6, 90911200-8.

4. Клаузи, свързани с ресурсна и енергийна ефективност (примерни 
текстове)

4.1. По време на изпълнението на договора, Изпълнителят се 
задължава да ограничи негативното въздействие върху околната 
среда, като трябва да положи усилия да оптимизира изразходването 
на вода, на енергия, както и да намали до минимум отпадъците от 
опаковки (напр. чрез закупуване на почистващи препарати в по-
големи разфасовки)..
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4.2 По време на изпълнение на дейностите Изпълнителят се 
задължава да предприеме мерки за енергоспестяване, като се 
задължава да:

•	 Използва, доколкото е възможно, естествена светлина: 
изкуственото осветление да се включва само при необходимост 
и само където е необходимо;

•	 Използва природните ресурси  по рационален начин.

5. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъци 
(примерни текстове)

5.1. Изпълнителят се задължава да управлява отпадъците (да 
извършва дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и 
третиране), получени при изпълнението на поръчката, в съответствие 
със Закона за управление на отпадъците, или да сключи договор 
с юридическо лице, притежаващи съответния регистрационен 
документ или разрешително за дейности с отпадъци, за извършване 
на тези дейности.

5.2. Изпълнителят се задължава да осигури разделното събиране на 
отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и 
на опасни отпадъци, в т.ч. опаковки, служили за опаковане на опасни 
химични вещества. Отговорността и разходите по изпълнението са за 
изпълнителя.

6. Клаузи, свързани с контрол на изпълнението (примерни текстове)

6.1. При поискване от възложителя изпълнителят се задължава да 
предостави доказателства и/или проби за изпитване от почистващите 
продукти, които използва за изпълнение на услугите/доставката.

7. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове)

7.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по Договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0,5 %  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1 % (един процент) от стойността на 
поръчката.
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7.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

7.3. В случай на несъответствия с посочени в техническите 
спецификации екологосъобразни критерии и с приложимото 
законодателство, свързано с опазването на околната среда, 
възложителят не дължи заплащане на цената на съответната 
доставка/услуга, по отношение на която същите са констатирани. 
Заплащане в пълен размер се дължи от страна на възложителя 
едва след отстраняването на констатираните несъответствия, 
по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че 
доставката/услугите съответстват на договорените и нормативно 
установени изисквания и подписването на документ, удостоверяващ 
изпълнение на критериите на техническото задание и при другите 
условия на настоящия Договор. 
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Екологосъобразни критерии

„Проектиране, 
строителство и управление 

на сгради“ 
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Изисквания за 
оптимизиране 

потреблението на ресурси 
по време на строителните 

дейности.

Изискване за 
оптимизирано 

проектиране, така че 
при експлоатирането на 
сградата да е необходимо 

по-малко количество 
електроенергия.

Изискване да се 
предвидят алтернативни 

източници на 
електроенергия  за 

нуждите на сградата 
(фотоволтаични панели 

и др.).

Изискване да се предвиди 
вътрешна система 

за отопление, която 
използва алтернативни 

горива.

Изискване 
строителните отпадъци 

да се депонират, 
оползотворяват 

и рециклират 
екологосъобразно.

Вредно въздействие 
върху околната среда от 
тази продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Генериране на отпадъци 

Разхищение на 
природни ресурси при 

строителство

Висока консумация 
на енергия при 

използване на сградата 

Емитиране на 
големи количества 

въглероден диоксид 
при транспортиране на 
суровини и материали 

за строителни и 
ремонтни дейности



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

209

I. Обхват 

Обхватът на продуктовата група включва поръчки за проектиране, 
изграждане, реновиране и управление на сгради. 

През юни 2016 г. Европейската комисия представя критерии 
за „зелени“ обществени поръчки за проектиране, изграждане и 
управление на офис сгради, достъпни и на български език91 . Тези 
критерии се разделят на основни и пълни. Основните критерии 
представляват по-опростени и лесно постижими „зелени“ изисквания, 
а пълните изискват наличие на по-голям бюджет от страна на 
възложителя, тъй като предполагат иновативни технологични 
решения и съответно изискват по-големи ресурси и подготовка от 
възложителя и кандидатите/участниците. 

Разработените в настоящата продуктова група критерии не са 
ограничени по обхват само до офис сградите, а са приложими още 
при обществени поръчки с предмет сгради за обществено ползване, 
поръчки с предмет подобряване на енергийните характеристики на 
жилищни сгради и т.н. 

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група92: 

•	 Проектиране и изграждане на сграда за публични нужди. 
Подходящи CPV кодове: 71315000-9, 45200000-9, 45210000-2;

•	 Осъществяване на основен ремонт на сграда за обществени 
нужди. Подходящи CPV кодове: 71315000-9, 45200000-9;

•	 Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) 
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 
Подходящи CPV кодове: 45200000-9, , 45320000-6.

91 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/BG.pdf
92 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
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Описание на използваните CPV кодове:

 Описание CPV код

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на 
сгради 71315000-9

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни 
съоръжения или на части от тях 45200000-9

Изолационни строителни работи 45320000-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на 
сгради 45210000-2

II. Технически спецификации („ТС“)

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следния предмет или сходни на 
него:

•	 Проектиране и изграждане на сграда за публични нужди. 
Подходящи CPV кодове: 71315000-9, 45200000-9, 45210000-2.

1. План за управление на строителните отпадъци

Изискване:

•	 Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти регламентира наличието на 
част „План за управление на строителните отпадъци“ в 
инвестиционните проекти. Обхватът и съдържанието на 
плана за управление на строителните отпадъци следва да 
бъдат съобразени с  изискванията на чл. 9 от Наредбата 
за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 
5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.).

Доказване:

•	 Техническото предложение на участника/кандидата следва 
да съдържа подробна информация, описваща как ще бъде 
изпълнен зададеният критерий.
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2. План за опазване на околната среда 

Примерни изисквания:

•	 В инвестиционния проект за строителство на сграда следва 
да има обособена част „План за опазване на околната среда“. 
Планът за опазване на околната среда очертава разбирането 
на кандидата/участника по проблемите, свързани с опазването 
на околната среда, възникващи по време на изграждането и 
експлоатирането на сградата, както и за начина, по който те ще 
бъдат решени. Като минимум това следва да включва:

o Действията, които следва да бъдат предприети за превенция 
на:

- Шумово замърсяване;
- Замърсяване на прилежащите почви;
- Замърсяване на въздуха;
- Замърсяване на водите.

o Действията, които следва да бъдат предприети за 
възстановяване нарушените компоненти на околната среда;

o Материалите, които ще се използват, и начина, по който 
ще бъдат набавяни, превозвани и съхранявани на място 
(специално внимание следва да се обърне на работата с 
опасни материали).

Доказване: 

Техническото предложение на участника/кандидата следва да 
съдържа подробна информация, описваща как ще бъде изпълнено 
зададеното условие.

3. Част „Енергийна ефективност“

Примерни изисквания:

•	 В инвестиционния проект за строителство на сграда следва 
да има обособена част „Енергийна ефективност“. Частта 
за енергийна ефективност следва да бъде съобразена с 
изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба 
№ 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ, 
бр. 5 от 14.01.2005 г.).
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Доказване: 

Техническото предложение на 
участника/кандидата следва да 
съдържа подробна информация, 
описваща как ще бъде изпълнено 
зададеното условие.

4. Форма и ориентация на сградата 

Примерни изисквания:

•	 Формата и ориентацията на 
новата сграда и вътрешното 
разположение на помещенията 
да предполагат максимални 
топлинни печалби от 
слънцегреенето и съответно – 
минимални топлозагуби; 

•	 Външните   ограждащи   елементи 
да се проектират и изградят 
като топлоизолационни 
системи с коефициент на 
топлопреминаване U ≤ 0,28 W/
m2К, гарантиращи минимални 
топлозагуби, за сграда с близко 
до нулево потребление на 
енергия; 

•	 Сградата да се проектира така, 
че да се предотврати появата на 
топлинни мостове.

Доказване:

•	 Техническото предложение на 
участника/кандидата следва да 
съдържа подробна информация, 
описваща как ще бъде 
изпълнено зададеното условие.

Като добра практика може да 
се посочи опитът на община 
Варна, която в качеството си 
на възложител е заложила  
зелени критерии в обществена 
поръчка за разработка 
на технически проект за 
сграда с близко до нулевото 
потребление на енергия, 
предназначена за детска 
градина на територията на 
общината. 

В техническото задание 
са поставени  изисквания 
за създаване на соларна 
система за осигуряване на 
битова гореща вода (БГВ), 
както и проектиране на 
сградата по такъв начин, че 
всички спални помещения 
да имат южно или източно 
изложение (осигуряващо 
по-малка консумация на 
електроенергия за отопление). 

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер 00081-2014-0072 
или в профила на купувача на 
община Варна на следния  уеб 
адрес - http://it.varna.bg:4481/
ZopView.aspx?DosieID=224

Добри практики при 
изграждането на пасивни / 
енергийно ефективни сгради 
имат още община Габрово 
(http://www.buildingoftheyear.
bg/bg/buildings/view/533/
Detska-gradina-Slantze-baza-1.
html) и община Бургас. (http://
ec.europa.eu/environment/gpp/
pdf/news_alert/Issue71_Case_
Study_143_Burgas.pdf)

ОБЩИНА ВАРНА



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

213

5. Система за събиране на дъждовна вода

Примерни изисквания:

•	 Да се проектира и изгради система за събиране на дъждовна вода 
и преносна мрежа, която да осигурява използването на събраната 
дъждовна вода за поливане на околните зелени площи.

Доказване:

•	 Участникът/кандидатът трябва да представи данни 
за функционални характеристики на предвидената за 
проектиране система. 

6. Използване на рециклирани материали в състава на бетона и 
зидарията93

Нормативните изисквания за използване на рециклирани материали 
са заложени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани строителни материали  (приета с ПМС № 
267 от 5.12.2017 г.).

Следва да се отбележи, че включването на рециклирани материали 
в асфалтовата смес не следва да се отразява негативно на 
качеството на използвания бетон и зидария.

Поради значението на строителните материали при изграждането 
на сгради минималното изискване за съдържание на рециклирани 
материали се съгласува с проектантския екип или след провеждане 
на пазарни консултации с потенциални участници или външни 
експерти, така че да не бъде засегнато цялостното качество на 
конструкцията и да бъдат избегнати рискове.

Примерно изискване:

•	 Поне X% от бетона, използван при изграждането на носещата 
конструкция, включително греди, колони и плочи, външните 
стени, подовете и таваните, вътрешните стени, покривите, 
основите и фундаментите, да бъде със съдържание на 
рециклираните суровини и вещества Y %. 

93 Спецификацията е приложима в ОП, в които при извършване на СМР се използва бетон и 
зидария.
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Доказване:

•	 Участниците/кандидатите предлагат колко да е общото 
съдържание на рециклирани материали, като изразят 
количествено пропорционалните дялове на общото 
рециклирано съдържание в съответната обща стойност за 
посочените елементи на сградата, въз основа на информацията, 
предоставена от производителя на строителния продукт. 
Участниците/кандидатите описват по какъв начин ще бъде 
изчислена и удостоверена общата стойност на съдържанието 
на рециклирани материали, включително с използване, като 
минимум, на документацията за партидата, документацията 
за производствения фабричен контрол и документацията за 
доставките, и начина на удостоверяване от трета страна по 
време на строителната фаза.

7. Използване на законно добит дървен материал94

Примерно изискване:

•	 Всички видове дървен материал или изделия от дървен 
материал, които трябва да бъдат доставени по договора, трябва 
да бъдат законно добити в съответствие с Регламент (ЕС) № 
995/201095 за определяне на задълженията на операторите, 
които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен 
материал.

Доказване: 

•	 Информация за операторите или търговците (както е посочено 
в Регламент (ЕС) № 995/2010), които ще доставят дървен 
материал и изделия от дървен материал, използвани в 
строителството на сградата;

•	 Декларация от кандидата/участника или производителя, че 
дървеният материал, който е използван/ ще бъде използван, 
е законно добит.

94 Спецификацията е приложима в ОП, в които при извършване на СМР се използва дърво и 
дървен материал. 
95 Според Регламент (ЕС) № 995/2010 „законно добит“ означава добит в съответствие с 
приложимото законодателство в държавата на дърводобив
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8. Съоръжения за икономия на вода

Примерно изискване:

•	 Всички санитарни и кухненски уреди с течаща вода трябва да 
бъдат оборудвани с арматура за ефективно използване на водата 
(санитарни смесители, тоалетни и писоари с фотоклетки);

•	 Инсталиране на система за рециклиране на отпадна вода, която 
да позволява след третиране отпадъчната вода да се използва 
за повторно за нуждите на сградата (напояване на зелените 
площи, охлаждане, отмиване на тоалетни и писоари). 

Доказване: 

•	 Участниците трябва да представят технически и 
функционални спецификации на предложените за монтаж 
съоръжения.  

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Проектиране и изграждане на сграда за публични нужди. 
Подходящи CPV кодове: 71315000-9, 45200000-9, 45210000-2;

•	 Осъществяване на основен ремонт на сграда за обществени 
нужди. Подходящи CPV кодове: 71315000-9, 45200000-9;

•	 Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) 
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 
Подходящи CPV кодове: 45200000-9, 45320000-6.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност96

9. Топлоизолиране на външни стени 

Примерни изисквания:

•	 Монтаж на топлоизолационен материал с дебелина 100 мм тип 
EPS или еквивалент по фасадни стени;

96 Следва да се отбележи, че когато мерките за енергийна ефективност се прилагат при 
реновиране на вече построени сгради, те трябва да бъдат съобразени с резултатите от 
извършеното обследване за енергийна ефективност и целите, които възложителят се стреми да 
постигне. Изброени са само някои от най-често прилаганите мерки, като посочените стойности 
не са универсални или оптимални. 
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•	 Монтаж на топлоизолационен 
материал с дебелина 20 мм 
тип EPS или еквивалент по 
страниците на всички отвори 
по фасадата.

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът 
представя технически 
спецификации (данни 
от производителя) на 
предложените за монтаж 
материали, показващи как 
те отговарят на критерия. 
Съгласно чл. 52, ал. 5 от ЗОП 
възложителят може да изиска 
и мостри от материалите, 
които се предлагат.

10. Топлоизолиране на таван

Примерно изискване:

•	 По тавана на скатния 
покрив  (в подпокривното 
пространство) се полага 
допълнителна топлоизолация 
от каменна вата с дебелина 
100 мм, която се защитава 
с пародренажно фолио. 
Полагане по тавана от 
вътрешната страна на плоския 
покрив в помещението чрез 
залепване и дюбелиране към 
тавана на топлоизолационни 
плоскости с дебелина 120 мм 
от експедиран полистирол 
(ЕPS) или еквивалент. 

Представени са няколко примера 
от добри европейски практики, 
които могат да бъдат използвани 
от амбициозните възложители: 

• Уестбъроу, Великобритания - 
монтиране на вятърна турбина 
за генериране на електроенергия  
и на система за вътрешно 
отопление , която използва 
биомаса (http://ec.europa.eu/
environment/gpp/pdf/news_
alert/Issue21_Case_Study48_
Westborough_refurbishment.pdf);

• Хювинка, Финландия - залагане 
на лимит за енергийната 
консумация на сградата в 
техническото задание - 127 kWh 
/ m2 на година (http://ec.europa.
eu/environment/gpp/pdf/news_
alert/Issue75_Case_Study_150_
Hyvinkaa.pdf);

• Франкфурт, Германия - 
използване на „разходите за 
целия жизнен цикъл“ при 
оценяването на офертите (http://
ec.europa.eu/environment/gpp/
pdf/news_alert/Issue49_Case_
Study103_Frankfurt.pdf);

• Вила Нова ди Гая, Португалия 
- монтиране на вентилатори на 
покрива, които се задвижват от 
вятъра и осигуряват вътрешното 
проветрение на сградата (http://
e c . e u r o p a . e u / e n v i r o n m e n t /
gpp/pdf/news_alert/Issue29_
C a s e _ S t u d y 6 3 _ V i l a D E s t e _
refurbishment.pdf ).

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ
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Доказване: 

•	 Участниците трябва да представят технически спецификации 
(данни от производителя) на предложените за монтаж 
материали, показващи как те отговарят на критерия. Съгласно 
чл. 52, ал. 5 ЗОП възложителят може да изиска и мостри от 
материалите, които се предлагат.

11. Инсталиране на система за енергийно ефективно осветление/ 
подмяна на съществуващото осветление с енергийно ефективно 
осветление

Примерно изискване:

•	 Инсталиране/подмяна на наличното осветление с LED 
осветителни тела със светлинен добив не по-малък от 80 
лумена/ват, които да бъдат свързани с датчици за присъствие 
(напр. фотоклетки) в частите на сградата, които не се 
използват постоянно (стълбища, входове, площадки между 
етажите и пр.).

Доказване:

•	 Участникът/кандидатът представя данни за функционалните и 
техническите характеристики на предвидената за инсталиране 
система.

12. Монтиране на  фасадно остъкляване/ Подмяна на съществуващото 
остъкляване 

Примерно изискване:

•	 Доставка и монтаж на остъкление (PVC/AL дограма, окачена 
фасада или друго остъкление в зависимост от вида на сградата), 
с коефициент на топлопреминаване U=1,4W/m2K.

Доказване:

•	 Участникът/кандидатът представя технически спецификации 
на предложеното остъкление, доказващи че то отговаря на 
заложения критерий. 
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13. Изграждане на соларна инсталация за битова гореща вода (БГВ)

Примерно изискване:

•	 Необходимо е да бъде инсталирана и пусната в експлоатация 
соларна инсталация за битова гореща вода, свързана с бойлер, 
която да обезпечава нуждите на сградата от битова гореща вода. 
Следва да се предвиди резервен/допълващ начин за загряване 
на водата, в случай че системата е повредена или не успява да 
покрие капацитета на сградата - загряване чрез електричество, 
чрез природен газ и пр.  

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът представя данни за  техническите 
и функционалните характеристики на предвидената за 
инсталиране система.

14. Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация, използваща 
алтернативни горива97. 

Примерно изискване:

•	 Необходимо е да бъде инсталирана и пусната в експлоатация 
вътрешна отоплителна инсталация на природен газ – 
топлоизточник котел на природен газ, отоплителна инсталация 
с енергоефективни отоплителни тела. Да се предвидят 
контролери за регулиране на температурата с възможност 
за понижаване. Котелът и преносната мрежа следва да бъдат 
топлоизолирани. 

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът представя данни за функционалните и 
техническите характеристики на предвидената за инсталиране 
система.

97 Възможно е кандидатите/участниците да предложат системи за отопление с различни 
горива. В дискрецията на възложителя е да прецени коя система има най-малко вредно 
въздействие върху околната среда и коя система е най-подходяща за конкретната сграда. 
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15. Система за енергиен мениджмънт 

Примерно изискване:

•	 Необходимо е да бъде инсталирана и пусната в експлоатация 
система за енергиен мениджмънт на сградата (BEMS), 
осигуряваща на обитателите и управителите на сградния фонд 
информация в реално време относно потреблението на енергия 
на сградата, чрез използването на мрежа от сензори и отчитане 
на постъпилата от външни доставчици енергия най-малко 
веднъж на всеки час. Потребителският интерфейс трябва да 
дава възможност на обитателите и управителите на сградния 
фонд да анализират и изтеглят информация за ползването на 
енергия в сградите, без да е необходимо значително обучение. 
Характеристиките по ключови аспекти на сградата, които могат 
да бъдат контролирани от системата, трябва да могат лесно да 
се настройват — по-специално осветлението, отоплението и 
охлаждането. 

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът представя спецификации на системата 
за енергиен мениджмънт, включително информация за 
потребителския интерфейс. Също така, участникът/кандидатът 
следва да демонстрира как съответната информация ще 
бъде показвана, докладвана и предоставяна най-малко на 
управителите на сградния фонд и/или енергийните мениджъри 
на сградата.

III. Критерии за подбор

Следващите примерни критерии са подходящи за всеки 
един от предложените за продуктовата група предмети или 
сходни на тях. 

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата 
на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или 
еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

220

система за опазване на 
околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 
14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, 
установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 
14001, BS EN ISO 14001, DIN 
EN ISO 14001, NF EN ISO 14001 
и др.) с обхват , идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, 
издаден/и от независими лица, 
които са акредитирани по 
съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна 
агенция „Българска служба 
за акредитация” или от друг 
национален орган, който е 
страна по Многостранното 
споразумение за взаимно 
признаване на Европейската 
организация за акредитация 
(European Cooperation for 
Accreditation) за съответната 
област или да отговарят на 
изискванията за признаване 
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона 
за националната акредитация 
на органи за оценяване на 
съответствието. 

В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи 
в съответните срокове по независещи от него причини.

Като добра практика може 
да се посочи опитът на 
Министерството на труда и 
социалната политика, което в 
качеството си на възложител 
е заложил зелени критерии 
в обществена поръчка за 
извършване на основни и 
текущи ремонти в сгради, 
предоставени на МТСП и 
структурните му звена. 

В критериите за подбор са 
поставени  изисквания за 
наличието на система за 
управление на енергийните 
характеристики и контрол и 
намаление на енергийното 
потребление БДС EN ISO 
50001 или еквивалентна. 

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер 00422-2016-0009 
или в профила на купувача на 
МТСП на следния уеб адрес -

 http://profile.mlsp.government.
bg/268c5e38de3933f16cf97623
096cb4ae

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА 
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

(МТСП)
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Доказване:

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/кандидата със стандарт за опазване 
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на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката 
за еквивалентност на мерките, предложени от участниците/
кандидатите, се извършва за всеки конкретен случай.

Следващият примерен критерий е подходящ за обществени 
поръчки със следния предмет или сходни на него:

•	 Проектиране и изграждане на сграда за публични нужди. 
Подходящи CPV кодове: 71315000-9, 45200000-9, 45210000-2.

Примерно изискване:

•	 Предлаганият ключов персонал от участника/кандидата трябва 
да има изискуемия опит и/или професионална компетентност, 
изрично посочени от възложителя в документацията и 
обявлението. Например, участникът/кандидатът следва да 
разполага минимум със следните специалисти:

o Експерт по опазване на околна среда - с придобита 
образователна степен бакалавър или магистър или 
еквивалентна,  със специалност „Екология“, „Екология 
и опазване на околната среда”, „Технически и природни 
науки“ или друга в областта на биологическите науки и/или 
науките за земята в професионално направление „Природни 
науки, математика и информатика” съгласно Класификатора 
на областите на висше образование и професионалните 
направления, утвърден с Постановление № 125 на 
Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и 
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професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 
г.) или еквивалентна и опит с дейности по опазване на околна 
среда98 на при строителство на поне една сграда; 

o Експерт по управление на строителните отпадъци – 
притежаващ опит в областта на управление на строителните 
отпадъци – разработване на поне една програма и/или план 
за управление на строителните отпадъци, в т.ч. строителни 
отпадъци и/или изготвяне на поне едно прединвестиционно 
проучване за строителни отпадъци и/или участие в 
управлението на система за управление на строителни 
отпадъци в съответствие с българското законодателство, 
а за чуждестранни лица съгласно законодателството на 
държавата членка, в която са установени;

o Експерт по Енергийна ефективност по част „Енергийна 
ефективност“ – с образование, квалификация и опит 
съгласно чл. 43, ал. 1-3 ЗЕЕ, притежаващ опит в дейности 
по проектиране на минимум един обект за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено 
обслужване/ многофамилни жилищни сгради.

Доказване: 

•	 Възложителят изисква от участника/кандидата да предостави 
списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и 
членовете на ръководния състав, отговорен за изпълнението на 
поръчката, където е посочена професионалната компетентност 
и общ и специфичен опит на лицата. 

Примерно изискване: 

•	 Кандидатът/участникът в процедурата трябва да притежава 
сертификат/удостоверение за внедрена система или стандарт 
за  управление на енергийните характеристики и контрол и 
намаление на енергийното потребление с обхват, включващ 
предмета на настоящата поръчка (БДС EN ISO 50001 или 
еквивалентен).

98 Възложителят следва да определи дефиниция на дейности по опазване на околна среда, 
съобразно предмета и обема на конкретната поръчка
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Доказване:

•	 Кандидатът/участникът представя заверено копие на валиден 
сертификат за управление на енергийните характеристики и 
контрол и намаление на енергийното потребление БДС EN ISO 
50001 или еквивалентен.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай, че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на кандидата/участника със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини.
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IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, подходящ 
критерий за възлагане за настоящата група е „оптимално 
съотношение качество/цена“. По-долу са представени примерни 
екологични аспекти, които могат да се използват при оценяване 
„качеството“ на офертите.

1. Енергия от алтернативни източници за обезпечаване на 
енергийните нужди на сградата99

Чрез този показател се оценява количеството на енергията от 
алтернативни източници, което може да осигури участникът/
кандидатът чрез технически решения (напр. чрез фотоволтаични 
панели). 

Начин на оценяване:

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката). 

Офертите се оценяват по следния начин: 

Количество, предложено в  
оценяваната оферта

Енергия от алтернативни източници  ----------------------------------х 25 

Максимално количество, 
предложено от участник/
кандидат

Участникът/кандидатът, предложил алтернативни решения, 
генериращи най-голямо количество енергия, получава 25 точки. 
Оценките на останалите участници/кандидати се определят от 
съотношението между предложеното от тях количество енергия и 
количеството, предложено от участника/кандидата, получил 25 точки.

99 Настоящият показател е подходящ както в обществени поръчки за инженеринг на нови 
сгради, така и при обществени поръчки за прилагане на мерки за енергийна ефективност. 
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Доказване:

Проверяват се техническите данни представени от участника/
изпълнителя. Проследяване истинността на данните на етап 
изпълнение следва да е обвързано с договорни клаузи, които 
да предвидят санкции при разминаване между предложените и 
реалните стойности. 

Следващият примерен критерий е подходящ за обществени 
поръчки със следния предмет или сходни на него:

•	 Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) 
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 
Подходящи CPV кодове: 45200000-9, 45320000-6.

2. Спестена енергия 

Чрез този показател се оценява действието на мерките за енергийна 
ефективност. 

Начин на оценяване:

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката). 

Офертите се оценяват по следния начин: 

Количество, предложено  
в оценяваната оферта

Спестена енергия100 -------------------------------------------------------- х 20

Максимално количество, 
предложено от участник/кандидат

Участникът/кандидатът, предложил най-голямо количество спестена 
енергия, получава 20 точки. Оценките на останалите участници/
кандидати се определят от съотношението между предложеното от 
тях количество спестена енергия и количеството, предложено от 
участника/кандидата, получил 20 точки.

100 За 1/3/6/9/12 месеца. 
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Доказване: 

Проверяват се техническите данни представени от участника/
изпълнителя. Проследяване истинността на данните на етап 
изпълнение следва да е обвързано с договорни клаузи, които 
да предвидят санкции при разминаване между предложените и 
реалните стойности.

Следващият примерен критерий е подходящ за обществени 
поръчки със следния предмет или сходни на него:

•	 Проектиране и изграждане на сграда за публични нужди. 
Подходящи CPV кодове: 71315000-9, 45200000-9, 45210000-2.

3. Опит на проектантския екип

Чрез този показател възложителят насърчава по-опитните 
проектантски екипи, тъй като се счита, че при проектирането на 
по-сложни обекти опитът на проектантите би довел до по-високо 
качество на услугата.

 Следва да се отбележи обаче, че изискванията към опита на 
проектантския екип могат да бъдат заложени в критериите за подбор 
ИЛИ в критериите за възлагане, но не и на двете места едновременно. 

Начин на оценяване: 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

•	 10 т. би получил кандидат/участник чийто, проектантски 
екип101 е взел участие при изготвянето на 1 инвестиционен 
проект за подобен или сходен строителен обект с включени 
мерки за постигане на енергийна ефективност и/или опазване 
на околната среда102; 

101 Съобразно спецификата на конкретната поръчка, възложителят определя конкретните 
членове на проектантския екип, към който са насочени изискванията
102 Примерни дефиниции:
Под „Мерки за постигане на енергийна ефективност“ следва да се разбира мерки, които водят 
до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност, при крайното 
потребление на енергия, както и при производството, преноса и разпределението на енергия
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•	 20 т. би получил кандидат/участник, чийто проектантски 
екип  е взел участие при изготвянето на 2-5 включително 
инвестиционни проекта за подобни или сходни строителни 
обекти с включени мерки за  постигане на енергийна 
ефективност и/или опазване на околната среда;

•	 30 т. би получил кандидат/участник, чийто проектантски екип  
взел участие при изготвянето на повече от 5 инвестиционни 
проекта за подобни или сходни строителни обекти с включени 
мерки за постигане на енергийна ефективност и/или опазване 
на околната среда. 

Доказване: 

По списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/
или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 
проектирането, както и документи, които доказват професионална 
компетентност на лицата.

V. Клаузи в договора

Примерните договорни клаузи, представени в тази секция, 
с изключение на т. 2, са подходящи за всеки един от 
предложените за продуктовата група предмети или сходни 
на тях. 

1. Общи клаузи (примерни текстове)

1.1. Изпълнителят е длъжен да осигури съобразяването на дейностите 
по изпълнение на обществената поръчка с разпоредбите на следния 
неизчерпателен списък с нормативни актове:

•	 Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 
25.09.2002 г;);

•	 Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.);

•	 Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 
13.07.2012 г.);

•	 Закон за чистота на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 
28.05.1996 г.);

Под „Мерки за опазване на околната среда“  следва да се разбира действия, които водят до 
предотвратяване, намаляване и при възможност премахване на неблагоприятните въздействия 
върху околната среда и човешкото здраве
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•	 Закон за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 6.11.2007 г.);
•	 Закон за устройство на територията обн., ДВ, бр. 1 от 

2.01.2001 г.);

•	 Закон за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 
15.05.2015 г.);

•	 Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани 
условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;

•	 Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за 
енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 
енергийните спестявания на сгради;

•	 Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за 
разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

•	 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и 
нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия;

•	 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

•	 Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му;

•	 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали (приета с ПМС № 267 
от 5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.).

Заб. Следва да се отбележи, че гореизложеният списък не е 
изчерпателен, като с оглед спецификата и предмета на всяка поръчка 
се добавят или премахват нормативни актове.

2. Договор с гарантиран резултат (ЕСКО) 103 (примерни текстове)

2.1. Съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност 
договорите с предмет изпълнението на мерки за повишаване на 

103 Възлагането на обществена поръчка под формата на договор с гарантиран резултат е особено 
подходящо при ОП за имплементиране на мерки за енергийна ефективност в сгради (вж. т. 5 и 
сл. от раздел „Технически спецификации“)
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енергийната ефективност в сгради, 
предприятия и промишлени системи 
могат да бъдат сключени под формата 
на договор с гарантиран резултат, като 
възстановяването на направените 
инвестиции и изплащането на 
дължимото на изпълнителя 
възнаграждение се извършват за 
сметка на реализираните икономии 
на енергия. 

•	 Плащанията към Изпълнителя 
на договора са за сметка 
на реализираната годишна 
икономия на енергия 
от сградата, съобразно 
представен от изпълнителя 
погасителен план, като 
икономията за първите 12 
(дванадесет) месеца се базира 
на прогнозната стойност 
в доклада за обследване на енергийна ефективност, а за 
следващите 48 (четиридесет и осем) месеца след мониторинг 
на енергийното потребление на сградата и отчитане на 
действителния енергоефективни резултат от изпълнените 
дейности, в съответствие с погасителния план към договора;

•	 Погасителният план се изготвя от изпълнителя и включва 
сумите за ежемесечните вноски главница без ДДС, стойността 
на лихвата за съответния месец, условията и срока за плащане;

•	 Лихвата по погасителния план е в размер на Х% на годишна 
база, върху стойността на оставащата сума; 

•	 Срокът за плащане на извършените дейности, предмет на 
договора, е 60 (шестдесет) месеца104.

104 Проект на договор с гарантиран резултат може да бъде намерен на следния уеб адрес: http://
kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2017/08/3-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA
%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

Като добра практика може да 
се посочи опитът на община 
Садово, която в качеството си 
на възложител е използвала 
договор с гарантиран 
резултат (ЕСКО договор) 
за СМР и съпътстващи 
услуги за въвеждане на 
енергоефективни мерки в 
детска градина на територията 
на общината. 

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер 00795-2018-0004 
или в профила на купувача 
на община Садово на следния  
уеб адрес - https://sadovo.
bg/63894?cat=31

ОБЩИНА САДОВО
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2.2. Изпълнителят се задължава да извършва Мониторинг за 
установяване на енергийното потребление на сградата, съобразно 
Доклада за енергийната ефективност на сградата, но не по-малко от 
еднократно на всеки 12 месеца. При извършването на мониторинга 
стойността на базисно годишно потребление на енергия, 
гарантираното годишно потребление на енергия, гарантирана 
годишна икономия на енергия и стойността на достигнатото годишно 
потребление на енергия се изчислява при параметри посочени в 
Доклада за енергийната ефективност на сградата.

Следните примерни критерии са подходящи за всички обществени 
поръчки в рамките на предложените предмети.

3. Клаузи, свързани с опазване на околната среда (примерни текстове)

3.1. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими и 
подходящи мерки, за да опази околната среда, както на площадката, 
така и извън нея, като ограничи до минимум неудобствата за 
населението и имуществото вследствие на замърсяване, генерирано 
от строителните дейности.

3.2. Изпълнителят се задължава ежедневно да почиства строителната 
площадка, като след приключване на СМР я оставя в чист и обезопасен 
вид. 

3.3. Отстраняване на дървета се извършва след издаване на 
съответните разрешителни и изплащането на таксите от страна 
на Изпълнителя. Третирането на зелените отпадъци следва да е в 
съответствие с действащата общинска програма за управление на 
отпадъците. Дървеният материал, който би могъл да се използва, 
се предава на местните власти чрез Възложителя. Без изричното 
одобрение на местните власти чрез Възложителя, Изпълнителят не 
може да премахва, премества или реже дървета.

3.4. Изпълнителят е длъжен да извършва дейностите, свързани с 
рязането на дървета, извън периода на гнездене на птиците: 25 Март – 
15 Юни.

3.5. При извозване на изкопни маси и други насипни материали, 
същите се транспортират задължително с камиони с покривала, с 
оглед недопускане на разлив по пътищата. Изпълнителят е длъжен 
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да премахва своевременно всяка почва, кал или насипен материал, 
който може да се разнесе на обществени места от преминаването на 
механизацията, обслужваща площадките.

3.6. С оглед предотвратяване на запрашването на околната среда и 
дискомфорта за населението вследствие от строителните дейности, 
Изпълнителят се задължава да организира през сухите периоди, за 
своя сметка, редовно ежедневно почистване и оросяване (най-малко 
3 пъти на ден) на засегнатите участъци. Графикът за оросяване 
се съставя на седмична база и се съгласува с Възложителя. При 
необходимост от зачестено оросяване по разпореждане на лицето, 
което осъществява строителен надзор и/или Възложителя, същото 
следва да се извършва от Изпълнителя.

3.7. Изпълнителят следва да проучи местоположението и условията за 
ползване на подходящите, най-близки до мястото на изпълнението, 
специализирани депа за строителни отпадъци и местата за 
депониране на излишни земни маси, като при необходимост, 
консултира същото с компетентните общински власти. Евентуална 
промяна в местоположението и/или условията за ползване на същите 
по време на изпълнението е за сметка на изпълнителя.

3.8. Изпълнителят носи отговорност за опазване на терените. Всички 
увредени състояния на терени следва да се възстановят от изпълнителя 
до еднакво или по-добро от предхождащото строителството състояние. 
След приключване на строителството, теренът се рекултивира 
подходящо. Хумусният слой, който се отстранява при изпълнението 
на СМР, се депонира на регламентирано за целта място.

3.9. Изпълнителят е задължен да отстрани и складира временно 
повърхностната почва (хумусния слой), за да бъде тя годна за 
повторна употреба при озеленителните работи. 

3.10. Изпълнителят се задължава да  възстанови разрушена пътна 
маркировка, геодезични точки, тревни площи и трайни насаждения, 
както и други обекти, които са били част от околното пространство 
преди започване на работа.

3.11. След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, 
изпълнителят следва да отстрани от работните площадки всички 
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отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни 
знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или 
оборудване и др., които е използвал при извършването на работите. 
Окончателното почистване на работния район следва да стане в срок до 
5 дни от възстановяване на настилката. 

3.12. Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят 
се задължава да извърши нужното почистване и възстановяване, 
което се изисква при предаването на завършените подобекти, 
дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези 
изисквания.

3.13. Изпълнителят следва да осигури напояване на всички 
строителни площадки и надлежно почистване на площадките за 
добавъчен материал.

3.14. Изпълнителят е задължен за своя сметка да извърши 
рекултивация и/или възстанови в първоначалният им вид всички 
временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на Договора.

3.15. Изпълнителят е длъжен да изпълнява приложимите законови 
разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване 
на околната среда на строителната площадка и на граничещите й 
обекти.

4. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъци 
(примерни текстове)

4.1. При изпълнение на строителството Изпълнителят е длъжен да 
поддържа строителната площадка и частите от строежа чисти, като ги 
почиства от строителни отпадъци и организира тяхното депониране 
до съответните сметища.

4.2. След завършване на строителството Изпълнителят отстранява от 
строителната площадка и строежа всички строителни съоръжения, 
оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги 
оставя във вид, удовлетворяващ Възложителя. 

4.3. Изпълнителят е длъжен да осъществи подходящото събиране, 
складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване, 
предаване за депониране или друго третиране на строителните и други 
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отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в 
съответствие с изискванията на българското законодателство, като 
съгласува действията си с Възложителя.  

4.4. Извозването на строителни отпадъци се организира до 
регламентирано за целта сметище, което се посочва от Възложителя, 
след съгласуване с общинските власти.

5. Клаузи, свързани с правилник по опазване на околната среда 
(примерни текстове)

5.1. Изпълнителят се задължава да:

•	 Имплементира вътрешен правилник за управление на 
отпадъците, който да урежда мерките за превенция, 
генерирането на отпадъци и разделното събиране на 
отпадъците; или

•	 Представи  план за управление на отпадъците, който е 
неразделна част от договора. Планът съдържа информация 
относно действията, които ще бъдат предприети, за да се 
намалят отпадъците и как всяка от категориите отпадъци ще 
бъде събрана и управлявана. Това включва най-малко:

o Разпределение на задълженията;

o Честота на събиране; и начин на депониране/ 
оползотворяване/ рециклиране/ повторна употреба на 
отпадъците.

6. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

6.1. При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят 
се задължава при необходимост от превоз, когато превозваните 
суровини и/или отпадъци позволяват това, да използва транспортни 
средства, които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5.

7. Клаузи, свързани с обучение на персонала (примерни текстове)

7.1. Изпълнителят се задължава преди започване на изпълнението, 
да организира обучение за персонала, участващ в изпълнението 
на строително-монтажните работи по изпълнение на поръчката. 
Обучението следва да включва поне следните модули: опазване на 
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околната среда, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, 
управление на отпадъци.

8. Клаузи, свързани с ресурсна и енергийна ефективност (примерни 
текстове)

8.1. По време на изпълнението на договора, Изпълнителят се 
задължава да намали негативното въздействие върху околната среда, 
като трябва да положи усилия да оптимизира изразходването на 
вода, на енергия, както и да намали до минимум отпадъците.

8.2. По време на изпълнение на дейностите Изпълнителят се 
задължава да предприеме мерки за:

•	 Енергийна ефективност;

Рационално използване на суровините, материалите, природните 
ресурси и електроенергията. 

9. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове):

9.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по Договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, Възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0.5%  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 2% (два процента) от стойността на поръчката.

9.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
Възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

9.3. В случай на установено неизпълнение на задължението 
за управление на отпадъци възложителят отправя писмено 
предупреждение до изпълнителя. При повторно нарушение 
възложителят налага санкция в размер на 0.5% (нула цяло и пет 
процента) от стойността на поръчката. В случай че изпълнителят не 
изпълни някоя от мерките по опазване на околната среда, описани в 
Изискванията на възложителя, свързани с премахване на отпадъци 
и съоръжения, оросяване на запрашени участъци, почистване на 
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настилки и тротоари и др. до състояние съгласно Договора, и за 
което изпълнителят е получил нареждане/съобщение/предписание 
от строителен надзор/ възложителя, но поради своето виновно 
поведение не е предприел корективни действия, възложителят 
може, без това да го задължава, да извърши необходимите действия, 
като направените във връзка с това разходи ще бъдат приспаднати от 
дължимите суми на изпълнителя.
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Екологосъобразни критерии

„Проектиране, 
строителство и 

поддръжка на пътища”
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Използване на асфалт, 
съдържащ рециклирани  

материали.

Оптимизиране на 
строителния процес, 

така че да не се 
разхищават ресурси. 

Осигуряване на 
шумоизолация в 

близост до пътния 
участък. 

Вредно въздействие върху 
околната среда от тази 

продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Замърсяване около 
строителната площадка 
– шумово замърсяване, 
прахови частици и др.

Генериране на отпадъци

Високо потребление на 
питейна вода

Разхищение на енергия и 
природни ресурси
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I. Обхват 

Обхватът на продуктовата група включва поръчки за проектиране, 
изграждане, ремонтиране и поддръжка на пътища. През юни 2016 г. 
Европейската комисия представя критерии за „зелени“ обществени 
поръчки за проектиране, строителство и поддръжка на пътища, 
достъпни на български език105. Тези критерии се разделят на основни 
и пълни. Основните критерии представляват по-опростени и лесно 
постижими „зелени“ изисквания, а „пълните“ изискват наличие на 
по-голям бюджет от страна на възложителя, тъй като предполагат 
иновативни технологични решения, съответно изискват и по-големи 
ресурси и подготовка от кандидатите/участниците. Дейностите по 
проектиране, изграждане, използване и поддръжка на транспортната 
инфраструктура следва да се извършват при стриктно съблюдаване 
не само на относимите нормативни разпоредби в областта на 
изграждането, ремонта и поддръжката на пътища, но и изискванията 
на националното законодателство по опазване на околната среда и 
управление на отпадъците, ефективно управление на ресурсите  и 
спазването на установените за сектора строителни норми и стандарти.  

Екологосъобразни критерии могат да бъдат заложени на всеки 
от основните етапи в процеса по разработване и възлагане на 
строителство на пътни инфраструктури: 

•	 Предпроектно проучване за определяне на обхвата на работите 
и технико-икономическо проучване на осъществимостта им;

•	 Проектиране на транспортната инфраструктура;106

•	 Строителни дейности по изграждане на нов път или по 
рехабилитиране, разширяване и поддръжка на съществуващи 
инфраструктури. 

Възложителят следва винаги да взема предвид основните процеси 
и процедури по оценка, съгласуване и одобряване на проектите, 
издаването на разрешение за строеж и изискванията относно 
въвеждането в експлоатация на транспортната инфраструктура. 

105 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/BG.pdf
106 При обществени поръчки за проектиране, изграждане, ремонтиране и поддръжка на пътища 
възложителите следва да се съобразяват с минималните технически изисквания, норми и 
нормативи, въведени чрез Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища, 
която влезе в сила на 26.10.2018 г
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Относно екологосъобразни критерии за обществени поръчки с 
предмет поддържане на пътища при зимни условия вж. продуктова 
група „Поддръжка на обществени пространства“.

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група107:

•	 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на 
територията на … (напр. наименование на съответното 
населено място, община). Подходящи CPV кодове: 45233000-9, 
45233120-6, 45233142-6;

•	 Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на 
технически проект) и строителство на … (напр. наименование 
на обекта). Подходящи CPV кодове: 71311220-9, 45233120-6, 
45233142-6;

•	 Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични 
настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията 
на … (наименование на населеното място). Подходящи CPV 
кодове: 45233000-9, 45233120-6, 45233142-6; 

•	 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /
инженеринг/ за … (напр. наименование на обекта/обектите). 
Подходящи CPV кодове: 71311220-9, 45233120-6, 45233142-6.

Предмет CPV код

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на 
автомагистрали 71311220-9

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка 
и настилка на пътища 45233000-9

Строителни и монтажни работи на пътища 45233120-6

Работи по поддържане на пътища 45233141-9

Работи по ремонт на пътища 45233142-6

Строителни работи по оформяне на зелени площи около 
пътищата 45112730-1

107 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

241

II. Технически спецификации („ТС“)

Следващите примерни изисквания са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на 
технически проект) и строителство на … (напр. наименование 
на обекта). Подходящи CPV кодове: 71311220-9, 45233120-6, 
45233142-6;

•	 Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични 
настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на 
… (наименование на населеното място). Подходящи CPV кодове: 
45233000-9, 45233120-6, 45233142-6; 

•	 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /
инженеринг/ за … (напр. наименование на обекта/обектите). 
Подходящи CPV кодове: 71311220-9, 45233120-6, 45233142-6.

1. План за управление на строителните отпадъци

Изискване:

•	 Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти регламентира наличието на 
част „План за управление на строителните отпадъци“ в 
инвестиционните проекти. Обхватът и съдържанието на 
плана за управление на строителните отпадъци следва да 
бъдат съобразени с  изискванията на чл. 9 от Наредбата 
за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 
5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.).  

Доказване:

•	 Техническото предложение на участника/кандидата следва 
да съдържа подробна информация, описваща как ще бъде 
изпълнено условието.

2. План за опазване на околната среда

Примерно изискване:

•	 В инвестиционния проект за изграждане/ремонтни дейности 
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на пътища следва да има 
обособена част „План 
за опазване на околната 
среда“. Планът за опазване 
на околната среда очертава 
разбирането на кандидата/
участника по проблемите, 
свързани с опазването на 
околната среда, възникващи 
по време на изграждането и 
експлоатирането на пътя, както 
и за начина, по който те ще 
бъдат решени. Подобен план  
следва да включва:

o Действията, които следва 
да бъдат предприети за 
превенция на:

- Шумово замърсяване;
- Замърсяване на 

прилежащите почви;
- Замърсяване на въздуха;
- Замърсяване на водите 

(когато е относимо);

o Действията, които следва 
да бъдат предприети 
за възстановяване на 
нарушените компоненти на 
околната среда;

o Материалите, които ще се използват и начина, по който 
ще бъдат набавяни, превозвани и съхранявани на място 
(специално внимание следва да се обърне на работата с 
опасни материали).

Доказване: 

•	 Техническото предложение на участника/кандидата следва 
да съдържа подробна информация, описваща как ще бъде 

Като добра практика може да 
се открои опитът на община 
Костинброд, която  в качеството 
си на възложител е заложила 
зелени критерии в обществена 
поръчка за изграждане, основен 
и текущ ремонт, рехабилитация 
и свързаното с тях проектиране 
и благоустрояване на уличната 
и общинската пътна мрежа.

В техническите спецификации 
като задължителна дейност 
е изискано подобряване 
на носимоспособността на 
съществуващата настилка 
чрез студено рециклиране 
на пътната настилка и 
възстановяване на асфалтовото 
покритие. Изискано е още 
изкърпване на пътни настилки 
със студена асфалтова смес.

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер 00035-2017-0004 
или в профила на купувача на 
община Костинброд на следния  
адрес: http://kostinbrod.bg/
archives/10621#.W6473WgvOMo

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
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изпълнено условието.

Следващите примерни изисквания са подходящи за всеки 
един от предложените за продуктовата група предмети или 
сходни на тях. 

3. Използване на асфалтова смес, съдържаща рециклирани 
строителни материали108

Нормативните изисквания за използване на асфалтова смес, 
съдържаща рециклирани суровини (като процентно количество 
вложени материали, които следва да се постигнат), са заложени в 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали  (приета с ПМС № 267 от 
5.12.2017 г.).

Следва да се отбележи, че включването на рециклирани материали 
в асфалтовата смес не следва да се отразява негативно на 
качеството на положената настилка. Залагането на изискване 
за използване на смес, съдържаща рециклирани материали, следва 
да бъде предшествано от технически консултации с експерти, така че 
да се избегнат възможните рискове. 

Примерни изисквания:

•	 3.1 Х % от сместа, която се използва за изграждане на пътната 
настилка, да е съставена от материал от стари асфалтови 
настилки; 

•	 3.2. X% от асфалтовата смес, която се използва за износващи 
пластове за слабо натоварени пътища109, да съдържа материал 
от стари асфалтови настилки. Използването на материал от 
стари асфалтови настилки в асфалтовата смес за износващите 
пластове не се препоръчва за пътища с по-високо натоварване.

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът трябва да предложи съдържанието на 
рециклирани материали в техническото си предложение, като 
определи количествено относителния дял на рециклираното 

108 По-подробно http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/BG.pdf - стр. 25 и сл.
109 Пътища с интензивност на движението по-малка от 2 000 превозни средства на ден.
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съдържание от общото 
тегло на посочените 
елементи на пътя, на 
базата на информацията, 
предоставена от 
производителя(ите) на 
строителния материал. 
Участникът/кандидатът 
трябва да опише по какъв 
начин ще бъде изчислено 
и проверено съдържанието 
на рециклирани 
материали, включително с 
използване, като минимум, 
на документацията за 
партидата — например 
протокол за изпитване, 
документацията за 
производствения фабричен 
контрол и документацията 
за доставките, както и 
начина на проверяване от 
трета страна по време на 
етапа на строителство.

4. Полагане на нискотемпературен 
(студен) асфалт

Примерно изискване:

•	 Максималната температура 
за полагане на битумните 
смеси на износващия слой 
и свързващия слой не 
трябва да надвишава Х °C. 
(Съобразно изискванията 
на Техническия проект в 
зависимост от параметрите, 
които следва да се постигнат и съществуващите фактори). 

Продуктовата група „Проектиране, 
строителство и поддръжка на 
пътища“ предоставя възможност 
на участниците/кандидатите 
в процедурите да предложат и 
реализират своите иновативни 
решения и мерки. Представени 
са няколко примера от добри 
европейски практики, които 
могат да бъдат използвани от 
амбициозните възложители: 

• Използване на калкулатор за 
отражението на изграждането 
и експлоатацията на пътната 
инфраструктура върху околната 
среда -повече информация  може 
да се намери на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/
gpp/pdf/news_alert/Issue_83_
Case_Study_162_RWS.pdf

• Използване на показател „План за 
ограничаване на задръстванията“ 
при оценяване на офертите 
(при критерий „оптимално 
съотношение качество/цена“)  - 
повече информация може да се 
намери на следния адрес: http://
www.gpp2020.eu/fileadmin/files/
T e n d e r _ M o d e l s / G P P _ 2 0 2 0 _
Tender_Model_Reconstruction_A6_
Almere_RWS_April_2016.pdf 

• Регенериране на асфалтовата 
настилка (асфалтовата настилка 
се събира, обогатява и поставя 
повторно. Повече информация 
може да се намери на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/
gpp/pdf/news_alert/Issue28_Case_
Study60_Hamburg_recycled_asphalt.
pdf 

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ 
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Доказване:

•	 К а н д и д а т ъ т / у ч а с т н и к ъ т 
трябва да предостави 
техническа документация и 
работен план за проектните 
дейности, в който да са 
посочени методите на смесване 
и полагане и максималните 
температури, които се изискват 
за тези методи, включително 
технически информационни 
листове за формулацията 
на свързващото вещество и 
проектирането на асфалтовата 
смес от производителя(ите). 
Алтернативно кандидатът/
участникът може да представи 
протокол от изпитване/
сертификат от орган за 
оценяване на съответствието.  

5. Рециклиране на асфалтовата 
настилка на място110 

Рециклирането на асфалтовата 
настилка на място представлява 
алтернативна техника за 
рехабилитиране на пътна настилка, 
която замества конвенционалното фрезоване на стария асфалт и 
последващото ново асфалтиране. Рециклирането на асфалтовата 
настилка на място има различни разновидности (горещо рециклиране, 
студено рециклиране и др.), между които възложителят следва да 
избере най-подходящата в зависимост от състоянието на пътната 
настилка, подлежаща на рехабилитиране и проведените технически 
анализи. Рециклирането на асфалтовата настилка на място има 
съществени екологични предимства – изискват се значително 

110 Критерият е приложим при поръчки за рехабилитирането на увредена пътна настилка.

Като добра практика може 
да се посочи опитът на 
община Ситово при възлагане 
през 2018 г. на обществена 
поръчка за Реконструкция 
и рехабилитация на 
съществуващ общински път.

В поръчката са заложени 
изисквания за извършване 
на студено рециклиране 
на асфалтовата настилка. 
Студеното рециклиране на 
място води до подобряване 
на носимоспособността на 
съществуващата повредена 
настилка и същевременно 
ограничава негативното 
въздействие върху околната 
среда от строително-
монтажните работи.

Документацията на поръчката 
може да бъде  намерена в 
Регистър на обществени 
поръчки към АОП под номер  
00630-2018-0002 или в 
профила на купувача: https://
sop.bg/sitovo-527/proceduri-20-
1-zop/a1-0003902.html

ОБЩИНА СИТОВО
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по-малки количества „нови“ материали, които се добавят към 
асфалтовата настилка, която се рециклира; намаляват се емисиите 
на вредни газове, причинени при транспортирането на материалите 
при използване на конвенционалните методи; процесът в голяма 
е степен механизиран, което изисква по-малко човешки ресурси; 
процесът протича по-бързо, което намалява неудобствата за хората, 
използващи пътя и т.н. 

Доказване: 

•	 Кандидатът/участникът трябва да предостави технически 
доклад и работен план за проектните дейности, в който да са 
посочени методите на рециклирането на асфалтовата настилка. 

6. Инсталиране на система за енергийно ефективно осветление/ 
подмяна на съществуващото осветление с енергийно ефективно 
осветление

Примерно изискване:

•	 Инсталиране/ подмяна на наличното осветление с LED 
осветителни тела със светлинен добив не по-малък от 80 
lm/W, които да бъдат свързани с датчици за движение (напр. 
фотоклетки) и със система за контрол на осветлението. 
Системата следва да предоставя възможност осветлението да 
се димира при продължителни времеви периоди без движение. 
В случай че датчиците засекат движение, осветлението 
преминава в нормален режим111.

Доказване:

•	 Данни за функционалните и техническите характеристики на 
системата и техническа спецификация на осветителните тела;

•	 Писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий е 
изпълнен.

111 По-подробна информация относно възможностите за „зелено“ осветление на пътните 
участъци вж. в продуктова група „Улично осветление“.
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7. Шумозащитни съоръжения 112

Изискване:

•	 Кандидатът/участникът трябва да разработи проект за 
инсталиране на шумозащитни съоръжения с цел ограничаване 
на акустичния дискомфорт, породен от движението по пътния 
участък. Местоположението, видът и изискванията към защитните 
съоръжения следва да са съобразени с Решението по ОВОС.

Доказване: 

•	 Техническото предложение на участника/кандидата следва 
да съдържа подробна информация, описваща как ще бъде 
изпълнено условието.

8. Защита от пресичане на диви животни

Изискване:

•	 Кандидатът/участникът трябва да разработи проект за 
инсталиране  на преградни съоръжения, които да предотвратят 
пресичането на пътното платно от диви животни113 в 
съответствие със становище на Министерство на земеделието, 
храните и горите;

Доказване: 

•	 Техническото предложение на участника/кандидата следва 
да съдържа подробна информация, описваща как ще бъде 
изпълнено условието. 

9. Озеленяване в близост до пътния участък

Примерно изискване:

•	 Кандидатът/участникът следва да изпълни озеленяването на 

112 Инсталирането на шумозащитните съоръжения е задължително само за натоварени и/или 
високоскоростни пътища, когато има опасност да се нарушат изискванията на Наредба № 6 
от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението. 
113 Изискването е подходящо за пътни участъци с висока интензивност на движението, където 
има опасност от преминаване на диви животни.
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предвидените за това места като достави и засади растителни 
видове, характерни за местността, съгласно част „Ландшафтно 
оформление“ от Техническия проект. 

Доказване:

•	 Декларация от участника/кандидата, доказваща възможността 
на кандидата/участника да изпълни този критерий. 

10. Отводнителни системи с възможност за филтриране на 
оттичащата се вода

Примерни изисквания:

•	 За пътните и мостовите съоръжения следва да се проектира 
и реализира система за събиране на повърхностния отток и 
отвеждането му за пречистване в каломаслоуловители, чието 
местоположение се определя в Решението по ОВОС; 

•	 Там, където е налице озеленяване в близост до пътния участък, 
филтрираната отточна вода следва да бъде отвеждана за 
напояване на растителните видове. 

Доказване: 

•	 Техническото предложение на участника/кандидата следва 
да съдържа подробна информация, описваща как ще бъде 
изпълнен о зададеното условие.

III. Критерии за подбор

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата 
на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или 
еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
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сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват, идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи 
в съответните срокове по независещи от него причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО)  
№ 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември  
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
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Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката 
за еквивалентност на мерките, предложени от участниците/
кандидатите, се извършва за всеки конкретен случай.

Примерни изисквания:

•	 Предлаганият ключов персонал от участника/кандидата трябва 
да има изискуемия опит и/или професионална компетентност, 
изрично посочени от възложителя в документацията и 
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обявлението. Например, участникът/кандидатът следва да 
разполага минимум със следните специалисти:

o Експерт по опазване на околна среда - със завършено 
висше образование - придобита образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“, „Магистър” или 
еквивалентна образователна степен, в случаите когато е 
придобита в чужбина, специалност „Екология“, „Екология 
и опазване на околната среда”, „Технически и природни 
науки“ или друга в областта на биологическите науки и/
или науките за земята в професионално направление 
„Природни науки, математика и информатика” съгласно 
Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления, утвърден с Постановление 
№ 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. (ПМС № 
125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна;

o Експерт по управление на строителните отпадъци –  
притежаващ опит в областта на управление на строителните 
отпадъци – разработване на поне една програма и/или план 
за управление на отпадъци, в т.ч. строителни отпадъци 
и/или изготвяне на поне едно прединвестиционно 
проучване за строителни отпадъци и/или участие в 
управлението на система за управление на строителни 
отпадъци в съответствие с българското законодателство, 
а за чуждестранни лица съгласно законодателството на 
държавата членка, в която са установени;

o Експерт “Контрол на качеството“, притежаващ 
Удостоверение/сертификат за контрол върху качеството 
на изпълнение на строителството и за съответствие 
на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност или еквивалент 
и опит в извършването на контрол на качеството в поне 
един проект за ново строителство и/или реконструкция, 
и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на 
автомагистрали, и/или на пътища от Републиканската 
пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища 
от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни 
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съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни 
характеристики извън страната.

Доказване: 

Възложителят изисква от кандидата/участника да предостави 
списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете 
на ръководния състав, отговорен за изпълнението на поръчката, в 
който списък е посочена професионалната компетентност и общ и 
специфичен опит на лицата. 

IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, подходящ 
критерий за възлагане за настоящата група е „оптимално 
съотношение качество/цена“. По-долу са предложени примерни 
екологични аспекти, които могат да се използват при оценяване 
„качеството“ на офертите. 

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

1. Опит на проектантския екип

Чрез този показател възложителят насърчава по-опитните 
проектантски екипи, тъй като се счита, че при проектирането на 
по-сложни обекти опитът на проектантите би довел до по-високо 
качество на услугата. Следва да се отбележи, че изискванията към 
опита на проектантския екип могат да бъдат заложени в критериите 
за подбор ИЛИ в критериите за възлагане, но не и на двете места 
едновременно.

Начин на оценяване: 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката.



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

253

•	 10 т. би получил кандидат/участник, чийто проектантски 
екип114 е взел участие при изготвянето на 1 инвестиционен 
проект за подобен или сходен строителен обект с включени 
мерки за опазване на околната среда115; 

•	 20 т. би получил кандидат/участник, чийто проектантски 
екип  е взел участие при изготвянето на 2-5 включително 
инвестиционни проекта за подобни или сходни строителни 
обекти с включени мерки за опазване на околната среда;

•	 30 т. би получил кандидат/участник, чийто проектантски екип  
взел участие при изготвянето на повече от 5 инвестиционни 
проекта за подобни или сходни строителни обекти с включени 
мерки за опазване на околната среда. 

Доказване: 

По списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/
или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 
проектирането, както и документи, които доказват професионална 
компетентност на лицата.

2. Предлаган гаранционен срок

Чрез този показател възложителят насърчава кандидатите/
участниците да предлагат по-продължителна гаранционна поддръжка. 
Гаранционните срокове намаляват разходите на възложителя за 
целия жизнен цикъл на пътя и стимулират участниците/кандидатите 
да постигнат ниво на качество, предполагащо запазване на пътния 
участък за по-дълъг период от време.

Начин на оценяване:

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката).

114 Съобразно спецификата на конкретната поръчка, възложителят определя конкретните 
членове на проектантския екип, към който са насочени изискванията
115 Примерни дефиниции:
Под „Мерки за опазване на околната среда“  следва да се разбира действия, които водят до 
предотвратяване, намаляване и при възможност премахване на неблагоприятните въздействия 
върху околната среда и човешкото здраве
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Офертите се оценяват по следния начин:

                                                     Гаранционен срок,   
          предложен от участника
Предлаган гаранционен срок  ------------------------------------------ х 20

                                    Най-дълъг гаранционен срок,  
          предложен от участник

Участникът/кандидатът, предложил най-дълъг гаранционен срок, 
получава 20 точки. Оценките на останалите участници/кандидати се 
определят от съотношението между предложения от тях гаранционен 
срок и предложения срок от участника/кандидата, получил 20 точки.

Доказване: 

Участникът/кандидатът разписва гаранционния срок, който 
предлага, в техническото си предложение. 

V. Клаузи в договора

Примерните договорни клаузи, представени в тази 
секция, са подходящи за всеки един от предложените за 
продуктовата група предмети или сходни на тях. 

1. Общи клаузи (примерни текстове)

1.1. Изпълнителят е длъжен да осигури съобразяването на дейностите 
по изпълнение на обществената поръчка с разпоредбите на следните 
нормативни актове и стандарти:

•	 Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 
25.09.2002 г.);

•	 Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 
13.07.2012 г.);

•	 Закон за чистота на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 
28.05.1996 г.);

•	 Закон за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.) ;

•	 Закон за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.); 

•	 Технически изисквания на АПИ 116 (Техническа спецификация 

116 Достъпни на адрес: http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii
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на АПИ 2014 г., Технически правила и изисквания за 
поддържане на пътища на НАПИ 2009г. и др.);

•	 Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ 
ремонт на пътищата;

•	 Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани 
условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;

•	 Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му;

•	 Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минималните гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти;

•	 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството;

•	 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 
от 5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.);

•	 Наредба № 18 от 23 Юли 2001 г. за сигнализация на пътищата 
с пътни знаци, издадена от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството;

•	 НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни 
и монтажни работи по пътищата и улиците;

•	 Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на 
пътища, която влезе в сила на 26.10.2018 г

Забележка: Следва да се отбележи, че гореизложеният списък не е 
изчерпателен, като с оглед спецификата и предмета на всяка поръчка 
се добавят или премахват нормативни актове. 

2. Клаузи, свързани с опазване на околната среда (примерни текстове)

2.1. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими и 
подходящи мерки, за да опази околната среда, както на площадката, 
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така и извън нея, като ограничи до минимум неудобствата за 
населението и имуществото вследствие на замърсяване, генерирано 
от строителните дейности.

2.2. Изпълнителят се задължава ежедневно да почиства строителната 
площадка, като след приключване на СМР, я оставя в чист и обезопасен вид.

2.3. При извозване на изкопни маси и други насипни материали, 
същите се транспортират задължително с камиони с покривала, с 
оглед недопускане на разлив по пътищата. Изпълнителят е длъжен 
да премахва своевременно всяка почва, кал или насипен материал, 
който може да се разнесе на обществени места от преминаването на 
механизацията, обслужваща площадките.

2.4. Изпълнителят се задължава да  възстанови разрушена пътна 
маркировка, геодезични точки, тревни площи и трайни насаждения, 
както и други обекти, които са били част от околното пространство 
преди започване на работа.

2.5. След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, 
изпълнителят следва да отстрани от работните площадки всички 
отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни 
знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация 
или оборудване и др., които е използвал при извършването на 
работите. Окончателното почистване на работния район следва да 
стане в срок до 5 дни от възстановяване на настилката. 

2.6. Преди да изиска проверка на завършените работи изпълнителят 
се задължава да извърши нужното почистване и възстановяване, 
което се изисква при предаването на завършените подобекти, 
дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези 
изисквания.

2.7. Изпълнителят е задължен за своя сметка да извърши 
рекултивация и/или възстанови в първоначалния им вид на всички 
временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на договора.

2.8. Изпълнителят е длъжен да изпълнява приложимите законови 
разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване 
на околната среда на строителната площадка и на граничещите й 
обекти.
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2.9. Изпълнителят се задължава да предвиди необходимите 
укрепващи и отводнителни мероприятия към строителната 
площадката, подходни и технологични пътища, за да бъдат 
ограничени ерозионните процеси;

2.10. При строителството на съоръжения около и през водните обекти 
изпълнителят се задължава да сведе до минимум замърсяването 
им със земни маси и да не допусне замърсяването им с отпадъци и 
гориво-смазочни материали 

2.11. Изпълнителят се задължава да спазва забраните, ограниченията 
и ограниченията при доказана необходимост, съгласно изискванията 
на приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 на Наредба № 3 за условията 
и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците 
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000  г.), 
както и забраните и ограниченията, съгласно изискванията на чл. 25, 
ал. 1 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 14 за курортните ресурси, 
курортните местности и курортите (ДВ, бр. от 1987 г., изм. и доп. ДВ, 
бр. 70 от 2004 г.);

2.12. Изпълнителят се задължава да не осъществява ремонт на 
строителна и транспортна техника на територията на строителната 
площадка, както и подмяна на масла и зареждане с гориво. При 
аварийна подмяна на петролни масла, същите да се събират по 
начин, който позволява тяхното регенериране – в затворени съдове, 
които са химически устойчиви, не допускат разливане или изтичане, 
маркирани са и се съхраняват на закрито;

2.13. Изпълнителят се задължава да не допуска депониране на 
инертни материали в речните корита, миене на транспортна и 
строителна техника в реките.

2.14. Изпълнителят се задължава да осигури измиване на гумите на 
строителните машини и превозните средства преди излизането им 
на пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи;
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3. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъците 
(примерни текстове):

3.1. При изпълнение на строителството изпълнителят е длъжен да 
поддържа строителната площадка и частите от пътния участък чисти, 
като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното 
депониране до съответните сметища.

3.2. След завършване на строителството изпълнителят отстранява 
от строителната площадка и пътния участък всички строителни 
съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни 
отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ възложителя. 

3.3. Изпълнителят отговаря за организирането на дейностите 
по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване 
на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на 
осъществяване на дейностите, в съответствие с изискванията на 
българското законодателство.

3.4. Изпълнителят се задължава да допълва и актуализира Плана 
за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от Закона 
за управление на строителните отпадъци и Плана за безопасност и 
здраве съгласно чл. 10 от Наредба № 2 за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи и да ги представи на Възложителя за 
заверка в съответната община преди подписване на протокол обр. 2а.

3.5. При изпълнение на строителството изпълнителят е длъжен да 
поддържа строителната площадка и частите от Строежа чисти, като 
ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване 
до съответните сметища.

4. Клаузи, свързани с правилник по опазване на околната среда 
(примерни текстове):

Изпълнителят се задължава да:

•	 Имплементира вътрешен правилник за управление 
на отпадъците, който да урежда мерките за превенция 
генерирането на отпадъци и разделното събиране на 
отпадъците; или
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•	 Представи  план за управление на строителните отпадъци, 
който е неразделна част от договора. Планът да съдържа 
информация относно действията, които ще бъдат предприети, 
за да се намалят отпадъците и детайли относно това как всяка 
от категориите отпадъци ще бъде събрана и управлявана. 

5. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове):

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят се 
задължава при необходимост от превоз, когато превозваните 
суровини и/или отпадъци позволяват това, да използва транспортни 
средства, които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5. 

6. Клаузи, свързани с обучение на персонала (примерни текстове): 

Изпълнителят се задължава преди започване на изпълнението, 
да организира обучение за персонала, участващ в изпълнението 
на строително-монтажните работи по изпълнение на поръчката. 
Обучението следва да включва поне следните модули: опазване на 
околната среда, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, 
управление на отпадъци.

7. Клаузи, свързани с ресурсна и енергийна ефективност (примерни 
текстове):

7.1. По време на изпълнението на договора, изпълнителят се 
задължава да намали негативното въздействие върху околната среда, 
като трябва да положи усилия да оптимизира разхода на вода, на 
енергия, както и да намали до минимум отпадъците.

7.2. По време на изпълнение на дейностите изпълнителят се 
задължава да предприеме мерки за:

•	 Енергийна ефективност;
•	 Рационално използване на суровините, материалите, 

природните ресурси и електроенергията.

8. Клаузи, свързани с оптимизиране на трафика по време на 
изпълнението117 (примерни текстове):

8.1. Непосредствено преди започване на ремонтните действия 
117 Критерият не е приложим при поръчки за изграждането на нови пътища.  
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изпълнителят следва да извърши проучване и анализ на 
натовареността на пътния участък, който подлежи на ремонт/ 
реновиране. Резултатите от анализа се предоставят за обсъждане на 
възложителя и лицето, осъществяващо строителен надзор. 

8.2. Изпълнителят е длъжен да организира дейностите си съгласно 
резултатите от анализа на натовареността, така че да не се затруднява 
или да се затруднява минимално движението по пътния участък. По-
сериозно ограничаване на движението по пътния участък се допуска 
след съгласуване с възложителя или лицето, осъществяващо строителен 
надзор извън часовете, в които движението е най-натоварено. 

9. Клаузи, свързани с мониторинг на състоянието на околната среда 
(примерни текстове):

Изпълнителят е длъжен да разработи план за мониторинг на 
околната среда по време на изпълнението и система от мерки, които 
да се прилагат при установяване на наднормено замърсяване с азотни 
оксиди, фини прахови частици и други замърсители, причинено от 
интензивен трафик и/или неблагоприятни метеорологични условия. 
Планът за мониторинг на околната среда задължително като 
минимум следва да включва непрекъснато наблюдение на състава на 
въздуха в близост до строителната площадка и отчитане на шумовото 
замърсяване в близост до строителната площадка.  

10. Клаузи, свързани с техническа и биологична рекултивация 
(примерни текстове):

Изпълнителят трябва да разработи и представи за одобрение 
от лицето, осъществяващо строителен надзор и възложителя 
проект за техническа и биологична рекултивация, съгласно 
Наредба № 26 / 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени 
терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 
оползотворяване на хумусния пласт и ландшафтен проект и 
озеленяване. Рекултивацията и озеленяването на площите, 
засегнати от строителството, да се извършва само с типични за 
района растителни видове, като не се допуска използването на 
инвазивните и потенциално инвазивните чужди за България 
видове висши растения с цел предотвратяване нахлуването на 
неместни видове в природните местообитания. 
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11. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове):

11.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0,5%  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 2% (два процента) от стойността на поръчката.

11.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

11.3. В случай на установено неизпълнение на задължението 
за управление на отпадъци възложителят отправя писмено 
предупреждение до изпълнителя. При повторно нарушение 
възложителят налага санкция в размер на 0,5% (нула цяло и пет 
процента) от стойността на поръчката. В случай че изпълнителят не 
изпълни някоя от мерките по опазване на околната среда, описани в 
изискванията на възложителя, свързани с премахване на отпадъци 
и съоръжения, оросяване на запрашени участъци, почистване на 
настилки и тротоари и др. до състояние съгласно договора, и за което 
изпълнителят е получил нареждане/съобщение/предписание от 
лицето, осъществяващо строителен надзор/възложителя, но поради 
своето виновно поведение не е предприел корективни действия, 
възложителят може, без това да го задължава, да отстрани отпадъци 
и временни съоръжения, да извърши оросяване на запрашени 
участъци и да почисти настилките и тротоарите, като направените 
във връзка с това разходи ще бъдат приспаднати от дължимите суми 
на изпълнителя.
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Екологосъобразни критерии

„Транспорт“
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Превозни средства с ниски 
емисии (парникови газове, 

други изгорели газове и 
шум).

Превозни средства, 
използващи алтернативни 

горива и начини на 
задвижване.

Намаляване на разхода на 
гориво чрез екологично 
шофиране, системи за 

следене на налягането в 
гумите и индикатори за 

смяна на предавката.

Намаляване на разхода на 
гориво чрез използване 

на смазочни масла с 
нисък вискозитет и гуми с 
ниско съпротивление при 

търкаляне.

„Законосъобразно 
управление на 

специфичните отпадъчни 
потоци“.

Вредно въздействие върху 
околната среда от тази 

продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Принос за изменението 
на климата чрез емисии 

парникови газове

Изчерпване на природни 
ресурси

Шумово замърсяване

Замърсяване на 
атмосферния въздух 
с емисии на изгорели 

газове от моторни 
превозни средства 

Генериране на 
специфични отпадъчни 

потоци – отработени 
масла, излезли от 

употреба гуми, излезли 
от употреба моторни 
превозни средства, 

негодни за употреба 
батерии и акумулатори
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I. Обхват 

Обхватът на продуктовата група „Транспорт“ включва следните 
подгрупи:

•	 Пътнически автомобили (категория М1118), директно закупени 
или договорени в рамките на системи за лизинг/даване под 
наем;

•	 Леки товарни автомобили (категория N1119);
•	 Обществен транспорт – закупуване на превозни средства 

(автобуси/електробуси, попадащи в категория М2120 и М3121) и 
услуги за превоз на пътници;

•	 Събиране на отпадъци – закупуване на специализирани 
превозни средства за събиране и транспортиране на битови 
отпадъци и предоставяне на услуги.

Екологосъобразните критерии към продуктова група „Транспорт” 
представляват препоръки, насочени към насърчаване използването 
на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства и 
свързаните с тях услуги, чрез:

•	 Определяне на екологосъобразни спецификации за 
закупуване на различните видове превозни средства, водещи 
до намаляване на CO2 емисиите и други замърсители, както и 
за излъчването на шум;

•	 Стимулиране на възложителите да отчитат енергийните и 
екологичните въздействия от експлоатационния жизнен 
цикъл при закупуване на пътни превозни средства, в това 
число необходимостта от гарантиране на екологосъобразно 

118 Категория М1 – не повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача; в превозните 
средства от категория М1 няма място за стоящи пътници; броят на местата за сядане може да 
бъде ограничен до едно (мястото за сядане на водача) - чл. 149, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за 
движение по пътищата (ЗДвП)
119 Категория N1 – моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз 
на товари с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t - чл. 149, ал. 1, т. 3, буква 
„а“ от Закона за движение по пътищата (ЗДвП)
120 Категория М2 – повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически 
допустима максимална маса не повече от 5 t. Може да има място за стоящи пътници - чл. 149, 
ал. 1, т. 2, буква „бб“ от Закона за движение по пътищата (ЗДвП)
121 Категория М3 - превозни средства с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане 
на водача, с технически допустима максимална маса над 5 t. Може да има място за стоящи 
пътници - чл. 149, ал. 1, т. 2, буква „в“ от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) 
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управление на специфичните отпадъчни потоци в резултат 
на използването на превозните средства – отработени масла, 
излезли от употреба гуми (ИУГ), излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и 
акумулатори (НУБА;

•	 Контрол върху изпълнението на договора с оглед спазване на 
предварително заложените екологични критерии.

През 2012г. Европейската комисия представя критерии за „зелени“ 
обществени поръчки за транспорт, достъпни на български език122. 
Тези критерии се разделят на основни и пълни. Основните критерии 
представляват базисни, по-опростени „зелени“ изисквания, свързани 
основно с използването на определени опасни вещества и правилната 
употреба на продуктите. Пълните критерии са свързани с по-строги 
изисквания и целят максимално редуциране на въздействието върху 
околната среда при осъществяването на поръчки в обхвата на групата.  

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група123:

•	 Доставка на Х броя нови МПС за нуждите на … (напр. 
наименование на възложителя, второстепенните 
разпоредители с бюджет към дадения възложител). Подходящи 
CPV кодове: 34100000-8, 34110000-1;

•	 Доставка на нови електрически автомобили – категория … за 
нуждите на … (наименование на възложителя). Подходящи 
CPV кодове: 34100000-8, 34144900-7; 

•	 Доставка на автобуси за масов градски транспорт. Подходящ 
CPV код: 34121100-2;

•	 Доставка на Х броя електрически автобуси за масов градски 
транспорт. Подходящ CPV код: 34121100-2;

•	 Доставка чрез лизинг на нови МПС за нуждите на … 
(напр. наименование на възложителя, второстепенните 
разпоредители с бюджет към дадения възложител). Подходящи 

122 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport.pdf
123 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
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CPV кодове: 34100000-8, 34110000-1;
•	 Доставка чрез лизинг на нови автобуси за масов градски 

транспорт. Подходящ CPV код: 34121100-2;

•	 Доставка чрез лизинг на Х броя електрически автобуси за 
масов градски транспорт. Подходящ CPV код: 34121100-2;

•	 Доставка на Х броя специализирани автомобили за сметосъбиране 
и сметоизвозване. Подходящ CPV код: 34144511-3;

•	 Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 
територията на … (напр. наименование на възложителя). 
Подходящи CPV кодове: 90511000-2, 90513000-6;

•	 Специализиран превоз на служители на …. (напр. наименование 
на възложителя). Подходящ CPV код: 60130000-8;

•	 Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 
ХХХХ – YYYY г. на територията на …. (напр. наименование на 
общината-възложител). 

Описание на използваните CPV кодове:

Предмет CPV код

Моторни превозни средства 34100000-8

Леки автомобили 34110000-1

Автобуси за обществен транспорт 34121100-2

Електрически превозни средства 34144900-7

Сметосъбирачни камиони 34144511-3

Товарни превозни средства със специално предназначение 34144700-5

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 60130000-8

Услуги по събиране на битови отпадъци 90511000-2

Услуги по превозване на отпадъци 90513000-6
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II. Технически спецификации („ТС“)124

Примерните изисквания, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях. 

1. Емисии CO2125

Критерият емисии на CO2 е 
приложим към всички превозни 
средства от настоящата група, вкл. 
и към електрическите превозни 
средства, без значение дали са 
придобити чрез покупка или лизинг. 

Примерни изисквания:

Възложителят може да заложи 
максимално ниво (г/км) на 
изхвърляните от превозното средство 
емисии въглероден диоксид, 
съгласно техния технически лист. 
Залагането на конкретните стойности 
е в оперативната самостоятелност на 
възложителя и зависи от категорията 
(съгласно Закона за движение на 
пътищата) на превозното средство, 
което се предвижда да се закупи, вида 
на автомобилното купе (седан, хечбек, комби и т.н.), както и от неговата 
големина. 

Примерни стойности на CO2 емисиите са посочени в разработените от 
ЕС критерии за продуктова група „Транспорт“126. Възложителите, обаче, 

124 Агенцията по обществени поръчки е предоставила за публично обсъждане проекти 
на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили със срок за 
предоставяне на коментари и предложения 14.05.2018 г.
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/novina_TS_auto.pdf
125 Нива на CO2 емисии. Стойностите за CO2 емисиите в g/km следва да бъдат за комбиниран 
цикъл и да се предоставят от производителите.
Възлагащите органи следва да изберат превозни средства, които да не са по-големи от 
необходимите за задачата, за чието извършване са предназначени.
126 Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за транспорт

През 2016 г. община Габрово 
провежда поръчка с предмет 
„Доставка на нов изцяло 
електрически автомобил за 
нуждите на община Габрово“.

В техническата спецификация 
на поръчката са заложени 
специфични екологосъобразни 
критерии, свързани със 
закупуването на превозното 
средство с алтернативен начин 
на задвижване.

Повече информация за 
поръчката може да намерите 
на следния уеб адрес:

https://op.gabrovo.bg/profil-
n a - k u p u v a c h a / p u b l i c h n o -
sastezanie/301-

ОБЩИНА ГАБРОВО
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следва да имат предвид, че критериите 
на ЕС са приети през 2012 г., като 
тяхната ревизия (актуализация) се 
очаква в края на 2018 г.127

Доказване: 

•	 Оферентът трябва да 
представи техническия лист на 
превозното средство, в който 
са посочени CO2 емисиите.

127 Европейска комисия. Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Transport. 
Technical report and criteria proposal (3rd draft), м. февруари 2018 г. 

1. Община Марибор, Словения 
(2016 г.)

Поръчка за доставка с 
предмет „Закупуване на 
нискоемисионни автобуси за 
обществен транспорт“

Заложени са екологосъобразни 
критерии към предмет, 
критерии за възлагане, ТС и 
договорни клаузи.

Уеб адрес: http://www.
gpp2020.eu/fileadmin/files/
Tender_Models/GPP_2020_
T e n d e r _ M o d e l _ B u s e s _
Maribor_April_2016.pdf

2.  Холдинг Загреб, Хърватия:

Поръчка за доставка с 
предмет „Закупуване на 
нискоемисионни (CNG) 
минибусове за обществен 
транспорт“

Изисквания в техническите 
спецификации.

Уеб адрес - http://www.
gpp2020.eu/fileadmin/files/
Tender_Models/GPP_2020_
Tender_Model_on_electric_
minibuses_Croatia_April_2016.
pdf 

ЧУЖДЕСТРАННИ ДОБРИ 
ПРАКТИКИ
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2. Емисии изгорели газове

Примерно изискване:

•	 Превозните средства 
трябва да отговарят 
минимум на стандарта 
EURO 5 (основен 
критерий) / EURO 6 (пълен 
критерий)128.

Доказване:

•	 Оферентът трябва 
да представи 
техническия лист на 
превозното средство, 
в който е посочена 
тази информация 
и/или сертификат 
за ЕО одобряване 
на типа, съгласно 
Директива 2007/46/
ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, 
съответно Наредба № 
60 от 24.04.2009 г. за 
одобряване типа на 
нови моторни превозни 
средства и техните 
ремаркета.

128 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2007 на ЕП и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово 
одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни 
средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация 
за ремонт и техническо обслужване на превозни средства - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=EN

1. Хибридни автомобили: МТСП 
– 2016 г. http://profile.mlsp.
government.bg/49eaa3fea4b0d75fb3
f98216054e8340

2. Електрически автомобили

2.1. Община Габрово

h t t p s : / / o p . g a b r o v o . b g / p r o f i l -
n a - k u p u v a c h a / p u b l i c h n o -
sastezanie/301-

2.2. Община Самоков

http://profil.samokov.bg/?cat=91

2.2. Градска зона на Барселона

http://www.gpp2020.eu/fileadmin/
files/Tender_Models/GPP_2020_
Tender_Model_Electric_Vehicles_
AMB_Catalonia_March_2016_01.
pdf

2.3. HEP, Хърватска енергийна 
компания

http://www.gpp2020.eu/fileadmin/
files/Tender_Models/GPP_2020_
t e n d e r _ m o d e l _ - _ e l e c t r i c _
vehicles_-_Croatia_2015.pdf

2.4. Федерална Агенция за 
обществени поръчки, Австрия

http://www.gpp2020.eu/fileadmin/
files/Tender_Models/GPP_2020_
Tender_Model_BBG_vehicles_
January_2016.pdf

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ХИБРИДНИ 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
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3. Екологично управление129 на превозното средство

Примерно изискване:

•	 За автомобилите/микробусите 
да са предоставени информация/
инструкции относно 
екологичното управление 
на съответното превозно 
средство. 

Доказване: 

•	 Оферентът предоставя 
документация, в която 
се съдържа изискваната 
информация.

4. Превозното средство да е 
оборудвано със „start-stop“ система.

Доказване: 

•	 Оферентът предоставя 
документация, в която 
се съдържа изискваната 
информация.

129 Екологично управление на превозно средство означава управление, при което се пести 
гориво и разходи за поддръжка и ремонт, като същевременно опазва околната среда

Възложител: Общински съвет 
Стокхолм

Поръчка за покупка на 
специализирано транспортно 
средство.

Заложени специфични 
екологосъобразни изисквания 
в ТС.

Повече информация за 
поръчката може да намерите 
на следния уеб адрес:

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
environment/gpp/pdf/news_
alert/Issue15_Case_Study34_
Stockholm_ambulance.pdf

ЗЕЛЕНА ЛИНЕЙКА
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5. Показване на разхода на гориво

Примерно изискване:

•	 Предлаганите превозни 
средства да са оборудвани 
с механизъм, чрез който на 
водача се показва разходът 
на гориво.

Доказване: 

•	 Оферентът трябва да 
представи техническия лист 
на превозното средство, 
в който е посочена тази 
информация.

6. Гуми на превозните средства — 
съпротивление при търкаляне

Примерно изискване:

•	 Съпротивлението при 
търкаляне (както за нови, 
така и за регенерирани гуми), 
изразено в кг/тон, не трябва 
да надвишава  допустимите 
стойности съгласно стандарт 
ISO 28580 или еквивалентен 
на него.

Доказване: 

Оферентът трябва да представи списък на гумите, които ще бъдат 
използвани/следва да бъдат използвани, заедно със съответните 
резултати от изпитване съгласно стандарт ISO 28580 или 
еквивалентен на него.

За съответстващи на това условие се считат продуктите с екомаркировка 
от тип I или еквивалентна, отговаряща на посочените критерии. Могат 
да се приемат и други подходящи доказателствени средства.

Това е най-често срещаният 
тип екомаркировка  при 
възлагане на ЗеОП. 

На базата на редица критерии, 
вкл. екологични, се поставя 
стандарта за съответната 
екомаркировка.

ПРИМЕРИ

• The European Ecolabel: http://
ec.europa.eu/environment/
ecolabel/index_en.htm;

• The Nordic Swan, Scandinavia: 
www.svanen.nu;

• The Blue Angel (Blauer Engel), 
Germany: www.blauer-engel.de;

• Umweltzeichen, Austria: www.
umweltzeichen.at;

NF Environment, France: www.
marque-nf.com;

• Milieukeur, the Netherlands: 
www.milieukeur.nl;

• AENOR, Spain: www.aenor.es.

ЕКОМАРКИРОВКА ТИП I  
(EN ISO 14024)
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При поръчки за предоставяне на услуги оферентът следва да 
представи декларация за ангажимент за използване на тези продукти 
през цялото времетраене на договора. 

7. Ауспухът на превозното средство не трябва да бъде разположен от 
същата страна, от която е вратата за пътниците (изискването е приложимо 
към поръки за доставки на средства за обществен транспорт).

Доказване: 

Оферентът трябва да представи техническия лист на превозното 
средство, в който е посочена тази информация.

8. Управление на отпадъците от отработени масла, ИУГ, ИУМПС и 
НУБА

Примерно изискване: 

Осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците от 
отработени масла, ИУГ, ИУМПС и НУБА: 

•	 Отработените масла да позволяват оползотворяване чрез 
регенериране, като кандидатът ще осигури тяхното разделно 
събиране (в съответствие с изискванията на Наредбата за 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти), съхранение, 
транспортиране и регенериране, или ще сключи договор с 
лица, притежаващи необходимите разрешителни документи 
по чл.35 на Закона за управление на отпадъците, които да 
извършат това;

•	 ИУГ да се предават на лица, притежаващи необходимите 
разрешителни документи по чл.35 на Закона за управление на 
отпадъците, за последваща регенерация/рециклиране/влагане 
в строителството и в краен случай – изгаряне с оползотворяване 
на енергия;

•	 Пластмасовите компоненти на МПС с тегло над 100 грама да 
са обозначени, като се прилагат изискванията на стандартите, 
посочени в чл.6, ал.3 на Наредбата за ИУМПС; 

•	 За ИУМПС да се осигури предаването им на площадки за 
събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

•	 НУБА – да се събират разделно от другите отпадъци, на 
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подходящи места, и да 
се предават на лица, 
притежаващи необходимите 
разрешителни документи 
по чл.35 на Закона за 
управление на отпадъците, 
за транспортиране, 
п р е д в а р и т е л н о 
третиране, рециклиране и 
оползотворяване. 

Доказване: 

Представяне на съответните 
разрешителни документи 
и договори за дейности по 
управление на отпадъци.

III. Критерии за подбор

Добрите практики показват, 
че при възлагане на поръчки, 
попадащи в настоящата група, 
екологосъобразните критерии се 
залагат предимно в техническите 
спецификации. Въпреки това могат 
да се откроят следните приложими 
критерии за подбор. 

Примерните критерии, 
представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от 
предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на 
тях. 

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът 
трябва да прилага система по 
Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) 

1. 20 броя електрически единични 
автобуси и допълнително 
оборудване към тях; "Столичен 
автотранспорт" ЕАД – София 

https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-
po-zop/dostavka-chrez-lizing-na-
20-broya-el-edinichni-avtobusi/

2.Доставка  на електрически 
автомобил; Федерално 
министерство на вътрешните 
работи, Германия http://www.
gpp2020.eu/fi leadmin/fi les/
Tender_Models/GPP_2020_
Tender_Model_E-Car_BeschA_
April_2016.pdf

3. Лизинг на ниско-емисионни 
превозни средства; Главна 
дирекция на правителството 
на Каталуня http://www.
gpp2020.eu/fi leadmin/fi les/
Tender_Models/GPP_2020_
Tender_Model_Leasing_Vehicles_
Catalonia_March_2016.pdf

4. Покупка чрез лизинг на ниско-
емисионни превозни средства 
(различни класове); HEP, 
Хърватска енергийна компания 
http://www.gpp2020.eu/fileadmin/
files/Tender_Models/GPP_2020_
T e n d e r _ M o d e l _ - _ E l e c t r i c _
Vehicles_-_Croatia_2015.pdf

5. Съвместен лизинг на зелени 
превозни средства в Италия; 
Consip SpA, Италия (Централен 
орган за покупки) http://www.
gpp2020.eu/fi leadmin/fi les/
Tender_Models/GPP2020_case_
study_-_Consip_-_vehicles_July_
final2.pdf 

ДОБРИ ПРАКТИКИ
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или еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват130, идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай, че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи 
в съответните срокове по независещи от него причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 

130 Възложителят следва да включи в условията на поръката определение  на „обхват идентичен 
или сходен с тези на поръчката“.
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2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката 
за еквивалентност на мерките, предложени от участниците/
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кандидатите, се извършва за всеки конкретен случай.

IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ 
поръчки, попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, от 
идентифицираните български и чуждестранни примери при възлагане 
на поръчки от настоящата група могат да се направят следните изводи:

•	 При закупуване на електрически и хибридни превозни средства, 
в случай на обстойно и ясно залагане на екологосъобразните 
изисквания в техническата спецификация, подходящ критерий 
за възлагане за настоящата група е „най-ниска цена“ (чл. 70, 
ал.2, т. 1 от ЗОП);

•	 При закупуване на транспортни средства с конвенционално 
задвижване, освен „най-ниска цена“, подходящ е и критерий 
за възлагане „ниво на разходите, като се отчита разходната 
ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл“ 
(чл. 70, ал.2, т. 2 от ЗОП);

През 2017 г. МТИТС провежда поръчка с предмет „Доставка на фабрично нови 
моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“

Възложителят е заложил критерий за възлагане „Ниво на разходите, като 
се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен 
цикъл“.

В  методиката е включен показател за оценка „разход за целия жизнен цикъл“, 
разработен на базата на НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на 
методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на 
пътните превозни средства.

Уеб адрес към документацията на поръчката:

https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/583

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)
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Когато се разглеждат разходите 
през целия жизнен цикъл на 
превозните средства, в допълнение 
към покупната цена трябва да се 
вземат предвид потреблението на 
енергия и разходите за извеждане 
от експлоатация. Следните разходни 
елементи следва да бъдат отчетени 
в рамките на разходите през целия 
жизнен цикъл: инвестиционни 
разходи, годишни данъци за 
моторни превозни средства; 
енергийни разходи въз основа на 
разходите за гориво; разходи за 
поддръжка (двигателно масло, 
гуми, резервни части и съответните 
разходи за труд); застрахователни 
разходи; и разходи или приходи в 
края на експлоатационния срок (в 
зависимост от това дали превозното 
средство се бракува или продава). 

В допълнение на гореизложеното, 
следва да се отбележи, че 
нормативно е уредена методика за 
определяне на някои от разходите 
за целия жизнен цикъл на пътните 
превозни средства от категория M 
и N. Съгласно чл. 71, ал. 5 от ЗОП 
(ред. ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 
1.03.2019 г.)131, когато енергийните 
аспекти и въздействието върху 
131 Чл. 71, ал .5 от ЗОП (ред. бр. 80 от 28.09.2018 г., в 
сила от 28.09.2018 г.) При възлагане на обществена 
поръчка за доставка на пътни превозни средства 
по приложение № 11 за изчисляване на определени 
разходи за целия жизнен цикъл възложителите 
прилагат методиката, определена с наредба на 
министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията.

1. Правителство на Каталуня, 
Испания.  „Медицински 
транспортни услуги в Каталуня“ 
h t t p : / / w w w . g p p 2 0 2 0 . e u /
fileadmin/files/Tender_Models/
GPP_2020_Tender_Model_
Medical_Transport_Catalan_
Government_April_2016.pdf

2. Министерство  на вътрешните 
работи, Каталуня. „Закупуване 
чрез лизинг на ниско 
емисионни коли“ http://www.
gpp2020.eu/fileadmin/files/
Tender_Models/GPP_2020_
tender_model_DI_GenCat_
vehicles_June_2014.pdf

3. Министерство на територията 
и устойчивостта, Каталуня. 
„Закупуване чрез лизинг на 
коли с ниско въглеродни 
емисии“ http://www.gpp2020.
eu/fileadmin/files/Tender_
Models/GPP_2020_Catalan_
Government_Tender_Model_
Vehicles_210214.pdf

4. Федерална Агенция 
за обществени поръчки, 
Австрия. „Закупуване на ниско 
въглеродни превозни средства“ 
h t t p : / / w w w . g p p 2 0 2 0 . e u /
fileadmin/files/Tender_Models/
GPP_2020_Tender_Model_
Low_Carbon_Vehicles_BBG_
April_2015.pdf

5. Градски транспорт, 
Любляна. „Закупуване на 
ниско емисионни автобуси“ 
h t t p : / / w w w . g p p 2 0 2 0 . e u /
fileadmin/files/Tender_Models/
GPP_2020_Tender_Model_
L o w - E m i s s i o n _ B u s e s _
Ljubljana_Feb_2016_01.pdf 

ДОБРИ ПРАКТИКИ
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околната среда са представени в 
парично изражение, за изчисляване 
на определени разходи за целия 
жизнен цикъл на пътните превозни 
средства възложителите прилагат 
методиката, определена с наредба 
на министъра на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията.

•	 При услуги за обществен 
транспорт и услуги за събиране 
и транспортиране на отпадъци 
– често се използва критерий 
за възлагане „оптимално 
съотношение качество/
цена, което се оценява 
въз основа на цената или 
нивото на разходите, както 
и на показатели, включващи 
качествени, екологични и/или 
социални аспекти, свързани 
с предмета на обществената 
поръчка“. По-долу са изложени 
примерни екологични аспекти, 
които могат да се използват 
при оценяване „качеството“ на 
офертите.

1. Община Габрово –поръчка 
за доставка  електробуси 
и  зарядни станции за тях, 
финансирана по Оперативна 
програма „Региони в растеж“. 
При разработването на 
тръжните спецификации са 
анализирани специфичните 
изисквания на обществения 
транспорт в Габрово. 
Изследвани са различни 
технологии (видове автобуси) 
и са направени анализи 
за прилагането на тези 
технологии по отношение на 
конкретните условия на града и 
наличните финансови ресурси. 
Заложени са екологосъобразни 
критерии  в ТС и методиката за 
оценка:

h t t p s : / / o p . g a b r o v o . b g /
profil-na-kupuvacha/otkriti-
protzeduri/480-

http://www.sppregions.eu/
f i l e a d m i n / u s e r _ u p l o a d /
T e n d e r s / G a b r o v o / S P P _
Regions_Tender_model_e-
buses_Gabrovo_BG_FINAL.pdf

2. "Столичен автотранспорт" 
ЕАД – София. „Доставка чрез 
лизинг на 20 броя електрически 
единични автобуси и 
допълнително оборудване към 
тях“. Възложителят е заложил 
редица екологосъобразни 
критерии в методиката за 
оценка и ТС

h t t p s : / / s o f i a b u s . n i t . b g /
proczeduri-po-zop/dostavka-
chrez-lizing-na-20-broya-el-
edinichni-avtobusi/ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ
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1. Използване на алтернативни132 горива: 

Начин на оценяване: 

Допълнителни точки се присъждани, в случай че всички превозни 
средства са проектирани да се захранват с алтернативни видове 
горива или системи (например биогорива, електрически, водородни 
или хибридни системи); или

Възможно е показателят да се заложи и със „стъпка“, която се 
изчислява математически, както следва:

•	 10 т. би получил кандидат / участник, предложил между 25% 
и 50% включително от подлежащите на доставка превозни 
средства да са задвижвани с алтернативни горива или системи;

•	 20 т. би получил кандидат / участник, предложил между 51% 
и 75% включително от подлежащите на доставка превозни 
средства да са задвижвани с алтернативни горива или системи;

•	 30 т. би получил кандидат / участник, предложил между 76% 
и 100% от подлежащите на доставка превозни средства да са 
задвижвани с алтернативни горива или системи.

Доказване: 

Оферентът трябва да представи техническия лист на превозното 
средство (за съответния предложен процент превозни средства), в 
който са посочени тези технически или горивни спецификации.

2. Нива на излъчвания шум

Начин на оценяване

Допълнителни точки да бъдат присъждани, в случай че излъчването 
на шум от превозното средство е по-ниско от нормативно 
определеното в Наредба № 61 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на 
нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво 

132 Превозното средство да може да се задвижва чрез технологии, при които не се използват 
изкопаеми горива. По възможност алтернативните горива следва да бъдат получени от 
възобновяеми енергийни източници (включват се и хибридни системи). Използваните в 
транспорта възобновяеми енергийни източници включват електроенергията и водорода, 
произведени от възобновяеми източници, както и биогоривата. Възобновяемите източници за 
производството на електроенергия и водород включват: слънцето, вятъра, биомасата, водните 
и геотермалните източници.
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на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба (обн., ДВ, бр. 
87 от 3.10.2003 г.), съответно Директива 2007/34/ЕО на Комисията 
oт 14 юни 2007 година за изменение, за целите на привеждането ѝ 
в съответствие с техническия прогрес, на Директива 70/157/ЕИО на 
Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба 
на моторни превозни средства.

Доказване: 

Оферентът трябва да представи техническия лист на превозното 
средство, в който е посочена тази информация, или резултати от 
изпитване.

3. По-ниски CO2 емисии (когато е приложимо)

Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката.

Допълнителни точки да бъдат присъждани, в случай че CO2 емисиите 
от превозното средство са по-ниски от минимално допустимите 
съгласно спецификациите. 

Доказване:

Оферентът трябва да представи техническия лист на превозното 
средство, в който са посочени CO2 емисиите.

4. Емисии изгорели газове

Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката. 

Допълнителни точки да бъдат присъждани, в случай че превозното 
средство е сертифицирано като отговарящо на стандарта EURO 6 за 
емисии (където е приложимо). 
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Доказване: 

Оферентът трябва да представи техническите документи на превозното 
средство, от които да е видно, че то отговаря на този стандарт.

5. Показател за оценка в поръчка за закупуване на електробуси:133 

Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката). 

Критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”.

Показател за оценка: „Енергийни и емисионни разходи за целия 
експлоатационен живот на предлаганите автобуси“ в т. ч.:

Енергийни разходи (ЕР), в евро - по формулата:   

където ЕР min - най-нисък разход от всички оферти 
               ЕР n - разход от конкретната оферта

Във връзка с прилагането на чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените 
поръчки относно прилагането на Директива 2009/33/ЕО за 
насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни 
средства, участниците/кандидатите задължително предоставят като 
неразделна част от „Предложение за изпълнение”, изчислените 
енергийни разходи в евро.

133 https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/480-
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№ Показатели за 
1 км пробег

Стойност на 
показателя

Цена на  
ел. 

енергия

Енергийни 
разходи 

през целия 
експлоатационен 

живот (€)

1.

(A) - разход 
на ел. енергия 
в (квтч/км) 
(съгласно 
условия за 
изпитване 
SORT 2)

A =___ квтч/км … € /квтч ЕР = _______

Забележка: SORT 2 - разход на енергия квтч/км, определен съгласно 
условията и тестовете за работни цикли (SORT), разработени от 
Международния съюз за обществен транспорт (UITP)134. В конкретния 
пример участниците/кандидатите трябва да представят резултатите 
за разход на енергия след тестване съгласно SORT 2.
За попълване на данните за енергийните разходи в таблицата 
участниците/кандидатите правят следните изчисления:

Енергийните разходи – ЕР:

ЕР = А х В х С

Енергийните разходи на n-тия участник/кандидат се изчисляват по 
следната формула:

ЕР = A x B x C

ЕР = разход на електрическа енергия (квтч/км) x X (км) x (… €/квтч), където: 

А - разход на електрическа енергия (квтч/км) за автобусите 
предложени от  участника/кандидата;

B = X(км) - пробегът на превозното средство през целия му 
експлоатационен живот;

C = … (€ /квтч) - цена на 1 квтч електрическа енергия.

Забележка: Стойностите, записани в таблицата, се закръгляват до 
втория знак след десетичната запетая.
134 https://www.uitp.org/news/E-SORT-addendum
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Приложение: За доказване на 
стойностите на показателите, 
попълнени в таблицата, като 
неразделна част от направените 
изчисления, участниците/
кандидатите трябва да представят 
заверени копия на протоколи с 
резултати от проведени тестове 
според SORT 2 от техническа 
служба по смисъла на чл. 3, т. 31 на 
Директива 2007/46/ЕО, доказващи 
стойността на посочения разход 
на гориво за предлаганото от тях 
превозно средство.

V. Клаузи в договора135

1. Общи клаузи (примерни текстове)

1.1. Управление на отпадъци от 
отработени масла, ИУГ, ИУМПС и 
НУБА (договори за лизинг):

Изпълнителят прилага мерки 
за разделното събиране и 
законосъобразно управление на 
отработени масла, ИУГ, ИУМПС 
и НУБА, за да се сведе до минимум въздействието върху околната 
среда. 

Доказване: 

Изпълнителят да представи доказателства, че прилага мерки за 
законосъобразното управление на отработени масла, ИУГ, ИУМПС и 
НУБА – представя съответните разрешителни и други документи за 
дейностите по управление на отпадъците, които той извършва, или 
предоставя договор с лица, притежаващи изискуемите разрешителни 
по ЗУО за дейности с такива отпадъци. 
135 Стандартизиран проект на договор и специализирани клаузи към договори за доставка на 
автомобили е наличен на:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/razpechatvane2/2_PPA_automobiles.doc

1. „Интегриран градски 
транспорт“', гр. Сливен. 
„Доставка на 27 броя автобуси 
за автобусен парк на МГОТ“ 
h t t p s : / / s o p . b g / p p r e v o z i -
sliven-536/proceduri-20-1-zop/
a1-0002239.html

2. Градска зона на Барселона

h t t p : / / w w w . g p p 2 0 2 0 . e u /
f i l e a d m i n / f i l e s / T e n d e r _
M o d e l s / G P P _ 2 0 2 0 _
T e n d e r _ M o d e l _ E l e c t r i c _
Vehicles_AMB_Catalonia_
March_2016_01.pdf

3. HEP, Хърватска енергийна 
компания

h t t p : / / w w w . g p p 2 0 2 0 . e u /
f i l e a d m i n / f i l e s / T e n d e r _
Models/GPP_2020_tender_
model_-_electric_vehicles_-_
Croatia_2015.pdf 

НИСКО ЕМИСИОННИ 
АВТОБУСИ ЗА ГРАДСКИ 

ТРАНСПОРТ
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Доказване: 

Представяне на доказателства за прилагане на мерки за събиране и 
обезвреждане на използваните смазочни масла и гуми.

2. Клаузи, свързани с обучение на водачи, приложими за услуги по 
продуктовата група (примерни текстове)

2.1. Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка 
предварително обучение на персонала на възложителя по шофиране, 
съобразено с опазването на околната среда, с цел по-ефективно 
използване на горивото. 

3. Клаузи, свързани със санкции, приложими за всички доставки и 
услуги по продуктовата група (примерни текстове)

3.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0.5 %  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1 % (един процент) от стойността на поръчката.

3.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

3.3. В случай на установено неизпълнение на задължение за управление 
на отпадъци възложителят отправя писмено предупреждение до 
Изпълнителя. При повторно нарушение Възложителят налага санкция 
в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на поръчката. 
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Екологосъобразни критерии

„Улично осветление“ 
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Закупуване на енергийно 
ефективни осветителни 

тела.

Залагане на изисквания 
към характеристиките на 
осветителната уредба (да 
предоставя възможност 

за димиране, да включва 
система за контрол и 

управление и др.).

Залагане на изисквания 
към опасните вещества, 

използвани при 
производството.

Залагане на изисквания 
за депонирането на 

отпадъците, генерирани 
при демонтирането на 
излязлото от употреба 

оборудване.

Вредно въздействие върху 
околната среда от тази 

продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Висока консумация и 
разхищение на енергия

Генериране на отпадъци

Светлинно замърсяване

Замърсяване на 
въздуха, почвата и 

водите в резултат от 
използването на опасни 

вещества и суровини 
при производството на 

осветителните тела
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I. Обхват 

Обхватът на продуктовата група включва доставката на осветителни 
тела, консумативи и друго оборудване за улично осветление, както и 
услуги, свързани с монтиране, подмяна, поддръжка, експлоатация и 
извеждане извън експлоатация на оборудване за улично осветление, 
проектиране и/или експлоатация на системи за осветление. През 
2012г. Европейската комисия представя критерии за „зелени“ 
обществени поръчки за улично осветление136. Тези критерии се 
разделят на основни и пълни. Основните критерии представляват 
базисни, по-опростени „зелени“ изисквания, а пълните критерии са 
свързани с по-строги изисквания и целят максимално редуциране 
на въздействието върху околната среда при осъществяването на 
поръчки в обхвата на групата. Предложените екологосъобразни 
критерии могат да бъдат използвани и в обществени поръчки за 
проектиране и строителство на пътни участъци, в чийто предмет 
влиза прилежащото улично осветление.

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група137:

•	 Доставка на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични 
осветители за нуждите на … (наименование на възложителя). 
Подходящи CPV кодове: 31000000-6, 34993000;

•	 Изграждане, реконструкция и обновление на улично 
осветление в … (населеното място/обекта). Подходящи CPV 
кодове: 34993000, 45316000-5, 34928530-2;

•	 Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и 
ремонт на уличното осветление на … (напр. населено място) 
чрез договор с гарантиран резултат. Подходящи CPV кодове: 
45316000-5, 34928530-2, 34993000-4.

Уличното осветление може да бъде част от ОП, свързани с 
проектиране, изграждане или рехабилитация на улична мрежа или с 

136 Достъпни на български език на следния адрес: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
criteria/street_lighting_bg.pdf
137 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
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реконструкция и рехабилитация на градски площи, паркове и алеи. В 
тези случаи примерни предмети на ОП могат да бъдат: 

•	 Реконструкция и рехабилитация на … (напр. централен градски 
площад, парк, пешеходна зона и наименование на населеното 
място). Подходящи CPV кодове: 34993000, 45316000-5, 34928530-2;

•	 Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности 
свързани с инфраструктурата на …. (напр. обект, населено 
място). Подходящи CPV кодове: 34993000, 45316000-5, 
34928530-2, 50232100-1, 50232110-4; 

•	 Проектиране и строителство на пътна връзка и кръстовище в … 
(населено място или улица/булевард). Подходящи CPV кодове: 
34993000, 45316000-5, 34928530-2, 50232100-1, 50232110-4.

Описание на използваните CPV кодове:

Предмет CPV код

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; 
осветление 31000000-6

Оборудване за обществено осветление 34928500-3

Стълбове, използвани за обществено осветление 34928510-6

Осветителни стълбове 34928520-9

Улични лампи 34928530-2

Обществено осветление 34993000-4

Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за 
пътища, летища и други 45316000-5

Услуги по поддържане на общественото осветление 50232100-1

Експлоатация на съоръжения за обществено осветление 50232110-4



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

289

II. Технически спецификации („ТС“)

Примерните изисквания, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях. 

1. Високоефективно оборудване за осветление (лампи, осветители, 
баласти)

На първо място екологосъобразните критерии в техническите 
спецификации могат да поставят изисквания по отношение качествата 
на оборудването. Изискването за висока ефективност на оборудването 
може да бъде залагано в обществени поръчки, свързани с доставка 
на оборудване за осветление, както и в обществени поръчки, които 
включват проектирането и изграждането на осветителни уредби. 

Най-лесният начин за „озеленяване“ на уличното осветление е 
използването на LED осветителни тела, поради многобройните им 
предимства пред конвенционалното осветление - дълъг живот, липса 
на консумативи и обслужване, икономия на електроенергията до 90% 
в сравнение с конвенционалното осветление, компактни размери. 
Потенциални проблеми, които възложителят може да срещне, са 
евентуална непригодност на съществуващата осветителна уредба 
към LED осветителни тела, както и по-високата цена за закупуване 
на LED осветителните тела. 

Примерни изисквания:

•	 Доставяните осветителни тела да бъдат с LED технология 
(диодни осветители).

При електрическите лампи и осветителите възложителите могат да 
изискват осветителните тела да отговарят на определен енергиен клас, 
съгласно Приложение 6 на Делегиран регламент  (ЕС) № 874/2012 
на Комисията от 12 юли 2012 година за допълване на Директива 
2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители. 

•	 Всички осветителни тела следва да имат индекс на ефективност138, 
138  Изчислява се по реда, посочен в Делегиран регламент  (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 
юли 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители.
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достатъчен да покрие изискванията за клас на енергийна 
ефективност А/А+/А++ или най-високият възможен за типа 
осветително тяло съгласно Делегиран регламент № 874/2012/ЕК.

Друг подход, който възложителите биха могли да предприемат във 
връзка с ефективността на осветлението, е залагането на минимални 
изисквания относно светлинния добив на доставяните осветителните 
тела. Светлинният добив е отношението на светлинния поток 
и консумираната мощност, той показва ефективността, с която 
електрическата мощност се преобразува в светлина. Представя се 
като съотношение лумен/ват (lm/W). Потенциалните затруднения, 
свързани с прилагане на този подход, са породени от разнообразието 
на видовете осветителни тела и интензивното развитие на 
технологиите в тази сфера. 

Като добри практики, установени в български обществени поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, могат да се 
посочат следните примерни технически характеристики:

•	 Осветителните тела да отговарят на техническите изисквания, 
посочени в Приложение III, т.1, табл. 1,4,5,7-10 от Регламент 
№245/2009139 и Приложение III, от т. а до т. ж от Регламент 
№347/2010140;

•	 Минимален светлинен добив от светодиодите (само за LED 
осветителни тела)  ≥ 120 lm/W141;

•	 Минимален светлинен добив на тунелен осветител с 
асиметрична оптична система с натриева лампа ≥ 110 lm/W142  
за 150 W мощност;

•	 Минимален светлинен добив за натриеви лампи с високо 
налягане (НЛВН), Е27 и Е40 ≥ 88 lm/W за 50 W мощност;

139 Вж. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0245
140 Вж. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0347&from=EN
141 Цялата документация на следния адрес: http://77.85.197.110/procurement_document.
aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671&ProcurementGuid=4a3fc18d-4185-
44c8-8262-1ce371878f05&DocumentGuid=73a83dc6-acab-49e7-9684-b08a15200908
142 Цялата документация на следния адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&publikaciq
id=1936
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•	 Минимален светлинен добив за метал халогенни лампи (МХЛ) 
>   85 lm/W143.

При закупуването на оборудване, което включва и баласти, 
възложителите биха могли да заложат изискване за ефективност 
на баластите. Баластът е устройство, което служи основно за 
ограничаване на тока на лампата (лампите) до необходимата 
стойност, когато той е включен между захранването на една 
или повече газоразрядни лампи. Баластът може да включва и 
средство за промяна на стойността на захранващото напрежение, 
регулиране силата на светене на лампата, подобряване на фактора 
на мощността и, самостоятелно или в комбинация с пусково 
устройство, осигуряване на необходимите условия за пускане на 
лампата (лампите)144. 

•	 Баластите да отговарят на техническите изисквания, посочени 
в Приложение III, т.2, табл. 15, 16 и 18 от Регламент №245/2009 
и табл.17 от Регламент №347/2010.

Доказване: 

Възложителят би могъл да изиска: 

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за 
съответствие с изискванията съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП; и/или

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.

2. Удължен жизнен цикъл 

Удълженият жизнен цикъл на осветителните тела гарантира, че 
по-рядко ще се налага подмяна на осветителното оборудване, като 
по този начин се редуцира и вредното въздействие върху околната 

143 Цялата документация на следния адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid
=20170407mGpP4611768 
144 Дефиниция от Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за 
прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни 
лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както 
и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
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среда. Чрез условията за изпълнение на договора възложителят 
може да изиска гаранционна поддръжка на осветителните тела за 
целия им жизнен цикъл.

Примерно изискване:

•	 Осветителните тела да бъдат с експлоатационен период над 
80 хил. часа. 145

Доказване: 

Възложителят би могъл да изиска:

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.

3. Изисквания към използваните суровини и вещества в 
осветителните тела

3.1 Изисквания във връзка с наличието на вредни/опасни вещества

Вредните материали и вещества, използвани в оборудването за 
осветление, предпоставят замърсяване на околната среда при повреда 
на осветителното тяло или при извеждането му от експлоатация, 
поради което възложителят може да заложи като изискване 
осветителните тела да съответстват на разпоредбите на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 
(Обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г.) и Наредбата за 
условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени 
опасни вещества (Приета с ПМС № 55 от 06.03.2013 г., Обн. ДВ. бр.24 от 
12 Март 2013г.). Освен това възложителят може да изброи веществата, 
които осветителните тела следва да не съдържат (или да съдържат в 
минимални количества, когато отсъствието им е невъзможно).

Примерно изискване:

•	 Осветителните тела и прилежащото им оборудване да отговарят 
на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие 
на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда 

145 Община Габрово - https://op.gabrovo.bg/455-
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за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване 
във връзка с ограниченията за употреба на опасни вещества

•	 Осветителните тела и прилежащото им оборудване следва да 
не съдържат следните вещества146:

o Олово;

o Живак;

o Кадмий;

o Шествалентен хром;

o Полибромирани бифенили;

o Полибромирани дифенилетери;

o Бис(2-етилхексил)фталат (DEHP);

o Бутилбензилфталат (BBP);

o Дибутилфталат (DBP);

o Диизобутилфталат (DIBP).

Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.

3.2. Изисквания във връзка с към металните и пластмасовите 
елементи

Възложителят може да заложи изисквания към използваните 
метални и пластмасови компоненти.

Примерни изисквания:

•	 Използваните пластмасови и метални елементи да съдържат 
поне Х % рециклирани суровини и/или да бъдат годни за 

146 Възложителят следва да съобрази забранените вещества с конкретния тип осветително 
оборудване. 
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многократна употреба; Използваните метални и пластмасови 
елементи да бъдат лесни за разглобяване, да не бъдат запоени/
залепени, когато е възможно. 

Доказване: 

Възложителят би могъл да изиска: 

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.

3.3. Изисквания към транспортните опаковки

Възложителят може да изиска при доставката на осветителните тела 
използваните опаковки да са съставени от рециклирани вещества/
да бъдат годни за многократна употреба, за да се предотврати 
генерирането на по-голямо количество отпадъци.

Примерно изискване:

•	 Транспортните опаковки на осветителните тела да бъдат годни 
за многократна употреба;

•	 Транспортните опаковки на осветителните тела да бъдат 
съставени изцяло от рециклирани вещества. 

Доказване: 

Възложителят би могъл да изиска: 

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за 
съответствие с изискванията съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП; и/
или

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.
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4. Мерки при проектирането и 
изграждането на нови осветителни 
уредби и реконструкция и 
модернизация на съществуващи 
осветителни уредби 

Посочените изисквания са 
приложими само при обществени 
поръчки, чийто предмет е (или 
включва) проектирането и 
изграждането на нови осветителни 
уредби и реконструкция и 
модернизация на съществуващи 
осветителни уредби. Тези мерки са 
насочени към намаляване вредното 
въздействие на осветителните 
уредби през целия им жизнен 
цикъл и постигането на висока 
енергийна ефективност. Следва да 
се има предвид, че тези мерки са 
по-амбициозни и биха могли да 
създадат определени трудности пред 
възложителите и изпълнителите. 
При успешно имплементиране на 
изброените мерки би следвало да се 
постигнат значителни подобрения 
в енергийната ефективност на 
осветителните уредби.

Примерни изисквания:

•	 Проектите за нова осветителна 
уредба на кандидатите/участниците следва да съдържат мерки 
за оптимизация на уличното осветление:

o Постигане на минималните норми необходима светлина с 
минимален брой осветителни тела; 

o Изграждане/ оптимизиране на системата за управление 
на уличното осветление – системата следва да включва 

Като добра практика може 
да се посочи опитът на 
община Созопол, в чиято 
поръчка за модернизация, 
реконструкция, интелигентно 
управление и енергиен 
мениджмънт на система 
за улично осветление 
техническите спецификации 
изискват проектираната 
система да предоставя 
възможност за димиране 
на осветлението, почасово 
или погрупово изключване 
на осветлението, както и 
отчитане на енергийната 
ефективност, постигната чрез 
обновяването на системата.  

Цялата документация на 
поръчката може да бъде 
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към 
АОП под номер 00568-2017-
0005 или в профила на 
купувача на община Созопол 
на следния  уеб адрес - 
https://www.sozopol.bg/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=8655:2017-06-
19-08-58-46&catid=261:---q-q--
&Itemid=217 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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възможност за автоматично включване и изключване на 
осветителната уредба в определен час или на базата на 
информация за нивото на естествената светлина; 

o Възможност за димиране и адаптиране на уличното 
осветление – изменение на количеството излъчена светлина 
в зависимост от нивото на естествената светлина, така че 
да се покриват минималните нормативни изисквания и 
същевременно да се пести енергия. 

•	 Проектираната система следва да предлага възможност 
за мониторинг и отчитане на постигнатите енергийни 
спестявания;

•	 Проектираната система следва да предлага възможност за 
мониторинг, отчитане и известяване за статуса на системата и 
възникнали неизправности;

•	 Проектираната система следва да предлага възможности за 
надграждане с допълнителни функции и взаимодействие с 
външни системи;

•	 Проектираната система следва да съдържа защитни механизми, 
които да предотвратяват претоварване и авария в системата.

Всички дейности по изграждането на системата следва да бъдат 
изпълнени при стриктно следване на създадения проект и заложените 
в него мерки за оптимизация и енергийна ефективност.

Доказване: 

•	 Данни за функционалните и техническите характеристики 
на системата и техническа спецификация на осветителните 
уредби; и/или

•	 Писмена декларация, че този критерий е изпълнен.
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III. Критерии за подбор

Следващите примерни критерии са подходящи за всеки 
един от предложените за продуктовата група предмети или 
сходни на тях. 

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата 
на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или 
еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват , идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи 
в съответните срокове по независещи от него причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
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съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 
1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай, че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.
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Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката за 
еквивалентност на мерките, предложени от участниците, се извършва 
за всеки конкретен случай.

Следващите примерни критерии са подходящи за 
обществени поръчки със следните или сходни предмети:

•	 Изграждане, реконструкция и обновление на улично 
осветление в … (населеното място/обекта). Подходящи CPV 
кодове: 34993000, 45316000-5, 34928530-2;

•	 Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и 
ремонт на уличното осветление на … (напр. населено място) 
чрез договор с гарантиран резултат. Подходящи CPV кодове: 
45316000-5, 34928530-2, 34993000-4.

Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът в процедурата следва да докаже, че 
проектът се изготвя от персонал, ръководният състав на който 
има най-малко три години опит в проектиране на осветителни 
уредби с насоченост към постигане на енергийна ефективност 
и/или е с подходяща професионална квалификация по 
отношение на осветителната техника.

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът предоставя списък на персонала, който 
ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния 
състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, 
които доказват професионална компетентност на лицата. 

При възлагане на обществени поръчки, в чийто предмет е включено 
монтирането на осветителна уредба, може да бъде използван 
следният критерий за подбор:

•	 Участникът/кандидатът в процедурата следва да докаже, 
че монтажът ще се извършва от персонал, който има опит 
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в монтиране на осветителни уредби с насоченост към 
постигане на енергийна ефективност и/или е с подходяща 
професионална квалификация по отношение на по отношение 
на осветителната техника 

Доказване: 

•	 Участникът/кандидатът предоставя списък на персонала, 
който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както 
и документи, които доказват професионална компетентност на 
лицата. 

IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, подходящ 
критерий за възлагане за настоящата група е „оптимално съотношение 
качество/цена“. По-долу са изложени примерни екологични аспекти, 
които могат да се използват при оценяване „качеството“ на офертите. 

Примерните критерии, представени в тази секция, 
с изключение на т.3, са подходящи за всеки един от 
предложените за продуктовата група предмети или сходни 
на тях. 

1. Доставка/използване на осветителни тела с висока енергийна 
ефективност 

Чрез този показател възложителят насърчава доставянето, респ. 
използването на енергийно ефективни осветителни тела.

Начин на оценяване: 

В хипотеза на заложено в техническите спецификации на поръчката 
изискване за минимален светлинен добив на LED осветителните 
тела ≥ 80 lm/W при 18 W мощност, възложителите биха могли 
да използват следния примерен начин за оценяване, чрез който 
да се извърши сравнение и обективна оценка на техническите 
предложения в офертите:

•	 1 т. би получил кандидат/участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя (кандидатът/
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участникът предлага да достави/използва LED осветителни 
тела със светлинен добив  80 lm/W);

•	 5 т. би получил кандидат/участник, предложил LED 
осветителни тела със светлинен добив между 81 и 90 lm/W 
включително;

•	 10 т. би получил кандидат/участник, предложил LED 
осветителни тела със светлинен добив между 91 и 100 lm/w 
включително;

•	 15 т. би получил кандидат/участник, предложил LED 
осветителни тела със светлинен добив между 101 и 110 lm/w 
включително;

•	 20 т. би получил кандидат/участник, предложил LED 
осветителна тела със светлинен добив 111 или повече lm/w. 147 

Доказване:  

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за 
съответствие с изискванията съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП; и/
или

•	 Техническа документация на продукта.

2. Доставка/използване на осветителни тела с най-високия 
възможен енергиен клас

Чрез този показател възложителят насърчава доставянето на 
осветителни тела, които отговарят на изискванията на най-високия 
енергиен клас за конкретния вид електрически тела.

Начин на оценяване 

В хипотеза на заложено в техническите спецификации на поръчката 
условие осветителните тела да отговарят минимум на изискванията 
на енергиен клас А, възложителите биха могли да използват следния 
примерен начин за оценяване, чрез който да се извърши сравнение и 
обективна оценка на техническите предложения в офертите.: 

•	 1 т. би получил кандидат/участник, който отговаря на 

147 Трябва да се има предвид, че конкретната величина на светлинния добив, заложена от 
възложителя, следва да е съобразена с развитието на технологиите и състоянието на пазара.
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минималните изисквания на възложителя (осветителните тела 
отговарят на изискванията на енергиен клас А);

•	 5 т. би получил кандидат/участник, предложил осветителни 
тела, които покриват изискванията на енергиен клас А+;

•	 10 т. би получил кандидат/участник, предложил осветителни 
тела, които покриват изискванията на енергиен клас А++.

Доказване: 

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за 
съответствие с изискванията съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП; и/
или

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.

3. Спестена енергия 

Настоящият критерий е приложим само при обществени поръчки за 
Изпълнение на договор с гарантирани резултати - ЕСКО. 

Чрез този показател се оценява действието на мерките за енергийна 
ефективност.

Начин на оценяване 

Офертите се оценяват по следния начин: 

                                     Количество, предложено  
   в оценяваната оферта

Спестена енергия ---------------------------------------------------------- х 25 

                                     Максимално количество,  
   предложено от участник

Участникът/кандидатът, предложил най-голямо количество 
спестена енергия, получава 25 точки. Оценките на останалите 
участници се определят от съотношението между предложеното от 
тях количество спестена енергия и количеството, предложено от 
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участника/кандидата, получил 25 точки148. 

Доказване

Кандидатите/участниците представят в своята оферта количеството 
енергия, което ще бъде спестено. Спазването на предложенията следва 
да бъде проследено на етап изпълнение и подсигурено с договорни 
клаузи, които да санкционират разминаване в стойностите. 

При ОП за изграждане на система за улично осветление подходящ 
критерий за възлагане е и нивото на разходите, като се отчита 
разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен 
цикъл. Причината за това е, че изграждането на оптимизирана 
система за улично осветление с енергоспестяващи осветителни 
тела обикновено е свързано със значително по-високи разходи за 
възложителя, но в последствие енергийната ефективност води до 
значителни спестявания в дългосрочен план. 

4. Разходи през целия жизнен цикъл на оборудването за осветление

Моделът за изчисляване на разходите през целия жизнен цикъл 
(РЦЖЦ) може да бъде използван при избор на критерий за възлагане 
по чл. 70, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП. Моделът позволява да се придобие 
разбиране за разходния профил на отделните оферти и на тази база 
да се избере най-добрата оферта.

Към настоящата продуктова група е предложен опростен примерен 
модел за изчисляване на нивото на разходите, като се отчита 
разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен 
цикъл. Възложителите следва да преценят кои са подходящите 
компоненти, приложими към съответната обществена поръчка, 
като е възможно да се добавят и/или премахват показатели според 
спецификите на всяка отделна поръчка и конкретните нужди от 
възлагане.

Следва да се отбележи, че за улеснение на възложителите, електронна 
версия (във формат Excel) на модела за изчисляване на РЦЖЦ ще 
бъде качена на уебсайта на АОП.

148 Добър пример е опитът на Община Габрово (https://op.gabrovo.bg/455-)
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V. Клаузи в договора

Примерните договорни клаузи, представени в тази секция, 
с изключение на т.2, са подходящи за всеки един от 
предложените за продуктовата група предмети или сходни 
на тях. 

1. Общи клаузи (примерни текстове)

Изпълнителят е длъжен да осигури, че доставяните/използваните 
осветителни тела, проектираните осветителни уредби и монтажните 
и ремонтните дейности са съобразени с разпоредбите на следните 
нормативни актове (списъкът не е изчерпателен, с оглед спецификата 
и предмета на всяка поръчка могат да се добавят или премахват 
нормативни актове): 

•	 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване (Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 
100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.); 

•	 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на 
електрическо и електронно оборудване във връзка с 
ограниченията за употреба на определени опасни вещества ( 
Приета с ПМС № 55 от 6.03.2013 г., обн., ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.);

•	 Закон за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г);

•	 Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне 
на стандартна информация за продукти, свързани с 
енергопотреблението, по отношение на консумацията на 
енергия и на други ресурси (Приета с ПМС № 140 от 17.05.2011 
г., обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г., в сила от 20.07.2011 г);

•	 Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
относно ограничението за употребата на определени опасни 
вещества в електрическото и електронното оборудване; 

•	 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH);

•	 Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията 
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за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението;

•	 Закон за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, 
бр. 86 от 1.10.1999 г.);

•	 Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията за прилагане 
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на 
луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи 
с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да 
работят с такива лампи;

•	 Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на енергийното етикетиране на електрически 
лампи и осветители и Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 
на Комисията от 12 юли 2012 
г. за допълване на Директива 
2010/30/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета по 
отношение на енергийното 
етикетиране на електрически 
лампи и осветители;

•	 Закон за енергийната 
ефективност (обн., ДВ, бр. 
35 от 15.05.2015 г., в сила от 
15.05.2015 г.).

2. Договор с гарантиран резултат 
(ЕСКО) (примерни текстове)

Съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за 
енергийната ефективност договорите 
с предмет изпълнението на мерки 
за повишаване на енергийната 
ефективност в системи за външно 
изкуствено осветление могат да 
бъдат сключени под формата на 
договор с гарантиран резултат, като 
възстановяването на направените 
инвестиции и изплащането на 

Като добра практика може да 
се посочи опитът на община 
Габрово, в чиято поръчка 
с предмет изпълнение 
на договор с гарантиран 
резултат за въвеждане на 
енергоефективни мерки 
в системата за улично 
осветление е предвиден 
минимален размер на 
икономиите на енергия 1 100 
847 kw/h, а максималният срок 
за изплащане на инвестицията 
е 10 г. 

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер 00038-2018-0008 
или в профила на купувача на 
община Габрово на следния  
уеб адрес - https://op.gabrovo.
bg/455- 

ОБЩИНА ГАБРОВО
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дължимото на изпълнителя 
възнаграждение се извършват за 
сметка на реализираните икономии 
на енергия. 

•	 Плащанията към изпълнителя 
на договора са за сметка на 
реализираната годишна 
икономия на енергия от 
системата за улично осветление 
съобразно представен от 
изпълнителя погасителен план, 
като икономията за първите 12 
(дванадесет) месеца се базира на 
прогнозната стойност в доклада 
за обследване на енергийна 
ефективност, а за следващите 48 
(четиридесет и осем) месеца след 
мониторинг на енергийното 
потребление на системата и 
отчитане на действителния 
енергоефективен резултат 
от изпълнените дейности, в 
съответствие с погасителния 
план към договора;

•	 Погасителният план се изготвя 
от изпълнителя и включва 
сумите за ежемесечните вноски 
(главница без ДДС), стойността на лихвата за съответния 
месец, условията и срока за плащане; 

•	 Лихвата по погасителния план е в размер на Х% на годишна 
база, върху стойността на оставащата сума;

•	 Срокът за плащане на извършените дейности, предмет на 
договора, е 60 (шестдесет) месеца.

Като добра практика може да 
се посочи опитът на община 
Неделино, в чиято поръчка 
с предмет изпълнение 
на договор с гарантиран 
резултат за въвеждане на 
енергоефективни мерки 
в системата за улично 
осветление е определена 
гарантирана годишна 
икономия на енергия не по-
малко от 223 556 kWh/год., на 
стойност не по-малко от 48, 
568 лв./год. По този начин 
инвестицията, направена от 
изпълнителя, следва да бъде 
изплатена от икономията на 
енергия за срок от 5,2 години.

Цялата документация на 
поръчката може да бъде  
намерена в Регистър на 
обществени поръчки към АОП 
под номер 01019-2017-0005 
или в профила на купувача на 
община Неделино на следния 
уеб адрес - https://sop.bg/
nedelino-838/proceduri-20-2-
zop/a2-0002995.html

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
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3. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

3.1. Изпълнителят се задължава при необходимост от превоз при 
изпълнение на обществената поръчка да използва транспортни 
средства, които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5. 

3.2. Изпълнителят се задължава да не използва единични опаковки 
за осветителните тела (където е възможно).

3.3. Изпълнителят се задължава да доставя осветителните тела в 
транспортни опаковки със съдържание на рециклирани компоненти 
поне X%.

3.4. Изпълнителят се задължава да използва транспортните 
опаковки, годни за многократна употреба.

4. Клаузи, свързани с управление на отпадъците (примерни 
текстове)

4.1. Изпълнителят се задължава да съхранява и обработва излязлото 
от употреба оборудване, демонтирано при изпълнението на поръчката 
в съответствие със Закон за управление на отпадъците и Наредба за 
излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

5. Клаузи, свързани с обучение на персонала (примерни текстове)

5.1. Изпълнителят се задължава непосредствено преди пускането 
на уредбата за улично осветление в експлоатация да организира 
обучение и инструктаж за персонала, отговарящ за експлоатацията 
на уредбата. Обучението следва да включва поне следните модули: 
енергийна и ресурсна ефективност при експлоатация на системата, 
превенция на грешки и аварии в системата, оптимална точност при 
отчитане и мониторинг на системата.

6. Клаузи, свързани с ресурсна и енергийна ефективност (примерни 
текстове)

6.1. По време на изпълнението на договора, изпълнителят се 
задължава да намали негативното въздействие върху околната среда, 
като трябва да положи усилия да оптимизира изразходването на 
вода, на енергия, както и да намали до минимум отпадъците.
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7. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове):

7.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0.5%  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката.

7.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 7.3. В случай на установено неизпълнение 
на задължението за разделно събиране на отпадъци възложителят 
отправя писмено предупреждение до изпълнителя. При повторно 
нарушение възложителят налага санкция в размер на 0.5 % (нула 
цяло и пет процента) от стойността на поръчката.

7.4. В случай на несъответствия с посочени в техническите 
спецификации екологосъобразни критерии и с приложимото 
законодателство, свързано с опазването на околната среда, 
възложителят не дължи заплащане на цената на съответната доставка 
по отношение, на която същите са констатирани. Заплащане в пълен 
размер се дължи от страна на възложителя едва след отстраняването 
на констатираните несъответствия, по предвидения в договора 
ред, съответно при установяване, че доставяното оборудване не 
съответства на договорените и нормативно установени изисквания 
и подписването на документ, удостоверяващ изпълнение на 
критериите на техническото задание и при другите условия на 
настоящия договор.
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Приложение №1 – Шаблонен модел за изчисляване на 
РЦЖЦ за продуктова група „Улично осветление“

Показатели: Оферта 1 Оферта 2

Прогнозиран период на живот на 
едно осветително тяло

10 10

Брой осветителни тела, предмет на 
поръчката

50 50

Цена закупуване и доставка на едно 
осветително тяло

1 000.00 лв.          900.00 лв.             

Разходи за инсталация на едно 
осветително тяло

100.00 лв.              80.00 лв.               

Оперативни разходи

Консумация на енергия

Консумация на енергия на 
осветителното тяло  (W)  

60 80

Време на работа на осветително 
тялото в режим на работа  (часове)  

6 6

Брой работни дни в годината 365 365

Цена на електроенeргия за kWh  (лв) 0.20 лв.                  0.20 лв.                  

Прогнозирана промяна в цената на 
електроенергия (%)

4% 4%

Консумация на енергия на едно 
осветително тяло за първата година в 
лева

26.28 лв.                35.04 лв.                

Консумация на енергия на  едно 
осветително тяло за целия период на 
поръчката

315.52 лв.               420.69 лв.              

Разходи за поддръжка за една година 
на едно осветително тяло 

50.00 лв.                60.00 лв.                

Разход  за транспортиране и 
управление на отпадъците в края на 
жизения цикъл 

5.00 лв.                  10.00 лв.                

РЕЗУЛТАТИ 

Разходи за целия жизнен цикъл за 
доставка на едно осветително тяло

531.28 лв.            645.04 лв.           

Разходи за целия жизнен цикъл за 
всички устройства част от обема на 
поръчката

26 564.00 лв.    32 252.00 лв.     

Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително
 разходите за целия жизнен цикъл

Обща информация

 Инвестиционните разходи

Полетата в сиво се попълват 
автоматично  от калкулатора Полетата се попълват от възложителя 

Полетата се попълват спрямо 
офертите на участниците 

Полетата се попълват спрямо 
офертите на участниците 

Полетата се попълват спрямо 
потребностите на възложителя 

Полетата се попълват с актуална информация 
от сайта на КЕВР  

(http://www.dker.bg/bg/elektroenergetika/tseni-6.html) 

Резултати от калкулацията 

Полетата се попълват с информация 
от офертите на участниците 

Резултати от калкулацията 
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Екологосъобразни критерии

„Устройства, 
извличащи 
изображение“ 



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

311

Залагане на ограничения 
относно веществата, 

използвани при 
производството.

Залагане на изисквания 
за енергийна 

ефективност на 
устройствата и 

възможността им да 
работят в спестовен 

режим.

Залагане на изисквания 
относно управление на 

отпадъците, генерирани 
в следствие извеждането 
извън експлоатация на 

устройствата.

Вредно въздействие върху 
околната среда от тази 

продуктова група

Мерки за ограничаване 
на вредното въздействие 

върху околната среда

Използване на 
опасни вещества при 

производството на 
устройствата

Използване на 
изчерпаеми ресурси 

при производството на 
устройствата 

Висока консумация 
на енергия при 

експлоатацията на 
устройствата

Генериране на отпадъци 



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

312

I. Обхват 

Продуктова група „Устройства, извличащи изображение“ обхваща 
продукти, чиято функция е отпечатването на изображение под формата 
на документ на хартиен носител или снимка чрез процес на отпечатване 
или от дигитален образ, осигуряван от мрежов/картов интерфейс или 
от хартиен носител чрез процес на копиране, както и създаване на 
цифрово изображение от копие на хартиен носител чрез процес на 
сканиране. Това са принтери, копирни машини и многофункционални 
устройства, предназначени за използване в офиса или в дома.

През 2014г. Европейската комисия представя критерии за „зелени“ 
обществени поръчки за устройства, извличащи изображение, 
достъпни на български език149. Тези критерии се разделят на 
основни и пълни. Основните критерии представляват базисни, по-
опростени „зелени“ изисквания, свързани основно с използването на 
определени опасни вещества и правилната употреба на продуктите. 
Пълните критерии са свързани с по-строги изисквания и целят 
максимално редуциране на въздействието върху околната среда при 
осъществяването на поръчки в обхвата на групата.  

Възможни предмети на обществени поръчки в обхвата на 
настоящата продуктова група 150:

•	 Доставка и гаранционна поддръжка на принтери, скенери и 
компактни мултифункционални устройства за нуждите на 
…. (наименование на възложителя). Подходящи CPV кодове: 
30232110-8; 30232120-1, 30232130-4, 30123000-7, 30121100-4; 

•	 Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и 
периферна техника за нуждите на … (напр. наименование на 
възложителя). Подходящ CPV код: 30232000-4;

•	 Подобни ОП могат да бъдат разделена на обособени позиции 
като например151;

149 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/imaging/BG.pdf
150 Посочените примерни предмети и CPV кодове не са изчерпателно изброени. В оперативната 
самостоятелност на възложителя е  да определи предмета на обществената поръчка съобразно 
своите потребности, както и да посочи подходящ(и) код(ове), като отчита особеностите на 
поръчката.
151 Предложеният списък не е изчерпателен. Практика е в такива ОП да се включват, както 
продукти в обхвата на тази група, така попадащите в продуктова група „Компютри и монитори“.
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•	 Обособена позиция №1 „Доставка на Х броя лазерни принтери“. 
Подходящ CPV код: 30232110-8;

•	 Обособена позиция №2 „Доставка на Х броя фотокопирни 
машини“. Подходящ CPV код: 30121100-4.

Описание на използваните CPV кодове:

Предмет CPV код

Лазерни принтери 30232110-8

Матрични принтери 30232120-1

Цветни принтери за отпечатване на текст и графика 30232130-4

Мастиленоструйни принтери 30123000-7

Фотокопирни машини 30121100-4

Периферни устройства 30232000-4

II. Технически спецификации („ТС“)

Примерните изисквания, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях. 

1. Двустранно отпечатване

Примерно изискване:

•	 Устройствата, извличащи изображение, следва да бъдат 
снабдени с устройство/функция за автоматичен двустранен 
печат/копиране. Функцията за двустранен печат и/или 
копиране трябва да е зададена по подразбиране в оригиналния 
софтуер, предоставен от  производителя.

Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Доказателства, че продуктите притежават екомаркировка от тип I 
или еквивалентна, отговаряща на посочените изисквания; и/или

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.
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2. Многобройни изображения върху един лист хартия

Примерно изискване:

•	 Устройствата, извличащи 
изображения, да 
предлагат като стандартна 
характеристика възможността 
да се отпечатват и/или копират 
2 или повече страници от 
даден документ върху един 
лист хартия, когато продуктът 
се управлява от оригиналния 
софтуер, предоставен от 
производителя (драйвер за 
принтер).

Доказване: 

Възложителят би могъл да 
изисква:

•	 Доказателства, че продуктите 
притежават екомаркировка 
от тип I или еквивалентна, 
отговаряща на посочените 
изисквания; и/или

•	 Техническа документация на 
продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, 
че тези изисквания са изпълнени.

3. Други функционалности на устройствата

Примерно изискване

•	 Поддържан формат на хартията - А3, А4, А5, А6 (листове, 
пликове, етикети, плакати). Поддържани типове хартии - тънка 
хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, цветна хартия, 
предварително перфорирана хартия, дебела хартия, хартия за 
документи, прозрачно фолио, етикети, пликове, паус, хартия с 

Това е най-често срещаният тип 
екомаркировка при възлагане 
на ЗеОП. 

На базата на редица критерии, 
вкл. екологични, се поставя 
стандарта за съответната 
екомаркировка.

ПРИМЕРИ

• The European Ecolabel: http://
e c . e u r o p a . e u / e n v i r o n m e n t /
ecolabel/index_en.htm;

• The Nordic Swan, Scandinavia: 
www.svanen.nu;

• The Blue Angel (Blauer Engel), 
Germany: www.blauer-engel.de;

• Umweltzeichen, Austria: www.
umweltzeichen.at;

NF Environment, France: www.
marque-nf.com;

• Milieukeur, the Netherlands: 
www.milieukeur.nl;

• AENOR, Spain: www.aenor.es.

ЕКОМАРКИРОВКА ТИП I  
(EN ISO 14024)
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покритие. Скорост на копиране 
А4 – мин. … страници в минута 
черно-бяло и/или цветно. Всяка 
тонер касета да е с капацитет 
минимум ... стр., съгласно 
стандарт БДС EN ISO/IEC 
19752:2004или еквивалентен;

Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Протокол от изпитване от орган 
за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от 
такъв орган, като доказателство 
за съответствие с изискванията 
съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП; и/
или

•	 Техническа документация на 
продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, 
че тези изисквания са 
изпълнени.

4. Енергийна ефективност в режим 
на използване. 

Примерни изисквания:

Консумацията на електроенергия в 
режим на използване на продукта 
трябва да отговаря най-малко 
на изискванията за енергийна 
ефективност на критериите за 
устройства, извличащи изображение 
в стандарта Energy Star152 и/или EU 
152 Energy Star е една от най-често срещаните маркировки за енергийна ефективност при ИKТ 
оборудването.  Доброволната схема за сертифициране е разработена от Агенцията по опазване 
на околната среда в САЩ с цел да предостави по достъпен, достоверен и обективен начин 
информация относно енергийната ефективност на продуктите. През 2001г. е сключено и 

Като добра практика може 
да се посочи опитът на 
Министерството на финансите 
на Словения. Сключено 
е тригодишно рамково 
споразумение за доставка 
и поддръжка на енергийно 
ефективни копирни машини 
и многофункционални 
устройства. 

В техническите спецификации 
са поставени изисквания 
предлаганите модели на 
многофункционални устройства 
да отговарят на най-новите 
стандарти Energy Star за 
енергийната ефективност, 
трябва да имат вграден режим 
на ефективност - автоматично 
изключване на устройство, 
както и изисквания относно 
изхвърлянето на старото 
оборудване. 

В клаузите за изпълнение 
на договора са поставени 
изисквания за предоставяне 
на информация за енергийна 
ефективност, консумация 
на тонер касетите, разход на 
хартия.

По-подробна информация може 
да бъде открита на следния уеб 
адрес - http://www.gpp2020.
eu/fileadmin/files/Tender_
Models/GPP_2020_tender_
model_-_MFDs_and_printer_
Slovenia_-_2014_revised.pdf

МИНИСТЕРСТВО НА 
ФИНАНСИТЕ СЛОВЕНИЯ
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RoHS (Restriction of Hazardous Substances).153

Консумацията на електроенергия трябва да бъде измерена по метода 
на изпитване за определяне на консумацията на електроенергия на 
устройства, извличащи изображение, версия 2.0 (или по-нова)  или 
еквивалент.

Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за 
съответствие с изискванията съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП; и/
или

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.

5. Потребителски инструкции за управление на екологичните 
характеристики

Примерни изисквания:

Доставяните продукти трябва да се предоставят с инструкции за 
потребителя относно екологосъобразното боравене с оборудването. 
Ръководството следва да съдържа  инструкции как да се постигнат 
най-добрите екологични характеристики на дадено устройство за 
извличане на изображение (обхващащи функциите за управление 
на хартията, функциите за енергийна ефективност и всички 
консумативи като напр. мастилени и/или тонер касети) в писмена 
форма като специфична част от наръчника на потребителя и в 
електронен формат, достъпен чрез уебсайта на производителя. 

подписано споразумение между ЕС и САЩ „ENERGY STAR“. То започва да функционира през 
2003 г. в продължение на 5 години, като е подновявано два пъти и изтича на 20 февруари 2018 
г. До подновяване на споразумението не се препоръчва залагане на изискване за притежаване 
на сертификат Energy star. 
153 Европейската директива RoHS  - RoHS 2 Directive 2011/65/EU - Директива 2011/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употреба на 
определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване (ЕЕО), известна още 
като RoHS 2 Директива.
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Доказване: 

Копие от ръководството с инструкции за потребителя /уеб адрес към 
уебсайт на производителя, където ръководството с инструкции за 
потребителя е налично, се предоставя на възлагащия орган. 

6. Споразумения за гаранционно и сервизно обслужване

Примерни изисквания:

Участникът/кандидатът следва да 
предостави гаранция от минимум 
три години, валидна от датата на 
доставка на продукта. Тази гаранция 
трябва да включва ремонт и подмяна, 
както и споразумение за сервизно 
обслужване с варианти за вземане на 
продукта за ремонт и връщането му 
или ремонт на място.

Условията на гаранцията трябва да 
включват привеждане на продуктите 
в съответствие с изискванията по 
договора без допълнителни разходи 
за клиента.

Доказване: 

Декларация за спазване на 
изискването.

7. Ефективност на ресурсите за 
касети: Проектиране, позволяващо 
повторна употреба на тонер и/или 
мастилени касети

Примерни изисквания:

Доставяното оборудване трябва 
да бъде съвместимо за работа с 
рециклирани/употребявани тонери 
или мастилени касети. Не трябва 

Като добра практика може да 
се посочи опитът на Болцано, 
Италия. Целта на поръчката 
е наемането на 140 лазерни 
цветни мултифункционални 
устройства. 

В техническите спецификации 
са поставени изисквания 
предлаганите модели да 
отговарят на най-новите 
стандарти на Energy Star, 
ограничения на емисиите на 
озон, прах, бензен, стирен и 
шумови емисии и др. 

В клаузите за изпълнение 
на договора са поставени 
изисквания старото оборудване 
да бъде рециклирано, освен 
това изпълнителят следва 
да осигури доставките на 
консумативи за закупените 
устройства. 

По-подробна информация 
относно поръчката може да 
бъде открита на следния уеб 
адрес -http://www.gpp2020.eu/
fileadmin/files/Tender_Models/
GPP_2020_Tender_Model_
Mult i funct ional_printers_
Province_of_Bolzano.pdf

БОЛЦАНО, ИТАЛИЯ
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се прилагат устройства и практики, които биха предотвратили 
повторната употреба на тонер и/или мастилени касети.

 Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Доказателства, че продуктите притежават екомаркировка от тип I 
или еквивалентна, отговаряща на посочените изисквания; и/или

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за 
съответствие с изискванията съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП; и/или

•	 Техническа документация на продукта.

8. Използване на опаковки от рециклирани материали

Примерни изисквания:

Всички използвани опаковки (вкл. картонени кутии/кашони) 
при изпълнение на поръчката трябва да са произведени от поне 
50% рециклирани материали. Ако за окончателното опаковане се 
използват пластмасови торби или листове, те трябва да са направени 
от поне 50% рециклирани материали или трябва да са биоразградими, 
или поддаващи се на биологично разграждане в съответствие с 
определенията, дадени в БДС EN 13432154. 

Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Мостра и/или описание на опаковките, съгласно чл. 52, ал. 5 от 
ЗОП; и/или

•	 Декларация за спазване на изискването.

9. Нива на звукова мощност

Примерни изисквания:

154 Европейският стандарт EN 13432, публикуван от Европейската организация за 
стандартизация CEN, определя колко бързо и до каква степен пластмасата трябва да се разгради 
при строго контролирани условия (при или над 60 ° С) на промишлено компостиране, за да 
бъде считано за биоразградимо. Този стандарт е признат в много страни, включително в цяла 
Европа, Япония и САЩ. Въпреки това, той се прилага само за промишлени компостиращи 
единици и не определя стандарт за домашно компостиране.
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Звуковите нива на многофункционалните устройства  не трябва да  
надвишават 75 dB (A) в съответствие със стандарт БДС EN ISO 7779155 

и EN ISO 9296156 или еквивалентни. 

Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Доказателства, че продуктите притежават екомаркировка от 
тип I или еквивалентна, отговаряща на посочените изисквания; 
и/или

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.

10. Доставяното оборудване да не съдържа вредни вещества.

10.1. Предложеният критерий е приложим за офис оборудване 
с функция за принтиране (принтери и мултифункционални 
устройства).

Примерно изискване:

Използваните материали в доставяното оборудване да не превишават 
нивата на емисии на вредни вещества, описани в долната таблица, 
изчислени съгласно процедурата за присъждане на екомаркировка 
„Blue Angel“157 или еквивалент. 

Вредни вещества Черно/бяло Цветно

Прах 4 мг/час 4  мг/час

Общо количество летливи 
органични съединения 10  мг/час 18  мг/час

Озон 1.5  мг/час 3  мг/час

Стирен 1  мг/час 1.8  мг/час

Бензол 0.05  мг/час 0.05  мг/час

155 БДС EN ISO 7779: 2010 уточнява процедурите за измерване и отчитане на шумовите емисии 
на информационните технологии и телекомуникационното оборудване
156 ISO 9296 е международният стандарт за деклариране на шумовите емисии за оборудване за 
информационни технологии (ИТ). 
157 Blue Angel. Basic Award Criteria for Office Equipment with Printing Function. January 2017. 
Достъпно на: https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20205-201701-
en%20Criteria.pdf
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10.2. Тонерът/касетите да не съдържат вещества, които са опасни за 
околната среда – като веществата, класифицирани с Н-фрази: H400, 
H413, H400, H410, H412, H411 и H059 съгласно Регламент 1272/2008.

Доказване: 

Възложителят би могъл да изисква:

•	 Доказателства, че продуктите притежават екомаркировка от 
тип I или еквивалентна, отговаряща на посочените изисквания; 
и/или

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени;

•	  „Информационен лист за безопасност”158 съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2008, с изменения.

11. Техническа съвместимост на оборудването за печатане и копиране 
с рециклирана хартия 

Примерно изискване:

Доставяното оборудване следва да бъде съвместимо за печатане и 
копиране със 100 % рециклирана хартия в съответствие със стандарт 
БДС EN 12281  или еквивалент.

Доказване: 

•	 Техническа документация на продукта; и/или

•	 Декларация от производителя, че тези изисквания са 
изпълнени.

III. Критерии за подбор

Примерните критерии, представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на тях.

158 Информационните листове за безопасност (на материалите) (MSDS) предоставят 
информация за потенциално опасните ефекти от излагането на химикали или други 
потенциално опасни вещества.
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Примерни изисквания:

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага система по Схемата 
на ЕС за управление по околна среда и одит (EMАS) или 
еквивалентна; и/или

•	 Участникът/кандидатът трябва да прилага/има внедрена 
система за опазване на околната среда, сертифицирана 
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави 
членки, като напр. EN ISO 14001, BS EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 14001, NF EN ISO 14001 и др.) с обхват159, идентичен  или 
сходен на обхвата на поръчката, издаден/и от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган, който е страна 
по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация (European 
Cooperation for Accreditation) за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 

В случай че не притежава сертификат или удостоверение, 
участникът/кандидатът може да представи други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи 
в съответните срокове по независещи от него причини.

Доказване: 

В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, 
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с 
определени системи или стандарти за опазване на околната среда, 
той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския 
съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез 
съответните европейски или международни стандарти (арг. чл. 64, 
ал. 4 от ЗОП).

159 Възложителят следва да включи в условията на поръката определение  на „обхват идентичен 
или сходен с тези на поръчката“.
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Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично 
управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО)  
№ 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември  
2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 
на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 
2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или 
други стандарти за екологично управление, основани на съответните 
европейски или международни стандарти на акредитирани органи.

Съгласно чл. 64, ал.5 от ЗОП сертификатите, които удостоверяват 
съответствието на кандидата или участника с определени системи 
или стандарти за опазване на околната среда, трябва да са издадени 
от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област 
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 
2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието.

Възложителите следва да приемат еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави-членки. 
Под еквивалентни сертификати следва да се разбират всички 
международни, европейски и национални сертификати, които 
въвеждат идентични изискания. Например, в случай че възложителят 
изисква представянето на сертификати, които удостоверяват 
съответствие на участника/кандидата със стандарт за опазване 
на околната среда БДС EN ISO 14001(национален стандарт), то за 
покриващи изискването следва да се приемат всички сертификати, 
издадени в съответствие с ISO 14001 (международен стандарт), като 
EN ISO 14001 (европейски стандарт, въвеждащ международния), BS 
EN ISO 14001 (британски стандарт), DIN EN ISO 14001 (германски 
стандарт), NF EN ISO 14001 (френски стандарт) и други.

Възложителите следва да приемат и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване 
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на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. Преценката 
за еквивалентност на мерките, предложени от участниците/
кандидатите, се извършва за всеки конкретен случай.

IV. Критерии за възлагане

Съгласно добрите практики при възлагане на „зелените“ поръчки, 
попадащи в обхвата на настоящата продуктова група, подходящ 
критерий за възлагане за настоящата група е „оптимално съотношение 
качество/цена“. По-долу са изложени примерни екологични аспекти, 
които могат да се използват при оценяване „качеството“ на офертите. 

Примерните критерии, 
представени в тази секция, са 
подходящи за всеки един от 
предложените за продуктовата 
група предмети или сходни на 
тях.

1. По-висока енергийна ефективност 
в режим на използване

Точки се присъждат, ако доставеното 
оборудване е с по-ниска консумация 
на електроенергия от определената 
в техническите спецификации, в 
режим на използване. 

Начин на оценяване: 

Използваният пример е чисто 
илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да 
определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната 
тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната 
специфика на поръчката: 

Като добра практика може да 
се посочи опитът на Цюрих, 
Швейцария. В техническите 
спецификации са поставени 
критерии за: съвместимост 
на принтерите с рециклирана 
хартия, възможност за 
подмяна на тонера, наличие на 
резервни части, съответствие 
с характеристиките на 
екомаркировки за енергийна 
ефективност (Blue Angel, 
Energy Star и др.), сертификат 
за система за управление по 
околна среда БДС EN ISO 
14001. 

По-подробна информация 
относно поръчката може да 
бъде открита на следния уеб 
адрес -http://ec.europa.eu/
environment/gpp/pdf/news_
alert/Issue53_Case_Study108_
zurich_output_management.
pdf

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
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В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване 
доставеното оборудване да отговаря на определени минимални 
изисквания за енергийна ефективност на стандарта Energy Star и/
или RoHS, съгласно посоченото в техническите спецификации, 
възложителите биха могли да използват следния примерен начин за 
оценяване, чрез който да се извърши сравнение и обективна оценка 
на техническите предложения в офертите. 

•	 1 т. би получил кандидат / участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя (предложил 
оборудване, което да отговаря на изискванията за енергийна 
ефективност на стандарта Energy Star и/или RoHS, съгласно 
посоченото в техническите спецификации);

•	 5 т. би получил кандидат / участник, предложил оборудване с 
до 5% включително по-ниска консумация на електроенергия 
от определеното в техническите спецификации/стандарти 
Energy Star и/или RoHS, в режим на използване;

•	 10 т. би получил кандидат / участник, предложил оборудване 
с между 6%  до 10% включително по-ниска консумация 
на електроенергия от определеното в техническите 
спецификации/стандарти Energy Star и/или RoHS, в режим на 
използване;

•	 15 т. би получил кандидат, предложил оборудване с между 11% 
до 15% включително по-ниска консумация на електроенергия 
от определеното в техническите спецификации/стандарти 
Energy Star и/или RoHS, в режим на използване;

•	 20 т. би получил кандидат, предложил оборудване с над 15% 
по-ниска консумация на електроенергия от определеното в 
техническите спецификации/стандарти Energy Star и/или 
RoHS в режим на използване.

Доказване: 

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, съгласно чл. 52, ал. 1 
от ЗОП; и/или

•	 Техническа документация на продукта.
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2. Енергийна ефективност в режим на готовност

Точки се присъждат в зависимост от консумацията на електроенергия 
в състояние, осигуряващо мрежови режим на готовност (оборудването 
е превключено на функцията за управление на консумацията). 
Колкото по-ниска е консумацията на електроенергия, толкова повече 
точки се присъждат. 

Начин на оценяване 

Използваният пример е чисто илюстративен, индивидуалните 
възложители следва сами да определят съответните минимални 
изисквания, както и относителната тежест на показателя за всяка 
отделна ОП, според конкретната специфика на поръчката). 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване 
доставеното оборудване да отговаря на определени минимални 
изисквания за енергийна ефективност в състояние, осигуряващо 
мрежови режим на готовност, възложителите биха могли да използват 
следния примерен начин за оценяване, чрез който да се извърши 
сравнение и обективна оценка на техническите предложения в 
офертите. 

•	 1 т. би получил кандидат / участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя, (предложил 
оборудване, което да отговаря на изискванията за енергийна 
ефективност в състояние, осигуряващо мрежови режим на 
готовност);

•	 5 т. би получил кандидат / участник, предложил оборудване с 
до 5% включително по-ниска консумация на електроенергия 
от определеното в техническите спецификации в състояние, 
осигуряващо мрежови режим на готовност; 

•	 10 т. би получил кандидат / участник, предложил оборудване 
с между 6% до 10% включително по-ниска консумация на 
електроенергия от определеното в техническите спецификации 
в състояние, осигуряващо мрежови режим на готовност;

•	 15 т. би получил кандидат / участник, предложил оборудване 
с между 11% до 15% включително по-ниска консумация на 
електроенергия от определеното в техническите спецификации 
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в състояние, осигуряващо мрежови режим на готовност;

•	 20 т. би получил кандидат / участник, предложил оборудване 
с над 15% по-ниска консумация на електроенергия от 
определеното в техническите спецификации в състояние, 
осигуряващо мрежови режим на готовност.

Доказване: 

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, съгласно чл. 52, ал. 1 
от ЗОП; и/или

•	 Техническа документация на продукта.

3. Двустранно отпечатване

Предложеният показател се отнася до офис оборудване с функция за 
принтиране (мултифункционални устройства и принтери).

Точки се присъждат за устройства, извличащи изображение, снабдени 
с устройство за автоматичен двустранен печат/копиране (дуплекс 
устройство). Функцията за двустранен печат и/или копиране трябва 
да е зададена по подразбиране в оригиналния софтуер, предоставен 
от производителя.

Начин на оценяване 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване минимум 
10% от доставеното оборудване да е с функцията за двустранен печат, 
възложителите биха могли да използват следния примерен начин за 
оценяване, чрез който да се извърши сравнение и обективна оценка 
на техническите предложения в офертите. 

•	 1 т. би получил кандидат / участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя, предложил 10% от 
доставеното оборудване да е с функцията за двустранен печат; 

•	 5 т. би получил кандидат / участник, предложил между 11% и 
25% включително от доставеното оборудване да е с функцията 
за двустранен печат;

•	 10 т. би получил кандидат / участник, предложил между 26% и 
50% включително от доставеното оборудване да е с функцията 
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за двустранен печат;

•	 15 т. би получил кандидат / участник, предложил между 51% и 
75 % включително от доставеното оборудване да е с функцията 
за двустранен печат;

•	 20 т. би получил кандидат / участник, предложил над 75% от 
доставеното оборудване да е с функцията за двустранен печат. 

Доказване: 

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, съгласно чл. 52, ал. 1 
от ЗОП; и/или

•	 Техническа документация на продукта.

4. Ниски нива на емисии на опасните вещества в доставеното 
оборудване

Предложеният показател е приложим за офис оборудване с функция 
за принтиране (принтери и мултифункционални устройства).

Допълнителни точки се присъждат, ако използваните материали в 
доставянето оборудване не превишават нивата на емисии на вредни 
вещества, посочени  в таблица 1 в раздел „Технически спецификации“, 
изчислени по процедурата в съответствие с екомаркировка „Blue 
Angel“ или еквивалент, а тонерът и/или касетите на устройствата, 
извличащи изображение, не съдържат опасни вещества, 
класифицирани с Н-фрази, съгласно Регламент 1272/2008. 

Начин на оценяване 

В хипотеза на заложено в условията на поръчката изискване минимум 
10% от доставеното оборудване да е произведено с материали, които 
не превишават нивата на емисии на вредни вещества, посочени  в 
таблица 1, а тонерът и/или касетите на устройствата, извличащи 
изображение, да не съдържат опасни вещества, класифицирани с 
Н-фрази, съгласно Регламент 1272/2008: 

•	 1 т. би получил кандидат / участник, който отговаря на 
минималните изисквания на възложителя, предложил  10% от 
доставеното оборудване да е произведено с материали, които не 
превишават нивата на емисии на вредни вещества, посочени  в 
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таблица 1, а тонерът и/или касетите на устройствата, извличащи 
изображение, не съдържат опасни вещества, класифицирани с 
Н-фрази, съгласно Регламент 1272/2008;

•	 5 т. би получил кандидат / участник, предложил между 11% и 
25% включително от доставеното оборудване да е произведено 
с материали, които не превишават нивата на емисии на вредни 
вещества, посочени  в таблица 1, а тонерът и/или касетите на 
устройствата, извличащи изображение, не съдържат опасни 
вещества, класифицирани с Н-фрази, съгласно Регламент 
1272/2008;

•	 10 т. би получил кандидат / участник, предложил между 26% и 
50% включително от доставеното оборудване да е произведено 
с материали, които не превишават нивата на емисии на вредни 
вещества, посочени  в таблица 1, а тонерът и/или касетите на 
устройствата, извличащи изображение, не съдържат опасни 
вещества, класифицирани с Н-фрази, съгласно Регламент 
1272/2008;

•	 15 т. би получил кандидат / участник, предложил между 51% и 
75% включително от доставеното оборудване да е произведено 
с материали, които не превишават нивата на емисии на вредни 
вещества, посочени  в таблица 1, а тонерът и/или касетите на 
устройствата, извличащи изображение, не съдържат опасни 
вещества, класифицирани с Н-фрази, съгласно Регламент 
1272/2008;

•	 20 т. би получил кандидат / участник, предложил над 75% от 
доставеното оборудване да е произведено с материали, които не 
превишават нивата на емисии на вредни вещества, посочени  в 
таблица 1, а тонерът и/или касетите на устройствата, извличащи 
изображение, не съдържат опасни вещества, класифицирани с 
Н-фрази, съгласно Регламент 1272/2008. 

Доказване: 

•	 Екомаркировка от тип I или еквивалентна,; и/или

•	 Протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието 
или сертификат, издаден от такъв орган, съгласно чл. 52, ал. 1 
от ЗОП; и/или
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•	 Техническа документация на продукта.

5. По-дълъг период на гаранционно и сервизно обслужване.

Възложителят следва да постави минимален и максимален 
размер на срок за гаранционно и сервизно обслужване (Например 
- предложеният от участника срок за гаранционно и сервизно 
обслужване не трябва да бъде по-кратък от X месеца (участник 
предложил по-кратък срок от X месеца се отстранява). Срокът 
за гаранционно и сервизно обслужване, по-дълъг от Y месеца, се 
приравнява на Y месеца.

Точките на останалите участници се определят в съотношение 
към предложения най-дълъг срок за гаранционно и сервизно 
обслужване по следната формула:

ГС = ГСn/Гmах х 15,

където „ГСn”- предложеният от n-тия участник срок за гаранционно 
и сервизно обслужване в месеци (цяло число);

„ГСmах“ - най-дългият предложен срок за гаранционно и сервизно 
обслужване в месеци (максимум Y месеца).

Доказване: 

Предложения от кандидата/участника срок за гаранционно и 
сервизно обслужване в техническото предложение. Не на последно 
място, може да се отбележи, че при възлагане на поръчки с предмет, 
попадащ в настоящата група, би бил приложим и критерий 
за възлагане: „ниво на разходите, като се отчита разходната 
ефективност“, включително разходите за целия жизнен цикъл.

V. Клаузи в договора

Примерните договорни клаузи, представени в тази 
секция, са подходящи за всеки един от предложените за 
продуктовата група предмети или сходни на тях. 

1. Клаузи, свързани с докладване за статуса на оборудването 
(примерни текстове)

Спечелилият поръчката участник представя доклад за статуса на 
оборудването от инвентаризационния списък, след като всички 
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продукти са били обработени за повторна употреба, рециклиране или 
изхвърляне. Докладът трябва да посочва дела на продуктите, които 
са повторно използвани или рециклирани. Целта на възложителя 
е да се гарантира, че събраното оборудване наистина се използва 
повторно или рециклира, както е предвидено.

2. Клаузи, свързани с екологично съобразено хардуерно управление 
(примерни текстове)

Като част от гарантирането, че хардуерът се управлява по 
екологосъобразен начин, следва да се предлагат указания и/или 
курсове на ИТ служителите. При доставката на оборудването, 
изпълнителят  се задължава да предостави копие от инструкциите 
за използване. Инструкциите следва да включва определени аспекти 
като използването на енергоспестяващи функции. 

Като алтернатива, може да се заложи договорно задължение, 
че изпълнителят следва да проведе опростен курс на обучение 
(интерактивен, съобразен с естеството на оборудването) на 
служителите на възложителя. 

3. Клаузи, свързани с генериране и управление на отпадъци 
(примерни текстове)

3.1. Доставяното оборудване следва да бъде предадено за рециклиране 
след употреба, касаещо отработени тонер касети, мастилници 
и устройства. Рециклирането е в съответствие с европейското 
законодателство и директивата за излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване (ОЕЕО)160.

3.2. Участникът в процедурата трябва да притежава разрешително по 
чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 
г., обн. ДВ. Бр. 53 от 13 юли 2012 г.) за събиране и транспортиране 
на опасен отпадък с код 080317* „Отпадъчен тонер за печатане, 
съдържащ опасни вещества“ съгласно Наредба № 2/ 23.07.2014 г. за 
класификация на отпадъците (в случай че продуктите, подлежащи 
на доставка съдържат опасни вещества).

160 Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). 
Законодателството очертава поредица от цели на които компаниите трябва да отговарят, за да 
се намали количеството на отпадъци от електроника, постъпващи за депониране.



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 
швейцарския принос за разширения Европейски съюз

331

4.Клаузи, свързани с наличие на резервни части (примерни 
текстове)

Изпълнителят  се задължава да осигури резервни части за 
устройствата за целия гаранционен период, дори устройството да е 
излязло от производство. 

5. Клаузи, свързани с транспорт (примерни текстове)

Изпълнителят се задължава при необходимост от превоз при 
изпълнение на обществената поръчка да използва транспортни 
средства, които отговарят най-малко на изискванията за емисии на 
изгорели газове на стандарт EURO 5. 

6. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че доставяните продукти 
отговарят на изисквания на следните нормативни актове:

•	 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО) текст; 

•	 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците; 

•	 Директивата RoHS, 2002/95 /EC на Европейския парламент 
и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за 
употребата на определени опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване;

•	 Директива 94/62 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от 
опаковки;

•	 Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 08.06.2011 г. относно ограничението за употребата на 
определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване;

•	 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО) текст.
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7. Клаузи, свързани със санкции (примерни текстове):

7.1. В случай че установи неизпълнение на задълженията по Договора, 
свързани с опазване на околната среда и/или несъответствие със 
заложени екологосъобразни критерии, възложителят има право да 
наложи неустойка на изпълнителя в размер на 0.5 %  (нула цяло и 
пет процента) от стойността на поръчката. При повторно нарушение 
санкцията е в размер на 1 % (един процент) от стойността на 
поръчката.

7.2. В случай на системно (3 или повече пъти) нарушаване на 
договорните клаузи, свързани с опазване на околната среда и/
или съответствие със заложени екологосъобразни критерии, 
възложителят има право да получи обезщетение в размер на 
гаранцията за изпълнение. 

7.3. В случай на установено неизпълнение на задължението за 
разделно събиране на отпадъци възложителят отправя писмено 
предупреждение до изпълнителя. При повторно нарушение 
възложителят налага санкция в размер на 0.5 % (нула цяло и пет 
процента) от стойността на поръчката.

7.4. В случай на несъответствия с посочени в техническите 
спецификации екологосъобразни критерии и с приложимото 
законодателство, свързано с опазването на околната среда, 
възложителят не дължи заплащане на цената на съответната доставка 
по отношение, на която същите са констатирани. Заплащане в пълен 
размер се дължи от страна на възложителя едва след отстраняването 
на констатираните несъответствия, по предвидения в договора 
ред, съответно при установяване, че доставяното оборудване не 
съответства на договорените и нормативно установени изисквания 
и подписването на документ, удостоверяващ изпълнение на 
критериите на техническото задание и при другите условия на 
настоящия договор.
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Изпълнител - "ПрайсуотърхаусКупърс България" ЕООД:

Отговорен съдружник и управител - Албена Маркова 

Екип за изпълнение на поръчката:

1.  Димитър Димитров - ръководител на екип
2.  Орлин Хаджийски - юрист и съдружник в 

"ПрайсуотърхаусКупърс България" ЕООД
3. Димитър Ганев - юрист
4. Елизабет Сиди - юрист
5. Атанас Събев - юрист
6. Живко Ценов - експерт в областта на опазване на околната 

среда
7. Маргарита Апостолова - икономист 

Агенция по обществени поръчки 

ул. "Леге" 4, София 1000, България 
телефон: +359 2 9859 7150
факс: +359 2 9859 7152
e-mail: aop@aop.bg
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