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Настоящият Каталог с добри практики от Швейцария е изготвен от Евелин Венанцони, швейцарски 
експерт с дългогодишен опит във възлагането на устойчиви обществени поръчки по проект 
„Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 

Допълнително към каталога са включени коментари с примери от националната практика. Коментарите 
са възложени от Агенция по обществени поръчки на външен консултант, в изпълнение на дейностите по 
посочения проект.  Примерите целят да направят връзка между практиката в Швейцария и опита на 
българските възложители при залагането на екологични и социални критерии.  

Коментарите са добавени, където е приложимо, след представените швейцарски практики при 
възлагането на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги. Националните примери са с 
илюстративен характер и целят да онагледят възможностите за включване на екологосъобразни 
критерии в приложимите случаи по правилата на българското законодателство. Направени са препратки 
към наличните ръководства за възлагане на зелени поръчки на европейско и национално ниво. 
Отговорността за законосъобразността на обявяваните поръчки е изцяло на възложителите. Те 
разполагат с оперативната самостоятелност да въвеждат критерии, които в най-голяма степен отговарят 
на техните потребности. Възложителите имат възможността да променят разгледаните примери и 
практики в съответствие със специалното законодателство и това в областта на обществените поръчки. 
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1 Въведение 

През 2010 г. президентът на Швейцарската конфедерация заедно с швейцарския външнен министър и 
българския министър по управлението на европейските фондове подписаха рамково споразумение 
между България и Швейцария. Швейцарско-българската програма за сътрудничество цели намаляване 
на социалните и икономическите неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.      

Двустранното рамково споразумение определя конкретните теми и процеси. Швейцария ще окаже 
подкрепа в области, в които България е заявила нужда, и в които Швейцария може да предложи ноу-хау 
и експертен опит.  

Една от темите на програмата за сътрудничество е да се предостави методическа подкрепа за 
развитието на зелените обществени поръчки (ЗеОП) в България. 

В рамките на проекта следва да се насърчава възлагането на зелени обществени поръчки, в съответствие 
с релевантните директиви на ЕС и националното законодателство в областта на обществените поръчки. 

Наред с другото се предвижда да се предостави на Агенцията по обществени поръчки в България (АОП) 
Наръчник за примери за добри практики в Швейцария. Този наръчник трябва да покаже, от една страна, 
под каква институционална и правна рамка ЗеОП/ Устойчивите обществени поръчки се прилагат в 
Швейцария (федерално, кантонално и общинско ниво) и от друга страна да покаже примери за 
изпълнени проекти за ЗеОП / Устойчиви обществени поръчки.  

Глава втора и трета имат за цел да подчертаят правните и институционалните разпоредби, които засягат 
устойчивите обществени поръчки. Включването на аспектите на устойчивостта помагат на възложителите 
(на стратегическо и оперативно ниво) да обосноват въвеждането на критерии за устойчивост в процеса 
на възлагане на обществени поръчки, в случай че бъдат оспорени вътрешноорганизационно  или от 
участник в процедурата. 

2 Правна рамка 

Устойчивите обществени поръчки в Швейцария са доброволни, с изключение на някои продуктови групи 
като ИКТ оборудване, пътнически автомобили и дървен материал. Първите две продуктови групи са 
известни като такива с относително висока консумация на енергия. Две причини водят до въвеждане на 
задължителни екологични изисквания за тях: 

От една страна, Енергийната стратегия 2050 на Федералния съветнасърчава закупуването на енергийно 
ефективни продукти, а от друга - лесно доказуемото икономическо предимство от закупуване и 
използване на енергийно ефективни устройства. 
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 Икономиите на енергия водят до намаляване на емисиите на CO2. 

Като цяло може да се каже, че швейцарската правна рамка насърчава прилагането на устойчиви 
обществени поръчки. 

2.1 Федерална Конституция (ФК) на Швейцарската федерация (SR 101)1 

През 1999 г. швейцарските граждани гласуват за включване на устойчивото развитие и дългосрочното 
опазване на природните ресурси в целите на ФК (чл. 2) Това е логично следствие от преамбюла на 
Федералната Конституция, в който се казва че швейцарският народ и кантоните ще приемат новата 
Конституция, „обръщайки внимание на тяхната отговорност към създаването“ и осъзнавайки своята 
„отговорност към бъдещото поколение”.  

Следователно Федералната Конституция признава запазването на природните ресурси като 
първостепенна необходимост.  

Освен това, в член 73 се посочва, че 

Чл. 73 Устойчиво развитие 

Конфедерацията и кантоните се стремят да постигнат балансирана и устойчива връзка между природата 
и нейната способност да се обновява, вземайки под внимание потребностите на хората. 

Правна уредба на обществените поръчки в Швейцария 

Фигурата по-долу показва кои споразумения, актове и наредби се прилагат и за кое ниво на 
Конфедерация Швейцария2.  

 

 

 

 

                                                                 

1 https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html (E) 
2 https://www.ch.ch/en/demokratie/federalism/federalism/ (E, G, F, I) 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.ch.ch/en/demokratie/federalism/federalism/
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2.2 Федерален закон (Федерален закон за ОП, SR 172.056.1)3 и 
Наредба за обществените поръчки (SR 172.056.11)4 

 

Федералният закон и Наредбата за обществените поръчки, в сила от 1 януари 1996 г. въвеждат 
изискванията на Споразумението за държавните поръчки (GPA)5 на Световната търговска организация 
(СТО) Те регулират федералните обществени поръчки и съдържат някои разпоредби, които 
благоприятстват или поне позволяват прилагането на устойчиви обществени поръчки. 
При формулирането на аспекти на устойчивостта в тръжна документация е важно винаги да се има 
предвид, че това трябва да се прави с оглед целта на Закона за обществените поръчки, която е: 

Член. 1 Федерален закон за обществени поръчки: 
1 С този закон Швейцарската конфедерация: 
- регламентира и прозрачно организира процедурата за възлагане на обществени поръчки за доставки, 
услуги и строителство; 
-засилва конкуренцията между оферентите; 
-насърчава ефективното използване на публичните средства. 

                                                                 

3 https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/rechtsgrundlagen/bundeserlasse.html (E) 
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950538/index.html (G, F, I) 
5 https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  

https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/rechtsgrundlagen/bundeserlasse.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950538/index.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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2 Законът цели осигуряване на недискриминация между оферентите. 

Разпоредбите на закона и Наредбата за обществените поръчки, които се отнасят до аспектите на 
устойчивостта, са посочени по-долу. 

 Социални аспекти 

 Задължителни условия за участие, (чл. 8 ал.1 т.б и т.в ) от Федералния закон за обществените 
поръчки и чл. 7, aл.2 от Наредбата за обществените поръчки  

Участниците вобществените поръчки , които осъществяват дейността си в Швейцария, трябва да 
спазват приложимите за страната разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд и да 
гарантират равно заплащане на мъжете и жените(Федерален закон за обществените поръчки). 

Ако мястото на изпълнение е в чужбина, участникът в процедурата трябва да гарантира 
спазването на основните конвенции на МОТ.6 (Наредбата за обществените поръчки) 

Тези условия за участие трябва да бъдат изпълнени от всички участници вобществената поръчка , 
независимо от предмета на договора. 

 Екологични аспекти 

Технически спецификации, чл. 12 от Федералния закон за обществените поръчки и чл.16a от 
Наредбата за обществените поръчки.  

Техническите спецификации (ТС) позволяват да се определят минимални екологични стандарти, 
на които трябва да отговаря всяка оферта. Често критериите, които стоят зад екомаркировките , се 
използват за определяне на минималния стандарт. Важно е да се има предвид, че изискванията не 
трябва да бъдат твърде завишени, тъй като това може да доведе до липса на предложения или 
дискриминационен характер на изискването. Възможно е, вместо да се определят точно техническите 
спецификации,  да се спомене целта на обществените поръчки въз основа на работни характеристики за 
изпълнениеили функционални изисквания . 

 Критерии за възлагане, чл. 21 от Федерален закон за обществените поръчки и чл. 27 от Наредба 
за обществените поръчки 

 За да се насърчат иновациите или за да се предпочетат оферти, които надвишават заложените 
изисквания в ТС е възможно да се присъдят допълнителни точки на оферти, които предложат по-добри 
решения от изискваните минимални екологични стандарти. Могат да бъдат формулирани и други 
екологични аспекти, свързани с предмета на договора, като устойчивост (трябва да се конкретизира) и 
иновативно съдържание. Списъкът на посочените критерии не е изчерпателен. 

 Критерии за подбор, чл. 9 от Федерален закон за обществените поръчки  

                                                                 

6 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--
en/index.htm 

 

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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Критериите за подбор се отнасят до кандидата, а не до предмета на договора. Тези критерии се 
използват, за да се гарантира, че кандидатът е финансово, търговски и технически в състояние да 
изпълни договора. Според предмета на договора могат да бъдат въведени критерии за подбор с 
екологични аспекти. За конкретни услуги може да е подходящо да поискате от кандидата да покаже своя 
опит или ноу-хау по екологични въпроси. Например в договор за управление на отпадъците може да се 
изисква сертификат като специализирана компания за сметоизвозване. 

 Икономически аспекти 

Най-важният фактор за икономиката е да се създаде конкурентна среда чрез състезателна процедура/, 
която позволява възлагането на поръчката при конкурентни условия. 

Критерии за възлагане, чл. 21 от Федерален закон за обществените поръчки и чл. 27 от Наредба за 
обществените поръчки  

Критериите за възлагане (КВ) дават възможност да се търси най-доброто съотношение качество - цена 
или икономически най-изгодната оферта чрез формулиране на парични и непарични критерии. По 
отношение на икономическите критерии е важно да се търси не само цената на придобиване, но и 
общите разходи за придобиване на предлаганото решение. 

 

2.3 Наредба за организацията на обществените поръчки 
(Наредба за организацията на обществените поръчки, SR 
172.056.15)7 

Тази наредба регламентира задачите и отговорностите на федералната администрация в сферата на 
обществените поръчки. 

В наредбата има различни разпоредби, които оказват влияние върху прилагането на устойчиви 
обществени поръчки. 

Чл.2 Цел и принцип на обвързване 

1 Този регламент има за цел да осигури икономически ефективни, законосъобразни и устойчиви 
обществени поръчки от федералната администрация. 

2 Икономическата ефективност се осигурява, по-специално, чрез окрупняване на покупките. 

 

Чл. 9 Централни агенции за покупки 

Стоките и услугите, изброени в Приложение 1, се осигуряват от един от следните централни органи за 
покупки, при спазване на член 10: 1 

                                                                 

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20120667/index.html  (G, F, I) 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20120667/index.html
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a. Федерална служба за обществени поръчки в сектор отбрана Аrmasuisse; 
b. Федерална служба за пътищата (FEDRO); 
c. Федерален орган за строителство и логистика BBL; 
d. Федерален туристически център (BRZ). 

Окрупняването на покупките има различни предимства. Основният принцип е формулата "по-големи 
количества - по-ниски цени". По-големите поръчки означават по-ниски цени, отстъпки и по-добри 
условия за плащане и доставка. Централизираното възлагане спомага за прилагането на концепцията за 
окрупняване и позволява да има специалисти по снабдяване и професионалисти по обществени поръчки 
с високи експертни познания за текущото състояние на пазара. Стандартизираните процеси и 
съвременните инструменти осигуряват ефективност на процеса и всички атрибути, които са част от 
модерната стратегия за възлагане на поръчки. 

Освен това централното възлагане на поръчки позволява разработването и прилагането на 
общонационални единни стратегии и процедури за възлагане на обществени поръчки и винаги е в крак с 
текущата съдебна практика и международните споразумения. Това също така гарантира, че продуктите 
отговарят на специфичните изисквания на федералната администрация, например по отношение на 
аспектите на устойчивостта. 

Контролирането на обществените поръчки и предотвратяването на корупцията, допълнителното 
образование и обучение и осигуряването на качеството се регулират централно от тази наредба. 

Глава 3а от Наредбата определя целите на Контрола върху обществените поръчки. Въпреки че 
устойчивото възлагане на обществени поръчки не е задължително за федералните обществени поръчки, 
наредбата предвижда мониторинг на прилагането на аспектите на устойчивостта в поканата за участие в 
състезателна процедура. 

Чл. 23a Цели на контрола върху обществените поръчки 
 Контролът върху обществените поръчки е източник на информация и управленски инструмент, който 
едновременно с това осигурява необходимите данни и способи за провеждането на безпристрастен 
процес на възлагане. Така осигурената прозрачност на процеса е насочена към постигане на изрично 
посочените цели: 

a. стратегически и оперативен контрол върху поръчките; 
b. спазване на реда и законността; 
c. устойчиви обществени поръчки, които обхващат икономически, екологични и социални аспекти.  

Наредбата урежда в Глава 4: Федерална конференция за обществени поръчки (KBB), чл. 24 и задачите на 
стратегическия орган за федерални обществени поръчки на стоки и услуги. 

Глава 5 от наредбата определя специализираните и други помощни услуги. За насърчаване прилагането 
на екологични обществени поръчки е много важно „Службата за екологични обществени поръчки“ да 
бъде изрично спомената и поради това институционализирана.  

Чл. 28 Служба за екологични обществени поръчки 

1 Службата за екологични обществени поръчки насърчава основно обществените поръчки, свързани с 
околната среда и ресурсите. 

2 По-специално, тя има следните задачи: 
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a. Дава препоръки за екологични продуктови критерии, които са приложими за обществените поръчки и 
предоставя информация за нови технологии за пестене на ресурси.  

b. съветва централните възложители и агенциите относно включването на екологичните аспекти в 
обществените поръчки. 

c. участва в обучението, предлагано от KBB. 

d. Насърчава обмена на информация и опит по темата за екологичните поръчки в страната и чужбина. 

e. Участва също и в компетентните комисии за устойчиво строителство. 

f. Доколкото е възможно, хармонизира своите инструменти и стандартите си с тези на други федерални 
агенции, кантоните и общините. Тя участва в диалог с частния сектор за насърчаване на устойчиви 
обществени поръчки. 

g. Тя е член на системата за управление на ресурсите и управление на околната среда на Федералната 
администрация (RUMBA) и отговаря за въпроси, свързани с екологичните обществени поръчки.  

3 Тя е администрация към Федералната служба за околна среда. 

2.4 Междукантонално споразумение за обществени поръчки 
(IVoeB) 

Възлагането на обществени поръчки в кантоните и общините не попадат в обхвата на Федерален закон 
за обществени поръчки. По принцип всеки от 26-те кантона има свой Закон за обществените поръчки. 
Същевременно, кантоните са се споразумяли да прилагат Споразумението за обществени поръчки GPA 
на Световната търговска организация (СТО) и двустранното споразумение за обществени поръчки с ЕС в 
съответствие с конкордат, наречен IVoeB.  

Всички кантони са се присъединили към Конкордата. 

2.5 Закон за вътрешния пазар (BGBM) SR 943.02 

Законът за вътрешния пазар възпрепятства дискриминацията сред национални, местните (на 
общинско/кантонално ниво) и чуждестранни участници в състезателна процедура. 

2.6 Федерален закон за горите SR 921.0 (Закон за горите, ForA) 

Представителите на дървообработващата промишленост искат изрично да бъде подкрепено ползването 
на швейцарска дървесина за федералните обществени сгради. Тъй като това би било в противоречие с 
международното търговско право (СТО), в член 34 от Закона за горите е посочено, че по принцип трябва 
да се насърчава използването на устойчиво произведен дървен материал. 

Раздел 1a Производство на дървен материал 

Чл. 34a Търговия и употреба на дървесина 
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Конфедерацията насърчава търговията и използването на устойчиво произведен дървен материал, по-
специално като подкрепя иновационни проекти. 

Чл. 34b Федерални сгради и инсталации 

1 Конфедерацията насърчава използването на устойчиво произведен дървен материал, когато е уместно, 
при планирането, изграждането и експлоатацията на собствените си сгради и инсталации. 
2 При закупуването на дървени продукти, тя трябва да отчита фактори като устойчиво и близко 
естествено управление на горите и целта за намаляване на емисиите на парникови газове. 

2.7 Наредба за федералните превозни средства и техните водачи 
(VFBF) SR 514.318 

Тази наредба регламентира снабдяването, поддръжката и извеждането от експлоатация на превозни 
средства за администрацията. Освен това, чл. 5 VFBF препоръчва как да се даде приоритет относно 
начините на придвижване за командировки и използвания транспорт:  

Чл. 5 Приоритет при командировки и видове транспорт 
Командировките и транспортирането са насочени предимно към екологични и икономически принципи. 
Следователно се прилага следният ред на приоритети:  
1. Използване на обществен транспорт или други обществени превозни средства;  
2. Използване на превозни средства на Федералната администрация;  
3. Използване на превозни средства, предоставени за врменно ползване и под наем;  
4. За разстояния до 150 км, използване на лични превозни средства на служителите, при условие че в 
съответната агенция не се предлага превозно средство. 

Чл. 23 от наредбата се отнася до процедурите за придобиване на превозни средства от 
администрацията: 

Чл. 23 Придобиване на превозни средства за администрацията 

1   Поръчките за превозни средства за администрациите по смисъла на чл. 2, ал. 1, се възлагат  от 
Федералния орган за обществени поръчки в сектор отбрана (Аrmasuisse). Разходите за възлагане на 
обществени поръчки са за сметка на съответните субекти.   
2   Наемането или лизинга на превозни средства трябва да бъде предпочетено пред закупуване, ако  тези 
начини за осъществяване на поръчките се окажат по-икономически и екологично разумни.  
3   Превозните средства трябва да бъдат подбрани в съответствие с икономическите и екологичните 
принципи, по-специално в съответствие с принципа на енергийна ефективност. Организациите, посочени 
в член 2, параграф 1мотивират избора си на превозни средства за енергийна ефективност от категории C 
и D. Не се разрешава придобиването на превозни средства от категории за енергийна ефективност E, F и 
G (Приложение 4 към Наредбата за енергийната ефективност от 1 ноември 2017 г.). Изключения се 
решават от отговорния генерален секретариат на организациите, посочени в член 2 (1.3) 

                                                                 

8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042681/index.html  (G, F, I) 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042681/index.html
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2.8 Насоки относно екологичните принципи за възлагане на 
обществени поръчки и използване на превозни средства от 
Федералната администрация (1.1.2016)9 

Тези насоки на Федералната служба за отбраната, гражданската защита и спорта (VBS, към които 
принадлежи Аrmasuisse) определят екологичните принципи при възлагане на поръчки за закупуване и 
използване на административни превозни средства. В тях се описва принципът за енергийна 
ефективност, определен във VFBF (cf. 2.7). Адресати на насоките са потребители (различни федерални 
агенции), ползватели (федерални служители) и възложители (Аrmasuisse). 

Параграф 6 от насоките посочва общите критерии за възлагане на обществени поръчки: 

Параграф 6 Общи критерии за възлагане на обществени поръчки за превозни средства  

Всички административни превозни средства трябва да отговарят, доколкото е възможно, на следните 
изисквания: 
a. Енергийна ефективност в съответствие с чл. 23 VFBF, при условие че на пазара се предлагат подходящи 
превозни средства 

b. Ниски емисии на шум 

c. Използване на гуми с най-добрия клас на горивна ефективност и с нисък шум при търкаляне 10 

d. Използване на двигател с нисък вискозитет и трансмисионни масла 

e. Вземене под внимание аспектите на активната и пасивната безопасност, защитата на пешеходците и 
т.н. 

Подробни изисквания относно пътническите превозни средства са дадени в параграф 7 от насоките: 

Параграф 7 Допълнителни критерии за пътническите превозни средства    

1   В допълнение към критериите, изброени в параграф 6 за общия брой пътнически превозни средства на 
федералната администрация, екологичните критерии на анализа на полезността трябва да бъдат 
оцененинай-малко с 15 процента. 
2    В случай на пътнически превозни средства с максимум 5 места, с изключение на превозни средства с 
всички задвижващи колела и превозни средства за спешни случаи, трябва да бъдат изпълнени и 
следните изисквания: 

a. Когато е възможно, те да отговарят на категория на ефективност А 11 

b. Всяка служба гарантира, че най-малко 5% от нейните превозни средства отделя не повече от 75 г 
CO2/км в атмосферата. 

Параграф 7б има за цел насърчаване придобиването на електрически превозни средства. 

Раздел 4 от насоките разглежда въпросите за: 

                                                                 

9https://www.vbs.admin.ch/de/themen/umwelt/energiekonzept-2020.detail.document.html/vbs-
internet/de/documents/raumundumwelt/energie/Umwelt-Energie-Weisungen-oekologische-Grundsaetze-Beschaffung-
Verwaltungsfahrzeuge-de.pdf.html (G) 
10 http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/04758/04761/index.html?lang=en (E, G, F, I) 
11 http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/index.html?lang=en (E, G, F, I) 

https://www.vbs.admin.ch/de/themen/umwelt/energiekonzept-2020.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/raumundumwelt/energie/Umwelt-Energie-Weisungen-oekologische-Grundsaetze-Beschaffung-Verwaltungsfahrzeuge-de.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/themen/umwelt/energiekonzept-2020.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/raumundumwelt/energie/Umwelt-Energie-Weisungen-oekologische-Grundsaetze-Beschaffung-Verwaltungsfahrzeuge-de.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/themen/umwelt/energiekonzept-2020.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/raumundumwelt/energie/Umwelt-Energie-Weisungen-oekologische-Grundsaetze-Beschaffung-Verwaltungsfahrzeuge-de.pdf.html
http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/04758/04761/index.html?lang=en
http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/index.html?lang=en
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Параграф 8 Рамкови договори 
Параграф 9 Оптимизиран стил на шофиране 
Параграф 10 Образование и информация 

Раздел 5, параграф 11 е озаглавен “Екологичен подход за  оптимизиране на управлението на  
автомобилния парк”. 

3 Институционална рамка 
3.1 Стратегия за устойчиво развитие (УР) на Федералния съвет  

От 1997 г. Федералният съвет обяснява политическите си намерения за прилагане на устойчивото 
развитие в Швейцария в рамките на специална стратегия. Стратегията за устойчиво развитие се 
подновява на всеки четири години. Това осигурява референтна рамка за посоката, в която Швейцария 
трябва да продължи да се развива в някои ключови области. Целта на стратегията е да осигури 
съгласувано устойчиво развитие на страната. Това включва координиране на дейностите на 
Конфедерацията и гарантиране, че те са в съответствие с действията на кантоните, общините, бизнеса и 
гражданското общество. 

Най-важният орган на федерално ниво е Междуведомственият комитет за устойчиво развитие (ISDC), 
ръководен от Федералната служба за устройство на територията (Federal Office for Spatial Development, 
ARE). Този комитет подкрепя политиката за устойчиво развитие на Конфедерацията и служи като 
платформа за споделяне на информация за многобройните дейности в тази посока. 12 

Във втората „Стратегия за устойчиво развитие 2002”, която последва годишнината от Рио + 10 и се 
основава на политиката за устойчиво развитие, формулирана през 1997 г., е приет по-широкообхватен 
подход: Интегрирането на принципите на устойчивото развитие във всички области на политиката. За да 
подкрепи този интегриран подход, новата Федерална Конституция изисква устойчивото развитие да 
бъде надлежно отчетено във всички закони, програми, концепции и проекти. Именно в тази втора 
Стратегия за устойчиво развитие се споменават Устойчивите обществени поръчки в областта на действие 
„Финансова политика“. По това време в рамките на ЕС е поставено началото на концепцията за ИПП 
„Интегрирана продуктова политика“13и тя е отразена в Стратегията за устойчиво развитие през 2002 г.: 

Област на действие 2: Финансова политика 

Мярка 4: Въвеждане на интегрирана продуктова политика 

За да се гарантира, че принципите на устойчивото развитие се прилагат на практика и по отношение на 
продукти (стоки и услуги), Федералният съвет подкрепя въвеждането на интегрирана продуктова 
политика (ИПП). Чрез създаването на по-благоприятна национална и международна рамка, 
Федералният съвет се стреми да насочи публичния сектор и потребителското търсене към продукти, 
които отговарят на високи икономически, екологични и социални стандарти. През целия си жизнен 

                                                                 

12 https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/strategy-and-planning/accountabilities-and-implementation.html  
13   http://ec.europa.eu/environment/ipp/index_en.htm 

https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/strategy-and-planning/accountabilities-and-implementation.html
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цикъл (планиране, производство, употреба и обезвреждане) продуктите и услугите трябва да отговарят 
на строги икономически, екологични и социални изисквания. 

Съответно целите на ИПП са разнообразни. Нейните принципи трябва да се прилагат на всеки етап от 
формулирането и прилагането на политики, свързани с продуктите. За всички области на политиката, 
свързани с ИПП, ще бъдат разработени критерии и инструменти, които подчертават взаимодействието 
между трите измерения на устойчивостта и благоприятстват прилагането на тази политика.       

Петата стратегия за устойчиво развитие за периода 2016-2019 г. е приета като част от по-широкия 
четиригодишен процес на законодателно планиране в Швейцария 14. Целевата рамка, структурирана по 
теми, обхваща дългосрочната визия на Конфедерацията и специфичните цели до 2030 г.  

Стратегията за устойчиво развитие 2016-2019 г. е повлияна от Стратегия 2030 на Организацията на 
обединените нации (ООН), приета през септември 2015 г. В по-дългосрочен план целта е стратегията за 
устойчиво развитие да се доближи възможно най-много до целите на Стратегия 2030 г на ООН. и по този 
начин да осигури приноса на Швейцария за постигане на Целите за устойчиво развитие до 2030. 15 

По отношение на устойчивите обществени поръчки, Стратегията за устойчиво развитие 2016-2019 г. 
посочва в параграф 6.3 следното 16: 

6.3. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА 

При обществените поръчки за възлагане на стоки, услуги и строителство Конфедерацията се стреми да 
гарантира, че те отговарят на високи икономически, екологични и социални изисквания по време на 
целия си жизнен цикъл. Тя дава пример със собствените си дейности за придобиване, чрез закупуване 
на продукти и изграждане на сгради, които са икономични, екологично съвместими и със здравословна 
среда и са произведени или построени по начин, който е възможно най-социално отговорен.  

Препоръките за устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки за закупуващите звена на 
Конфедерацията са последно актуализирани от Федералната Конференция за възлагане на обществени 
поръчки през лятото на 2015 година. Освен това през 2013 г. стартира схемата за устойчиво наблюдение 
на обществените поръчки като част от дейностите на Конфедерацията за контрол на обществените 
поръчки. 

Понастоящем Конфедерацията проучва създаването на национална платформа за устойчиви обществени 
поръчки. Целта на тази платформа е да насърчава устойчиви обществени поръчки и да гарантира, че 
информацията се споделя между Конфедерацията, кантоните и, където е възможно, общините.  

3.2 Система за управление на околната среда (СУОС) на RUMBA в 
цялата федерална администрация 

RUMBA е система "Управление на ресурсите и околната среда на Федералната администрация"17. Тя се 
основава на резолюцията на Федералния съвет от 15 март 1999 г. 

                                                                 

14 https://www.eda.admin.ch/dea/de/home/dienstleistungen-publikationen/berichte/legislaturplanung.html (G, F, I) 
15 Текст от: Стратегия за устойчиво развитие 2016-2019, Въведение стр. 5. 
16 https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/strategy-and-planning/sustainable-development-strategy-2016-
2019.html  

https://www.eda.admin.ch/dea/de/home/dienstleistungen-publikationen/berichte/legislaturplanung.html
https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/strategy-and-planning/sustainable-development-strategy-2016-2019.html
https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/strategy-and-planning/sustainable-development-strategy-2016-2019.html
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Основната цел на RUMBA е непрекъснатото намаляване на оперативната и свързаната с продукти 
екологична тежест от гражданската федерална администрация.  

RUMBA служи за: 

 намаляване на разходите и повишаване на ефективността, 

 координиране на дейностите по опазване на околната среда на цивилната федерална 
администрация, 

 мотивацията и инициативност на служителите, 

 ролята на федералното правителство като модел за подражание в областта на околната среда. 

От една страна, сферите на дейност на RUMBA са в строителния сектор (електроенергия, топлоенергия, 
вода и отпадъци), а от друга страна - потребление на хартия и бизнес пътувания. Отделните звена също 
намаляват въздействието върху околната среда в продуктовата област. 

Федералният съвет определи десетгодишна цел за отделните отдели. Федералният съвет предефинира 
общите цели на RUMBA на всеки четири години за следващия законодателен период до 2019 година. 

Цели на RUMBA: 

 Въздействието върху околната среда на еквивалент на пълно работно време ще бъде намалено 
с 30% до края на 2019 г. в сравнение с 2006 г. Компенсацията за парникови газове не се отчита.  

 Общите емисии на парникови газове ще бъдат намалени с 40% до края на 2019 г. в сравнение с 
2006 г. Може да се вземе предвид компенсацията на емисии на парникови газове. 

 Доколкото е възможно, неизбежните емисии на парникови газове се компенсират доброволно. 
Закупуването на сертификатите за компенсация се извършва централно от Федералната служба 
за околна среда. 

Постигане на целта до 201618 (G, F, I) 

Графиката по-долу (извлечение от доклада за околната среда за 2016 г.) показва, че различните мерки, 
предприети за намаляване на въздействието върху околната среда, са успешни и че целите, определени 
от Федералния съвет, вече са постигнати, когато компенсацията на парниковите газове може да бъде 
взета предвид. 

 

                                                                                                                                                                                                        

17 https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home.html 
18 https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/umweltberichte/umweltberichte-der-bundesverwaltung.html (E, G, F. I)  

Постигане на целта до 2016 
Промяна в екологичното натоварване за еквивалент на 

пълно работно време спрямо 2006 г. 

Дял на екологичното натоварване през 2016 година 

https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/umweltberichte/umweltberichte-der-bundesverwaltung.html
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Легенда

 

Легенда: Зелено - Постигане на целта с компенсиране на емисиите на парникови газове; Цикламено - 
Постигане на целта без компенсиране на емисиите на парникови газове; Синьо - Цел: намаляване на 
въздействията с 10% до 2016 г. 

Кръгла диаграма: Тъмно лилаво – Отопление; Синьо – Електричество; Зелено – Вода; Цикламено – 
Отпадъци; Светло синьо –Хартия; Оранжево – Въздухоплаване; Розово – Железопътен транспорт; Светло 
зелено – Автомобилен транспорт 

RUMBA и устойчиви обществени поръчки 

Програмата RUMBA е свързана с обществените поръчки, защото всички продукти, които се използват в 
гражданската федерална администрация, се възлагат централно и заедно с правилното им използване 
определят въздействието върху околната среда на дейностите на администрацията. "Екологичната 
служба за обществени поръчки" е член на експертната група на RUMBA и заедно с централните агенции 
за обществени поръчки подкрепя обеществените поръчки за работно оборудване, което е ресурсно 
ефективно за нуждите на Федералната администрация (например електричество, превозни средства, 
ИКТ оборудване, хартия, офис мебели, сертификати за намаляване на емисиите CER). Комбинация от 
поръчки и правилна употреба на продуктите. 

Много е важно, екологосъобразните продукти, поръчани от централните органи за покупки, да се 
използват правилно. В противен случай всички предимства на продуктите могат да се загубят. 
Следващите два примера - ИКТ стандарти и хартия, показват как това се извършва в рамките на 
програмата RUMBA. 
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3.2.1 ИКТ Стандарти (Възлагане и използване)19 

Стандарт P025 

ИКТ стандарт P025 определя екологичните изисквания за възлагане на обществена поръчка за 
стандартизирани ИКТ продукти. Чрез включването на тези изисквания в документацията на 
обществената поръчка като техническа спецификация е възможно да се намали потреблението на 
ресурси от ИТ системите - преди всичко потреблението на енергия и свързаните с това разходи и 
въздействие върху околната среда. 

Стандарт P026 

ИКТ стандарт P026 определя екологичните изисквания за функционирането на стандартизирани ИКТ 
продукти. Спазването на тези изисквания може да намали потреблението на ресурси от ИТ системите - 
особено потреблението на електроенергия и свързаните с това разходи и въздействието върху околната 
среда. 

Модулът RUMBA "ИТ - Стандарт" (G, F)20служи за изпълнение на изискванията на този стандарт на всички 
офис работни места на федералните агенции. По-конкретно, в него са посочени препоръки за оптимално 
регулиране на енергоспестяващите функции на устройствата, както и за използването на превключващи 
се разклонители, за да се избегнат ненужни загуби в режим на готовност извън работното време. Следва 
да се предприемат допълнителни мерки за охлаждане на сървърните помещения. 

3.2.2 Хартия 

Федералната служба за сгради и логистика (BBL), като една от централните агенции за обществени 
поръчки, предлага набор от екологосъобразен асортимент от хартии за различни цели. 

Модулът RUMBA за екологосъобразно използване на хартия за копиране, отпечатване и архивиране 
показва и въздействието върху околната среда на различните документи. (G, F)21  

Отговорността за рентабилното, екологично и ефективно използване на хартията е в рамките на 
отделните федерални агенции и на всеки служител. Федералният съвет постави за цел непрекъснато 
намаляване на въздействието върху околната среда на всеки отдел. Следователно потреблението на 
копирна хартия - понастоящем около 9 350 листа на служител на година - трябва да бъде намалено и 
делът на рециклираната хартия да се увеличи. 

3.2.3 Придобиване на сертификати CER за намаляване на емисиите 

Емисиите на парникови газове, които не могат да бъдат избегнати, могат да бъдат компенсирани 
доброволно чрез придобиване на сертификати за намаляване на емисиите. Придобиването на тези 
сертификати се извършва централно от Федералната служба за околна среда. 

                                                                 

19 https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/ikt-vorgaben/standards.html#-890448612  
20 https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/themen/strom/informatik-standard.html 
21 https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/themen/papier.html  

https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/ikt-vorgaben/standards.html#-890448612
https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/themen/papier.html
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През 2017, около 21`600 тона CO2 емисионен  еквивалент се компенсира от RUMBA.  

Изисквания за CER 

Само сертифицирани намаления на емисиите (CER), вече издадени от проекти на Механизма за чисто 
развитие (МЧР)22 с доказан принос за устойчиво развитие, се приемат . CER трябва да бъдат Златен 
Стандарт23 или да доказват съответствие със сравними изисквания. Този окрупнен подход (централно 
придобиване на CER от Федералната служба за околна среда) позволява сертификатите за добро 
качество да бъдат придобити на по-ниска цена, отколкото би било за отделни административни 
единици. 

3.3 Енергийна стратегия 2050 

След аварията на реактора във Фукушима през 2011 г. Федералният съвет и Парламентът взеха решение 
за постепенното оттегляне на Швейцария от производството на ядрена енергия. Това решение, заедно с 
по-нататъшни значителни промени в международната енергийна среда, изисква модернизиране на 
швейцарската енергийна система. За тази цел Федералният съвет разработи Енергийната стратегия 2050. 
(E, G, F, I,)24  

На 4 септември 2013 г. Федералният съвет внесе в Парламента проект за напълно преработен Закон за 
енергетиката. Ревизираният закон има за цел значително да развие съществуващия потенциал за 
енергийна ефективност и да използва потенциала на водната енергия и новите възобновяеми енергийни 
източници (слънце, вятър, геотермална енергия, биомаса). Новият Закон за енергетиката също изисква 
промени в различни други федерални закони. Швейцарски гласоподаватели одобриха закона на 21 май 
2017 г. Новото законодателство е в сила от 1 януари 2018 г. 

Като част от Енергийната стратегия 2050, федералното правителство трябва да служи като пример за 
швейцарското население и да мотивира служителите си да пестят енергия. Тази цел се осъществява с 
програмата "Управление на ресурсите и околната среда на Федералната администрация (RUMBA)" (вж. 
по-горе). 

3.3.1 Осветление - федералното правителство иска да ръководи с добър 
пример 

Конфедерацията проверява използването на светодиоди в случаите на нови сгради и при обновяване на 
стари сгради и оценява проекта по отношение на устойчивостта (потребление на ресурси, рентабилност, 
защита на културното наследство). 

Примери с федерални сгради, в които традиционното интериорно и екстериорно осветление е заменено 
с LED, може да се намерят на уебсайта на RUMBA (G, F, I). 25 

                                                                 

22 https://cdm.unfccc.int 
23 https://www.goldstandard.org 
24 http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/index.html?lang=en&dossier_id=07008  
25 https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/themen/strom/licht.html  

http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/index.html?lang=en&dossier_id=07008
https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/themen/strom/licht.html
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3.4 Федерална Конференция по обществени поръчки (BKB) 

Федералната конференция по обществените поръчки (BKB) е стратегическият орган на федералната 
администрация в областта на обществени поръчки за стоки и услуги. Целите, задачите и правомощията 
на BKB и нейната организация са регламентирани в Наредбата за организацията на обществените 
поръчки на федералното правителство, Org-VoeB, чл. 24ff (cf. 2.3)  

Нейните задачи са: По-нататъшно развитие на федералните обществени поръчки, устойчивост, политики, 
по-нататъшно образование и обучение в областта на обществените поръчки. 

Членове на BKB са:: 

Федерална служба за строителство и логистика (BBL) 
Държавен секретариат по икономическите въпроси (SECO) 
Федерална служба за околна среда (FOEN) 
Федерален ИТ управляващ отдел (ISB) 
Генерален секретариат на Федералното министерство на външните работи (FDFA) 
Федерална служба за обществени поръчки в сектор отбрана Аrmasuisse 
Федерална служба за пътищата (FEDRO) 

Наблюдатели са: 

Швейцарската поща 
Швейцарските федерални железници (SBB) 
Университетът за наука и технологии (ETH) 
Секретариат на Комисията по конкуренция (WEKO) 
Швейцарската федерална одитна служба (SFAO) 

3.4.1 Устойчиви обществени поръчки - препоръки за федералните служби за 
обществени поръчки  

През 2014 г. Федералната конференция за обществени поръчки (BKB) публикува своите препоръки за 
устойчиви обществени поръчки26. Препоръките предоставят практически насоки за справяне с 
екологичните и социалните аспекти в процеса на възлагане на обществени поръчки, без да се забравя 
целта за икономическа ефективност. Много важно в този документ е не само неговият практически 
аспект, но и изявлението на президента на ВКВ и неговата ангажираност към възлагане на устойчиви 
обществени поръчки в предговора на препоръките. Той призовава възложителите на федерално ниво да 
възлагат поръчки, които отговарят на високи социални, икономически и екологични критерии през 
целия им жизнен цикъл. 

                                                                 

26 https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/nachhaltige-beschaffung.html  

https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/nachhaltige-beschaffung.html
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3.4.2 Ръководни принципи за устойчиви обществени поръчки (стоки и 
услуги), 22 ноември 2018 г 

Ръководните принципи на BKB27 (G, F, I) са общи правила, които трябва да позволяват изпълнението на 
целта на чл. 2 на ревизирания Федерален закон за обществените поръчки - „устойчиви обществени 
поръчки“, и в съответствие, с които следва да работят федералните възложители на обществени 
поръчки. Изпълнението на ръководните принципи се конкретизира с информационни бюлетини. 
Ръководните принципи са валидни за органите за възложителите на федерално ниво, но тъй като при 
разработването им е постигнат консесус с представители на кантоните, градовете и общините, кантоните 
също се приканват да ги прилагат. 

Основните изисквания за отделите за обществени поръчки се основават на принципите на стандарт ISO 
20400 „ Възлагане на устойчиви обществени поръчки”.28 

3.5 Координационна група за строителни и имуществени услуги 
KBOB 

Членове на групата KBOB са: 
- Федералната служба за строителство и логистика, BBL 
- Службата за управление на собствеността на Аrmasuisse  
- Управителният съвет на Швейцарските федерални институти по технологии  - ETH Board (ETHZ, EPFL, PSI, 
WSI, Empa, Eawag) 
- Федерална служба за пътищата (FEDRO) 
- Федерална служба по транспорт (FOT) 

Доброволни членове са: 
- Швейцарската конференция на директорите по строителство, планиране и околна среда (BPUK) 
- Асоциация на швейцарските градове 
- Асоциация на швейцарските общини 

Наблюдатели са: 
- Швейцарските федерални железници (SBB) 

3.5.1 Препоръка за устойчиво управление на собствеността 29 

Конфедерацията управлява своя портфейл според критериите за устойчивост. Инструкциите, 
препоръките и информационните бюлетини обосновават изпълнението. 

Съгласно Стратегията за устойчиво развитие на Федералния съвет, федералните сгради и инфраструктура 
трябва да станат устойчиви. Поради тази причина „Наредбата за управление и логистика на недвижимо 
имущество“ на Федералното правителство (VILB, член 9)30 определя принципа за управление на 
обширния портфейл на недвижимите имоти съгласно критериите за устойчиво развитие. Въз основа на 

                                                                 

27 https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/nachhaltige-beschaffung.html  
28 https://www.iso.org/standard/63026.html   
29 https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-und-trends/nachhaltiges-immobilienmanagement.html  
30 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20082537/index.html  

https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/nachhaltige-beschaffung.html
https://www.iso.org/standard/63026.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-und-trends/nachhaltiges-immobilienmanagement.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20082537/index.html
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това Федералният департамент по финансите е издал „Инструкции за устойчиво управление на 
недвижими имоти“, включващи 11 ръководни принципа. Тези насоки идентифицират най-важните 
области на действие за устойчиво управление на недвижимите имоти и определят посоката. 
Ръководните принципи са допълнително уточнени в препоръките на KBOB. 

11-те ръководни принципа са за:  

1  Сигурност, здраве и полезност 
2  Иновации и модел за следване 
3  Участие  
4  Защита на на паметници на културата, защита на ландшафта, архитектура 
5  Подход за жизнения цикъл 
6  Обществени поръчки 
7  Принцип „замърсителят плаща“ 
8  Природни ресурси 
9  Емисии 
10  Мобилност 
11 Управление на околната среда 

3.6 План за действие за зелена икономика  

Планът за действие за зелената икономика31 от 2013 г. и неговото по-нататъшно развитие през периода 
2016—2019 г. има за цел да предостави целенасочени мерки за подкрепа на доброволния ангажимент 
на бизнеса, науката и обществото към опазване на природните ресурси, повишаване на екологичното 
потребление и укрепване на кръговата икономика. 

Мерките за зелена икономика се съсредоточават върху областите на потребление и производство, 
отпадъци и суровини, както и на междусекторни инструменти. Мярката по отношение на потреблението 
и производството е следната: 

Потребление и производство 

Сегашното поведение на потребителите и производствените методи използват големи количества 
природни ресурси и причиняват значителни въздействия върху околната среда. Важно е повишаването 
на информираността на потребителите, така че потребителите да могат да вземат по-екологични 
решения, когато става въпрос за закупуване и използване на продукти. За да се постигне това, трябва да 
се подобрят и подкрепят прозрачността и стандартите, свързани с екологично важни суровини и 
продукти, а продуктите трябва да бъдат произведени по начин, който е по-екологичен и запазва 
ресурсите. 

                                                                 

31 https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/economy-consumption/info-specialists/green-economy/green-economy-action-plan-

-priority-areas.html (E) 
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3.7 Корпоративна социална отговорност КСО; Документ за 
изразяване на позиция и план за действие на Федералния 
съвет  

През 2015 г. Швейцарският федерален съвет прие документ за изразяване на позиция относно 

корпоративната социална отговорност 32 (E). Документът поставя четири стратегически приоритета за 
дейността на федералното правителство. 

План за действие за 2015—2019 г. излага мерките по отношение на четирите принципа. 

Мярка 3 от плана за действие е решаваща по отношение на устойчивите обществени поръчки. Тя гласи:  
Конфедерацията интегрира отговорното предприемаческо поведение в смисъл на примерна роля в 
съответните си дейности. Това се отнася за Конфедерацията в качеството ѝ на работодател, инвеститор, 
снабдител и собственик на компания (компании, притежавани от Конфедерацията). 

 

Като възложител Конфедерацията зачита 
- Социалните критерии 
- Критериите за околна среда (включително иновации) и 
- Предотвратяване на корупцията 

3.8 Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата, 
Парижкото споразумение 

През 2016 г. влезе в сила Парижкото споразумение за изменението на климата33, в което се разглежда 
необходимостта от ограничаване на повишаването на глобалните температури. 

Страните по Парижкото споразумение следва да пристъпят към предизвикателството да използват 
обществени поръчки като допълнителна мярка за справяне с изменението на климата и да гарантират, 
че се изпълняват договорените цели в Парижкото споразумение.  

3.9 Цели на устойчивото развитие   

През септември 2015 г. на историческа среща на ООН за устойчиво развитие в Ню Йорк световните 
лидери приеха 17-те цели на устойчивото развитие 34от Програмата до 2030 г. за устойчивото развитие. 
Официално целите за устойчиво развитие са в сила на 1 януари 2016 г. 

С тези нови цели, които се основават на Целите на хилядолетието за развитие, всички държави ще 
мобилизират- за период от 15 години– усилията си за прекратяване на всички форми на бедност, за 

                                                                 

32 
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Gesellsch
aftliche_Verantwortung_der_Unternehmen/CSR.html  
33 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 
34 https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/  

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Gesellschaftliche_Verantwortung_der_Unternehmen/CSR.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Gesellschaftliche_Verantwortung_der_Unternehmen/CSR.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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борба с неравенствата и справяне с изменението на климата, като същевременно гарантират, че всяка 
страна дава своя принос Цел 1235 за устойчиво развитие е посветена на осигуряване на устойчиви 
модели на потребление и производство. 

Една от подцелите на цел 12 засяга пряко устойчивите обществени поръчки: 

Цел 12.7: Насърчаване на устойчиви практики в областта на обществените поръчки 

Определение на ООН: Насърчаване на устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки в 
съответствие с националните политики и приоритети. 

4 Примери за добри практики 
4.1 Възлагане на обществени поръчки за стоки 

4.1.1 Armasuisse 

4.1.1.1. Тениски за гражданската служба  

Armasuisse като една от четирите централни агенции за обществени поръчки (член 9, Наредба за 
организацията на обществените поръчки) отговаря за осигуряването на облекло за гражданската служба. 

Следният пример показва съответните критерии за подбор, технически спецификации и критерии за 
възлагане по отношение на аспектите на устойчивостта в обществена поръчка за доставка на тениски за 
гражданската служба. Текстовете са извлечени от изискванията на поръчката. 

Критерии за подбор (Чл. 9 Федерален закон за обществените поръчки ) 

Критерии за подбор Доказателство за формалност 

Фирмен портрет с организационна схема, правна 
форма, размер, брой на заетите лица, пазарна 
позиция. Такъв документ трябва да бъде съставен 
и за важните подизпълнители съгласно раздел 
1.4 от декларацията на доставчика (Допълнение 
1, Приложение 1). 

Производствената верига трябва да може да бъде 
проследена за всички използвани материали. 
8-те основни конвенции на Международната 
организация на труда (МОТ), минималната 
работна заплата, ако е регламентирана от закона, 

Попълване на декларацията на доставчика 
подписана от оправомощено лице 

                                                                 

35 https://sdg-tracker.org/sustainable-consumption-production  

https://sdg-tracker.org/sustainable-consumption-production
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както и правилата за здравословни и безопасни 
условия на труд, валидни на мястото на 
изпълнение за услуги, изпълнявани в чужбина, 
следва да бъдат стриктно съобразени 

Кандидатът / производителят приема, че по 
искане на възложителя независим одитен 
институт (избран от възложителя) може да 
извърши одит на неговата компания или на 
неговите компании-партньори по веригата на 
доставки.   
Одитът следва по-специално да гарантира 
спазването на основните конвенции на 
Международната организация по труда (МОТ) и 
спазването на местните разпоредби за 
безопасност и здраве при работа в съответствие с 
декларацията на доставчиците.  
Участникът в търга потвърждава писмено, като 
взема под внимание, че ако не спазва една или 
повече основни конвенции на МОТ и съответно 
една или повече регламенти зa здравословни и 
безопасни условия на труд, офертата ще бъде 
изключена от процедурата. 

 Да         Не 

С подпис на оправомощено лице 

 

 

 

 

 

Потвърждение от доставчика, че той и неговите 
важни подизпълнители съгласно раздел 1.4 на 
декларацията на доставчика (Прикачен файл 1, 
Приложение 1) спазват на изискванията за 
минималните заплати за страната.  

Попълнете декларацията на доставчика, с подпис 
от оправомощено лице 

Спазване от доставчика на националното 
законодателство (място на производство) за 
всички области на опазване на околната среда 
(въздух, вода и др.) и на всички етапи на процеса 
на доставка, както и от неговите важни 
подизпълнители, съгласно раздел 1.4 от 
декларацията на доставчика 

Попълнете декларацията на доставчика, 
подписана от оправомощено  

 

Потвърждение на доставчика, за предоставяне на 
сертификат, който удостоверява съответствието 
на доставчика с Глобалния стандарт за органичен 
текстил (Global Organic Textile Standart, GOTS) с 
обхват памучните изделия, предмет на 
поръчката36 - при подаване на офертата. 

 Да         Не 

С подпис на оправомощено лице 

Потвърждение от доставчика, да предостави на 
Armasuisse сертификат GOTS transaction , с който 
удостоверява, че доставяните памучни изделия 
са сертифицирани по GOTS - по време на 
доставката или преди съхранението на тези 
изделия. 

 Да         Не 

С подпис на оправомощено лице 

                                                                 

36 https://www.global-standard.org/the-standard.html 



 

Устойчиви обществени поръчки - каталог с добри практики от Швейцария 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос към разширения Европейски 

съюз 

 

28 

Технически спецификации (чл. 12 Федерален закон за обществените поръчки  и чл. 16a Наредба за 
държавните поръчки) 

   

1 Въведение 

Настоящият артикул е част от асортимента облекла и има следните предимства: 

 Хомогенен външен вид / фирмена идентичност 
 Този артикул трябва да отговаря на стандарта GOTS  
 Функционално облекло 
 Добра мярка 
 Приятно, трайно качество на материала и дизайна 
 Удобни за поддръжка 

Втората точка на въведението означава, че съответствието на тениската с GOTS е задължително. 
Допълнителни аспекти, свързани с устойчивостта, са „дълготрайно качество на материала“, както и 
„удобство за поддръжка“. 

3 Изисквания към текстилната повърхност 

3.1 Данни за трикотажни платове 

- Материал: 100% памук 
- Вплетено свързване: Единично Джърси 
- Тегло: 160 – 180гр/mÇ 
- Цветове: Брилянтно синьо / Pantone 18-4247 TP, Горчив шоколад / Pantone 19-1317 TP 

Според стандарта GOTS тениската за гражданска служба трябва да съдържа най-малко 70% органичен 
памук. 

Член 6.10 от тръжната документация определя как оферента трябва да представи доказателства, че 
неговата оферта отговаря на изискванията на GOTS. 

6.10 GOTS 
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- Съответствие с артикул R-SJ 165 на компания REMEI AG, CH 6343 Rotkreuz 37 или подобен, в съответствие 
с GOTS  
- Това трябва да бъде доказано със сертификат за съответствие. 

Съществува и изискване за етикетиране на тениската (6.10.1). За да бъде в състояние да постави етикета 
на тениската, доставчикът трябва да кандидатства за лиценз за етикетиране на тъканта с етикета GOTS. 

6.10.1 GOTS-Етикетиране 

GOTS-Етикетиране, съгласно “Ръководство за лицензиране и етикетиране“ 38 (актуална версия) 

Критерии за възлагане (чл. 21 Федерален закон за обществените поръчки ; чл. 27 Наредба за 
обществените поръчки) 

Тъй като техническите спецификации вече са подробно описани по отношение на изискванията за 
качество и устойчивост, има само един критерий за възлагане: цена. 

4.1.1.2. Ризи и блузи за различни структури на Швейцарската 
Конфедерация  

Armasuisse, като централна агенция за покупки за текстил, възлага поръчки за доставка на ризи и блузи 
за различни структури на Швейцарската Конфедерация. Аrmasuisse избира да възлага доставката на 
плата за ризи и блузи (смесена тъкан, 50/50 памук / полиестер (PES) в цветовете светлосиво и маслиново 
и 100% памучен плат в цвят синьо) и ушиването на ризи и блузи поотделно (две покани за участие чрез 
ограничена процедура, член 24 от Наредба за обществените поръчки39), като предварително условие за 
спечелилия доставчик на плата (първа покана за участие в състезателна процедура) е да работи 
съвместно с лицето, избрано за изпълнител в процедурата за ушиване на облеклата (втора покана за 
участие в състезателна процедура ). 

Извлечение от описанието на услугата: 

Доставчикът е оторизиран от Аrmasuisse да произвежда тъкани в няколко транша (рамков договор Чл. 4, 
(2) Наредбата за обществените поръчки) за Министерството на отбраната, гражданската защита и спорт 
(DDPS), Федералната митническа администрация (FCA) и всички други реквизитори на Швейцарската 
Конфедерация и да доставя тъканта ex-works (EXW, Incoterms 201040) на една или повече фабрики за 
конфекция, избрани за изпълнители от Аrmasuisse. 

Причината за провеждането на две отделни покани е, че изискванията към тъканта са били прецизни по 
отношение на аспектите на устойчивостта и не е било възможно да се гарантира, че производителите на 
облеклата биха могли да ги изпълнят.  

 

                                                                 

37 http://www.remei.ch/en/about-us/ (E) 
38 https://www.global-standard.org/licensing-and-labelling.html (E) 
39 Процедурата се възлага по специфичните правила на швейцарската наредба за обществени поръчки 
40 https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ (E) 

http://www.remei.ch/en/about-us/
https://www.global-standard.org/licensing-and-labelling.html
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
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Първа  покана за участие в процедурата: Тъкани за ризи и блузи 

Първа стъпка от двуетапната процедура (предварителна квалификация и подаване на оферти): 
Предварителен подбор на кандидатите.  

Критерии за подбор КП (чл. 9 Федерален закон за обществените поръчки ) 
 
Имаше няколко задължителни критерия за подбор, подобни или еквивалентни на описаните в примера 
по-горе с тениските за гражданската служба. Допълнително са посочени критерии за подбор, които също 
се оценяват. Като цяло първата стъпка включва 16 задължителни критерия за подбор и шест критерии за 
подбор, които подлежат на оценка. Критериите за подбор по отношение на аспектите на устойчивостта 
бяха: 

КП: " Обработка на рециклиран полиестер (PES) " 

 
Доставчикът има опит в обработката на рециклиран полиестер. Аrmasuisse си запазва правото да 
проверява информацията. За тази цел доставчикът предоставя право на достъп на Аrmasuisse. 

Доказателство - съответните документи, които обосновават опита. 

Критерий за подбор точки Резултат на 
кандидата 

Наличен опит 50  

Неналичен опит 0  

 

КП: " Доклад за устойчивостта " 
Информация за доставчика, дали е наличен доклад за устойчивост в съответствие с Глобалната 
инициатива по отчетност (Global Reporting Initiative, GRI)41 или еквивалент. 
Доказателство - копие от доклада за устойчивост. 

Критерий за подбор точки Резултат на 
кандидата  

Наличен доклад за устойчивост 10  

Неналичен доклад за устойчивост 0  

Тримата участници с най-висок общ брой бяха избрани за втората стъпка - подаване на оферти. 

Втора стъпка от двуетапната процедура (предварителна квалификация и подаване на оферти): 
Подаване на оферти. 

Технически спецификации (чл. 12 Федерален закон за обществените поръчки ; чл. 16a Наредба за 
обществените поръчки) – задължителни екологични изисквания 

                                                                 

41 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx  

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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- Използват се оцветители и спомагателни текстилни материали, одобрени от системата Bluesign 42; 
- Налична система за управление на химикали; 
- Лице, отговорно за наличните химикали (управлява химикали и действа като лице за контакт); 
- Химикали с информационни листове за безопасност съгласно Глобалната хармонизирана система за 
класифициране и етикиране на химикали на ООН (GHS)43; 
- Познаване на законовите изисквания и списъците на наличните химикали; 
- Класификация на химикали според специфични опасности и оценка на риска за идентифицирани 
критични химикали; 
- Спазват се граничните стойности на веществата, изброени в списъка „Ограничения“ на Oeko-Tex 100 
- Не се използва боядисване на полиестер; 
- При избелването не се използва белина, съдържаща хлор. 

Критерии за възлагане КВ (чл. 21 Федерален закон за обществените поръчки ; чл. 27 Наредба за 
обществените поръчки) 

Критериите за възлагане включват осем критерияза качество и критерий, който е цена. Максимални 
възможни точки за тези 9 критерия са 720 (100%). 

 КВ 1: Първият критерий за възлагане е под формата на въпросник „Използвани методи и 
техники“. Някои въпроси се основават на документа „Интегрирана превенция и намаляване на 
замърсяването на околната среда - Справочен документ за най-добрите налични техники в 
текстилната промишленост“44. Макс. 58 точки 

 КВ 2: Информация на доставчика за консумацията на прясна вода на метър текстил в процеса на 
боядисване и довършване. Измерва се в литри. Макс. 75 точки 

 КВ 3: Доставчикът може да предостави информация информация за количеството на доставката 
(дебитомер) в експресни поръчки (за 8 седмици, място Берн, самолетните товари са изключени). 
Макс. 50 точки 

 КВ 4: Информация от доставчика за задължителното обучение на нови служители  в 
съответствие с плана за обучение за първата година от постъпване на работа. Измерва се в 
часове за основния процес „оборудване”. Макс. 100 точки 

 КВ 5: Тъкани: Информация от доставчика за цялостното обучение с цел запазване на познанието 
и по-нататъшно обучение на служителите за една година. (Напр. Първа помощ, поведение при 
пожар, обучение за работа с оборудване и машини, работа с химикали и др.). Макс. 50 точки 

 КВ 6: Довършителни работи: Информация от доставчика за цялостно обучение с цел запазване 
на познанието и по-нататъшно обучение на служителите за една година. (Напр. Първа помощ, 
поведение при пожар, обучение за работа соборудване и машини, работа с химикали и др.). 
Макс. 50 точки 

 КВ 7: Спецификация от доставчика, дали е налице представително регулиране със служители на 
основния процес „тъкане”. Макс. 25 точки 

 КВ 8: Спецификация от доставчика, дали е налице представително регулиране със служители на 
основния процес “довършителни работи”. Макс. 25 точки 

Общ възможен резултат за КВ 1 - КВ 8 е 433 точки или 60,15%. 

                                                                 

42 https://www.bluesign.com (E) 
43 https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/chemicals/info-specialists/international-affairs--chemicals/ghs---globally-harmonized-
system-for-the-classification-and-labe.html (E) 
44 http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/bvt_textilindustrie_vv.pdf    

https://www.bluesign.com/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/chemicals/info-specialists/international-affairs--chemicals/ghs---globally-harmonized-system-for-the-classification-and-labe.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/chemicals/info-specialists/international-affairs--chemicals/ghs---globally-harmonized-system-for-the-classification-and-labe.html
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/bvt_textilindustrie_vv.pdf
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Ако офертата на доставчика не получи минимум 180 точки за КВ 1 - КВ 8, тя няма да подлежи на по-
нататъшната оценка. 

 КВ 9: Цена 
Тежестта на критерия за възлагане „цена“ е 287 точки или 39,85%.  
 

Коментар: 

„Зелени“ обществени поръчки при възлагане на текстил: 

- доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия 

- доставка на работно облекло 

 

Приложимите към тази група екологосъобразни „зелени“ критерии целят да се акцентира върху най-
значимите въздействия върху околната среда по време на жизнения цикъл на продукта или услугата, 
като: 

• закупуване на текстилни изделия, направени от влакна, които са произведени при използването на по-
малко торове, опасни пестициди и химични вещества в производството; 

• закупуване на текстилни изделия, които съдържат рециклирани материали и влакна; 

• закупуване на текстилни изделия, които са произведени при намалена употреба на увреждащи 
околната среда или опасни вещества; 

• закупуване на платове с трайни цветове, които не се свиват по време на употребата, създадени са да 
бъдат по-трайни и имат по-устойчиви функционални покрития; 

• възлагане на договори за услуги, благодарение на които се свежда до минимум енергията, използвана 
за пране, сушене и гладене на текстилни изделия. 

 

Идеята за повторното използване на материалите е широко застъпена и в стратегиите за кръгова 
икономика, а чрез залагането на такива критерии в зелените обществени поръчки възложителите могат 
да предприемат стъпка към постигането на тази цел.  
 
Примерни CPV кодове към тази група обществени поръчки: 

• 18000000-9  - Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари 

• 18100000 - Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари 

Конкретни примери за обществени поръчки в България: 

1. „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и 
облекло и работно облекло за нуждите на МБАЛ – Хасково АД” 

Възложителят е заложил критерий за подбор на участниците да имат внедрена система за опазване на 
околната среда, което следва да се докаже чрез представянето на актуален сертификат съответстващ на 
стандарт БДС EN ISO 14001. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00499-2018-0007 



 

Устойчиви обществени поръчки - каталог с добри практики от Швейцария 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос към разширения Европейски 

съюз 

 

33 

2. Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "Пристанище Варна“ ЕАД 

В техническата спецификация Възложителят е заложил доставката на част от работното облекло да бъде 
от 100% памук, като следва да отговаря на стандарт БДС EN ISO 13688:2013.  

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 01547-2018-0006 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“ 45 

- Иструментариума на комисията за „зелени поръчки“ (например: технически спецификации – 
заложено е определен % от текстилния продукт да съдържа органичен памук)46 

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

4.1.2 Федерална служба за строителство и логистика BBL 

BBL, една от четирите централни агенции за покупки, отговаря, наред с другото, за възлагането на 
обществени поръчки за офис консумативи, включително хартия и IT консумативи за  цялата федерална 
администрация. Тя предлага асортимент от хартии за различни цели на федералните агенции. 

Корпоративен дизайн на Швейцарската Конфедерация  

Единната визуална идентичност трябва да укрепи общата идентичност на федералната администрация, 
да повиши доверието в държавата и да допринесе за доверието и сигурността в обществените услуги. 
Корпоративният дизайн на Конфедерацията е валиден за Федералния съвет, Федералното канцлерство, 
отделите, федералните служби и всички административни единици на кантонално и общинско ниво 

 

В рамките на програмата RUMBA (вж. 3.2), екологичният проблем може да бъде идентифициран с 
изискванията на Конфедерацията към корпоративния дизайн. Според изискванията, швейцарският кръст 
трябва да бъде отпечатан в пълен бял цвят, което означава, че ако се отпечата логото на 100% 

                                                                 

45 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 
46 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/presentations/7_10_Textiles_Products_and_Services.pptx 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
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рециклирана, неизбелена хартия (сивкав цвят), първо повърхността на хартията, където ще бъде 
отпечатано логото трябва да се маркира в бяло. Тъй като това е процедура, която няма особен отпечатък 
от екологична и икономическа гледна точка, е решено да се оцени бяла рециклирана хартия.  

Статистическите данни на RUMBA за използването на хартия позволяват да се прецени дали 
използването на рециклирана, избелена хартия ще повиши въздействието върху околната среда в 
сравнение с използването на неизбелена рециклирана хартия. За да отговори на този въпрос, 
Федералната служба за околна среда поръча Оценка на жизнения цикъл, която показва въздействието 
върху околната среда на различни хартии. На база резултатите от Оценката на жизнения цикъл от 
RUMBA е разработена препоръка за използване на хартия. 

Препоръка на RUMBA за използване на хартия47 

За всички документи без представителна функция (копия, обща кореспонденция, формуляри, фактури, 
прессъобщения, печатни материали, документи за гласуване) се използва "сивата" 100% рециклирана 
хартия (белота CIE48 80). Това се отнася и за цветни отпечатвания. 

За всички документи с представителна функция (високо ниво на кореспонденция, договори и т.н.), 
трябва да се използва бялата 100% рециклирана хартия (белота CIE 145). 

Изключение: ако в административните единици се използва един вид хартия, за да се опрости 
логистиката и обработката, се препоръчва бялата (CIE 145) 100% рециклирана хартия. 

Извлечение от препоръката на RUMBA: 

Вид 
хартия 

Хартиени продути Приложение и въздействие върху 
околната среда 

Оолна 
среда 

Климат Цена 

R Копирна хартия, 
100% рециклирарана 
сива, 
средна белота (80 
CIE), 
Формат A4 / A3, 80 
g/m2 

Стандартна хартия за всички 
мултифункционални устройства, 
копирни машини, лазерни и 
мастиленоструйни принтери 
архивиране. 
Препоръчва се за всички приложения, с 
изключение на представителни 
документи. Ниска степен на 
въздействие върху околната среда и 
ниска цена, както и ниско климатично 
натоварване. 

100% 100% 100% 

R Копирна хартия, 
100% рециклирана 
бяла, висока белота 
(145 CIE), 
Формат A4 / A3, 80 
g/m2 

Стандартна хартия за всички 
мултифункционални устройства, 
копирна машина, лазер и мастилено-
струен принтер и заархивиране. 
Препоръчва се за представителни 
документи. 
Средна степен на въздействие върху 
околната среда и най-ограничено 
въздействие върху климата; средна 

163% 71% 120% 

                                                                 

47 https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/themen/papier.html (G, F, I) 
48 https://www.iso.org/standard/63614.html (E)  

https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/home/themen/papier.html
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цена. 

A Бяла копирна хартия, 
сандвич хартия с 30% 
рециклирано 
съдържание 
във вътрешния слой, 
висока белота (161 
CIE), 
Формат A4 / A3, 80 
g/m2 

Хартия за всички мултифункционални 
устройства, копирни машини, лазерни и 
мастилено-струйни принтери, 
архивируема. 
Ограничена употреба на тази хартия, 
поради висока степен на въздействие 
върху околната среда, емисиите на 
парникови газове като рециклираните 
хартии; средна цена. 

399% 235% 123% 

Легенда: 

R  Рециклирани хартии, изработени от 100% рециклирана хартия. Устойчивост на стареене: 
Стандарт DIN 673849 и бяла рециклирана хартия отговарят и на по-твърдия стандарт ISO 
970650.  

A  Хартии с високо съдържание на естествени влакна, избелени без хлор. Устойчивост на 
стареене: ISO 9706. За висококачествена бяла хартия  всички цифри се отнасят за 100 g/m2. 

Околна среда. Точки за въздействие върху околната среда (UBP) в % по отношение на сивата 100% 
рециклирана хартия на лист. Разгледано е въздействието върху околната среда от 
използването на горите в процеса от производството до изхвърлянето на хартията. 
За бяла хартия стойността се отнася до 100 g/m2. UBP се основават на дефиницията на 
Федералната служба за околна среда от 201351. 

Климат  Емисии на парникови газове (CO2 еквиваленти) в % о отношение на сивата 100% 
рециклирана хартия на лист. Същата граница на системата, както за въздействието върху 
околната среда. 

Цена  Цена на хартията в % на базата на сивата 100% рециклирана хартия на лист. За 
висококачествена бяла хартия стойността се отнася до 100 g/m2. 

 

4.1.2.1. Копирна хартия за многофункционални устройства (открита 
процедура чл. 14 Федерален закон за обществените поръчки ) 

Както е предвидено в закона, договорите за обществени поръчки трябва да се подновяват редовно. BBL 
публикува покана за участие в състезателна процедура за доставка на копирна хартия на всеки четири до 
пет години.  

                                                                 

49https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/npa/standards/wdc- 
euth:din21:95567603?sourceLanguage&destinationLanguage (E, G) 
50 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9706:ed-1:v1:en (E) 
51 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-konsum/dossiers/der-umweltbelastungspunkt.html (G, F) 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9706:ed-1:v1:en
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-konsum/dossiers/der-umweltbelastungspunkt.html
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Следните текстове (критерии за подбор, технически спецификации и критерии за възлагане) са извадки 
от действителната тръжна процедура. 

В глава “Начална позиция и описание на предмета на договора” на тръжната документация BBL пише: 

“Разглеждането на екологичните аспекти във всички дейности, продукти (включително настоящата 
обществена поръчка ) и услугите за нуждите на Федералната администрация е важно за BBL, за да се 
избегне или намали дългосрочното замърсяване на околната среда (срв. RUMBA).” 

Обществената поръчка се състои от пет обособени позиции за различни хартии. Доставчикът може да 
подаде оферта за една, няколко или всичкипет позиции.  

Критерии за подбор (чл. 9 Федерален закон за обществените поръчки ) 

Критериите за подбор са идентични за всичките пет позиции. 

Критерии за подбор Средства за доказване Самостоятелна декларация на 
оферента 

Осигуряване на качество. 
Доставчикът потвърждава, че 
всички продукти се доставят с 
еднакво качество през целия 
период на договора. 

Писмено потвърждение, 
подписано от оправомощено 
лице съгласно Приложение 1 
„Информация за оферента”. 

 

☐ Да, доставчикът потвърждава, 

че през целия договорен 
период всички продукти се 
доставят със същото качество, 
както на мострите.. 

☐ Не, доставчикът потвърждава, 

че не приема гаранцията за 
качество. 

Мостри за тестване на 
качеството.   

По искане на възложителя, 
доставчикът приема да достави 
мостри безплатно в рамките на 
20 работни дни от получаването 
на искането. Количество на 
мострите за една позиция: 5'000 
листа, разкъсани в 
оригиналната опаковка. 

 

Писмено потвърждение, 
подписано от оправомощено 
лице съгласно Приложение 1 
„Информация за оферента”. 

 

☐ Да, доставчикът потвърждава 

готовността си да предостави в 
период до 20 работни дни от 
получаването на искането за 
всяка стока, поисканото 
количество мостри безплатно с 
цел контрол на качеството. 

☐ Не, доставчикът потвърждава, 

че не приема безплатната 
доставка на мостри. 

Система за управление на 
качеството. 
Доказателство, че 
производителят на хартия има 
установена и редовно 
преразглеждана вътрешна 
система за управление на 
качеството или система за 
управление на качеството в 

Писмено потвърждение, 
подписано от оправомощено 
лице съгласно Приложение 1 
„Информация за оферента ", 
като допълнение представяне 
на сертификат, валиден към 
момента на подаването или 
еквивалент . 

☐ Да, доставчикът потвърждава 

предоставянето на сертификат 
(ISO 9001) или доказателство за 
еквивалентен сертификат. 

☐ Не, доставчикът потвърждава, 

че не приема да представи 
сертификат (ISO 9001) или 
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съответствие със стандарта ISO 
9001 52 или еквивалент. 

 доказателство за еквивалентен 
сертификат. 

Система за управление на 
околната среда (EMS). 
Доказателство, че 
производителят на хартия има 
установена и редовно 
проверявана вътрешна система 
за управление на околната 
среда или такава, отговаряща на 
стандарта ISO 14001 53 или 
евивалент. 

Писмено потвърждение, 
подписано от оправомощено 
лице съгласно Приложение 1 
"Информация за оферента", 
като допълнение, сертификат, 
валиден към момента на 
подаването или или еквивалент. 

 

☐ Да, доставчикът потвърждава 

представянето на сертификат 
(ISO 14001) или доказателство 
за еквивалентен сертификат. 

☐ Не, доставчикът потвърждава, 

че не приема да представи 
сертификат (ISO 14001) или 
доказателство за еквивалентен 
сертификат. 

 

Пратка 1: Бяла копирна хартия 

Технически спецификации (чл. 12 Федерален закон за обществените поръчки) 

Техническа спецификация (РС) Средства за доказване Самостоятелна 
декларация на 
оферента 

Етикет за формат според изискванията 
на Немския институт по стандартизация 
(DIN)54 A4, A3, на Съвета за 
стопанисване на горите (FSC) или 
еквивалент 

Писмено потвърждение за 
изпълнението на техническата 
спецификация, както и текущия 
сертификат от Съвета за стопанисване 
на горите или еквивалент. 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

Без хлор за формат A4 A3 BB: без хлор 
(Totally Chlorine Free,TCF) или 
еквивалентен - прилага се само за 
съдържание на чисти влакна за смесени 
хартии (необработени влакна и 
рециклирана хартия) 

Писмено потвърждение за 
изпълнението на техническата 
спецификация, както и сертификат 
(информационен лист) или еквивалент. 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

CIE  стандарт за белота за формат A4, 
A3 : 
161% ± 3.0 съгласно ISO 11475 или 
еквивалент 

Писмено потвърждение за 
изпълнението на техническата 
спецификация, както и сертификат или 
еквивалент. 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

Изисквания за копирна хартия за 
копиране / печат със сух тонер за 
формат A4, A3t: съгласно EN 1228155 или 
еквивалент 

Писмено потвърждение за 
изпълнението на техническата 
спецификация, както и сертификат или 
еквивалент. 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

                                                                 

52 https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html (E) 
53 https://www.iso.org/search.html?q=14001 (E) 
54 https://www.din.de/en(E, G) 
55 https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/npa/wdc-beuth:din21:52206392?sourceLanguage&destinationLanguage 
(E,G) (коментар от автора: Тази норма включва също и хартиени критерии за преминаване и съхранение) 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/search.html?q=14001
https://www.din.de/en(E
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/npa/wdc-beuth:din21:52206392?sourceLanguage&destinationLanguage


 

Устойчиви обществени поръчки - каталог с добри практики от Швейцария 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос към разширения Европейски 

съюз 

 

38 

Устойчивост на стареене за формат A4, 
A3: съгласно ISO 970656 или еквивалент 

Писмено потвърждение за 
изпълнението на техническата 
спецификация, както и сертификат или 
еквивалент. 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

ЕВРО палет: ЕВРО палетът, изработен от 
естествено дърво, трябва да отговаря 
на размерите - дължина: 1'200 мм x 
вирочина: 800 мм x височина: 144 мм, 
както и на стандарта на Европейската 
Палетна Асоциация EPAL57 или 
еквивалент (подмяна на палети). 

Писмено потвърждение за 
изпълнението на техническата 
спецификация, както и снимка на ЕВРО 
палета съгласно стандарта EPAL или 
еквивалентен стандарт. 

 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

Връщане / замяна на ЕВРО палети: 

ЕВРО палетът съгласно стандарта EPAL 
трябва да се разменя между доставчик 
и дружество XXX. Напр .: доставчикът 
ще достави на BBL / партньори за 
сътрудничество/ 10 ЕВРО палета с офис 
хартия и ще получи 10 празни (без 
стоки) ЕВРО палета в замяна от 
дружеството XXX / партньор за 
сътрудничество/. Размяната на ЕВРО 
палети между партньорите цели 
сътрудничество без разходи, 
дружеството XXX не може да бъде 
таксувано за ЕВРО палети, нито за 
размяната им. 

Писмено потвърждение за изпълнение 
на  техническата спецификация 
“Връщане / подмяна на ЕВРО палети” 

 

 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

Критерии за възлагане (чл. 21 Федерален закон за обществените поръчки ) 

Има 10 критерия за възлагане. Общият резултат е 3'950 точки (100%). Извлечението от критериите за 
възлагане, изброени по-долу, се отнася до екологичните аспекти и качеството, което също е устойчив 
аспект. 

Критерии за възлагане 
(КВ) 

Приложена таксономия Самостоятелна 
декларация на 
оферента 

Документация / 
доказателство от 
доставчика 

Точки / 
претегляне 

Екомаркировка на ЕС. 
Производителят на 
хартия има 
екомаркировка на ЕС 
съгласно европейския 
стандарт (който 
отговаря на високите 
екологични 
изисквания за 

Максималният брой точки 
ще бъде присъден, ако е 
налице необходимият 
сертификат или 
еквивалент. 

Няма да бъде присъждана 
оценка, ако необходимият 
сертификат или 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

 

Доказателство: 
Валиден 
сертификат или 
еквивалент от 
производителя на 
хартията заедно с 
офертата. 

 

75 

1.91% 

                                                                 

56 https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/wdc-
beuth:din21:120682972?sourceLanguage&destinationLanguage (E, G) 
57 https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-euro-pallet/ (E) 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/wdc-beuth:din21:120682972?sourceLanguage&destinationLanguage
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/wdc-beuth:din21:120682972?sourceLanguage&destinationLanguage
https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-euro-pallet/
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производство на 
хартия) или 
еквивалентно 
доказателство. 
Доставчикът трябва да 
докаже 
еквивалентността. 

еквивалент липсват / са 
изтекли или 
еквивалентността не може 
да бъде доказана. 

Скандинавски 
екоетикет. 
Производителят на 
хартия има 
Скандинавски 
екоетикет съгласно 
европейския стандарт 
(който отговаря на 
високите екологични 
изисквания за 
производство на 
хартия) или 
еквивалентно  
доказателство. 

Доставчикът трябва да 
докаже 
еквивалентността. 

Максималният брой точки 
ще бъде присъден, ако е 
налице необходимият 
сертификат или 
еквивалент. 

Няма да бъде присъждана 
оценка, ако необходимият 
сертификат или 
еквивалент липсват / са 
изтекли или 
еквивалентността не може 
да бъде доказана. 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

 

Доказателство: 

Валиден 
сертификат или 
еквивалент от 
производителя на 
хартията 
заедноофертата. 

 

75 

1.91% 

Рециклирано 
съдържание. 
Хартията има 
рециклирано 
съдържание най-
малко 29%. 

 

Процентът на 
рециклирания 
материал трябва да 
бъде проверен въз 
основа на актуален 
профил на хартията 
или еквивалент. 

Максималният брой точки 
ще бъде присъден, ако е 
налице необходимият 
сертификат или 
еквивалент. 

Няма да бъде присъждана 
оценка, ако необходимият 
сертификат или 
еквивалент липсват / са 
изтекли или 
еквивалентността не може 
да бъде доказана. 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

 

Доказателство: 

Валиден 
сертификат или 
еквивалент от 
производителя на 
хартията заедно 
софертата. 

 

300 

7.59% 

Степен на 
изпълнимост. 
Копиране / Симплесно 
печатане 

 

 

Максималният брой точки 
ще бъде присъден, ако 
работните характеристики 
« Копиране / Симплесно 
печатане » напълно 
отговарят на изискванията 
и не се наблюдават 
следните дефекти: 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

 

Доказателство: 
Тестовете се 
извършват и 
оценяват от 
клиента . 

 

400 

10.13% 
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Вълнистост след 
копиране и 
отпечатване; 

 
Диагонално забавяне 
на хартията след 
копиране и 
отпечатване; 

Гладкост на хартията 
след копиране и 
отпечатване; 

Машинни стопери от 
хартията при копиране 
и печат. 

 

 

Вълни върху хартията; 

 

 

Диагонално изкривяване 
на хартията; 

 
Хартията не е гладка след 
копиране/отпечатване; 
 
 

Машинни стопери. 

 

Няма да бъде присъдена 
оценка, ако хартията 
съдържа някой от горните 
дефекти при копиране / 
Симплексно печатане. 

Степен на 
изпълнимост 
Копиране / 
Двустранно печатане 

 

 

Вълнистост след 
копиране и 
отпечатване; 

Диагонално забавяне 
на хартията след 
копиране и 
отпечатване; 

Гладкост на хартията 
след копиране и 
отпечатване; 

Машинни стопери от 
хартията при копиране 

Пълният резултат ще бъде 
присъден, ако работните 
характеристики « 
Копиране / Двустранно 
печатане » напълно 
отговарят на изискванията 
и не се наблюдават  
следните дефекти: 

Вълни върху хартията; 

 

Диагонално изкривяване 
на хартията; 

 

Хартията не е гладка след 
копиране/отпечатване; 

 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

 

Доказателство: 

Тестовете се 
извършват и 
оценяват от 
клиента. 

 

400 

10.13% 
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и печат. 

 

Машинни стопери. 

Няма да бъде присъдена 
оценка, ако хартията 
съдържа някой от горните 
дефекти при Копиране / 
Двустранно печатане. 

Степен на 
изпълнимост 
Добро сцепление на 
тонера и мастилото 
към хартията при 
симплексно и 
двустранно печатане. 
Отпечатаната хартия 
се сгъва веднъж за 
тестване. Тестът е в 
прегъвката с така 
наречения "тест с 
нокти". Отпечатаното 
мастило / тонер не 
трябва разкъсва 
хартията и да се 
отлепва от нея. 

Максималният брой точки 
се присъжда, ако 
характеристиките за 
изпълнение "тонер и 
мастило" напълно 
отговарят на 
изискванията: 
Отпечатаното мастило / 
тонер не разкъсват или не 
се отлепват хартията. 
Няма да бъде присъдена 
оценка, ако хартията 
показва дефекти в 
печатния материал 
(скъсване / отлепяне) 
поради "прилепване на 
тонера и мастило" ". 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

 

Доказателство: 

Тестовете се 
извършват и 
оценяват от 
клиента. 

 

300 

7.59% 

Сгъване 
Хартията трябва да 
може да бъде сгъната 
от формат А4 до 
размер А5, без да се 
счупи. Не трябва да 
има никакви 
пукнатини при 
сгъване. 

 
 
Вмъкване 
Хартията трябва да 
може да бъде 
отпечатана след 
симплекс / двустранен 
печат, за да може да 
се постави в плик за 
писма. Не може да се 
появят "машинни 
стопери" поради 
предварително 
отпечатване на 
хартията, когато листът 
е поставен в плика от 
машината. 

Сгъване 
Пълният брой точки се 
присъжда, ако хартията не 
се счупи по време на 
сгъване и след сгъване, 
хартията няма точки на 
пукнатини при сгъване 
Няма да бъде присъдена 
оценка, ако на хартията са 
показани дефекти 
(пукнатини) при сгъване. 

Вмъкване 
При поставяне на 
предварително 
обработена хартия, тя не 
трябва да предизвиква 
свързани с хартията 
„машинни стопери ". 

 

 

 

 

☐ изпълнено 

☐ неизпълнено 

 

Доказателство: 
Клиентът 
проверява този 
критерий за 
възлагане чрез 
провеждане на 
тест: 

Двустранен 
печат, он-лайн 
обработка на 
машина за 
сгъване и машина 
за поставяне. 

Пази се дневник. 

 

700 

17.72% 
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Няма да бъде присъдена 
оценка, ако възникат, 
основаващи се на 
хартията, „машинни 
стопери“ в резултат на 
поставяне на сгъната 
хартия в плика от 
машината. 

 

 

Цена съгласно 
оценката на разходите 
в параграф 6.2.2 от 
спецификацията. 

  Попълване на 
ценовия лист в 
Приложение 2 

1’400 

35.42% 

Коментар: 

„Зелени“ обществени поръчки при възлагане на хартия: 

- доставка на копирна хартия; 

- доставка на канцеларски материали и хартия. 

Продуктовата група „Копирна и графична хартия“ се счита като основен консуматив за почти всяка 
администрация и е обект на периодични поръчки. Чрез прилагането на „зелените“ критерии в 
обществените поръчки към настоящата продуктова група се цели употребата на хартия да бъде 
намалена до минимум (чрез въвеждане на електронни услуги, електронни системи за документооборот 
и др.).   

Съгласно Ръководството за зелени обществени поръчки, възложителите имат право да изискват: 

- продуктът да бъде изработен от определен материал, или да съдържа известен процент от 
рециклирани или повторно използвани съставки; 
-  продуктът да бъде изработен на основата на законно добити естествени дървесни влакна (дървесината 
да е с произход от законни източници, т.е дървесината да  е добита в съответствие с приложимото 
законодателство в държавата на дърводобива); 
- за ограничаване използването на химикали в производството на хартия могат да се поставят 
ограничения относно използването на опасни вещества и смеси при производството, като се направи 
препратка към приложимото законодателството за ограничаване на опасните или рисковите вещества; 

Примерни CPV кодове към тази група обществени поръчки: 

• 30197644-2 Ксерографска хартия; 

• 30197630-1 Хартия за печатане. 

Конкретни примери за обществени поръчки в България: 
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1. МОСВ е избрало да поръча хартия от 100 % рециклирана влакнеста маса, която да използва за своите 
цели58. Предварителният анализ на пазара показа, че това преминаване към използването на по-
екологосъобразна хартия може да се постигне без увеличение на цената. След успешно приключилата 
процедура по възлагане на обществена поръчка на министерството, българският централен орган за 
възлагане на обществени поръчки също сключи рамково споразумение за доставката на 100 % 
рециклирана хартия за редица публични ведомства. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00258-2010-0006 

2. Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации - Централен 
орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към 
Министерство на финансите /МФ// 

 Хартия за копиране 100% РЕЦИКЛИРАНА 

Показател Стандарти или еквивалент Изискване 

Формат  А4/А3 

Маса на единица площ 
/g/m2                          

БДС EN ISO 536:2012 80 ± 3 g/m2 

CIE Белота             D65/10(+UV)              
           

БДС ISO 11475:2004 Min. 90 

Непрозрачност %                   БДС ISO 2471:2012 Min. 90 % 

Съдържание на влага %       БДС EN ISO 287 Mах. 5.2 % 

Дебелина /микрометри/         БДС EN ISO 534:2012 104±3 

ISO Степен на белота 
(Яркост)  

ISO 2470-1 2009 Min. 70% 

Грапавост ml/min                 БДС 17367:1995 Средно от двете страни 220 ± 50  

 Поръчката се състои от две обособени позиции, като едната е за доставка на рециклирана копирна 
хартия, където са заложени следните изисквания в техническата спецификация: 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00210-2018-0010 

Забележка: Европейската Комисия препоръчва екологичните критерии, когато се използват като 
критерии за възлагане на поръчката, да представляват поне 10 до 15 % от общите възможни точки. В 
Информационния лист на ЕК за копирна и графична хартия  може да се открие необходимата 
информация за вариантите, които възложителите могат да избират - дали хартията да е на основата на 
възстановени влакна или на основата на устойчиво и/или законно добити естествени влакна. 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки59 

                                                                 

58 http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F636
17365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D313539373537 
59 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/1.pdf 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D313539373537
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D313539373537
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D313539373537
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/1.pdf
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- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“ 60 

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

Коментар: 

„Зелени“ обществени поръчки при възлагане на компютри и монитори: 

 - доставка на компютърна техника/ компютърни конфигурации/ преносими компютри 

 - доставка на компютърно оборудване и периферни устройства 

 - доставка и гаранционна поддръжка на компютърна и офис техника 

Продуктова група „Компютри и монитори“, включва: 

• Стационарни компютри (настолни компютри; малки сървъри; работни станции); 

• Компютърни монитори; 

• Преносими компютри (ноутбук компютри; ноутбук „две в едно“; таблетни компютри; преносим 
компютър „всичко в едно“). 

„Зелените“ критерии са свързани основно със залагането на изисквания за енергийна ефективност и 
съдържат ограничения относно вредните  веществата, които се използват при производството. 

Примерен списък на CPV кодовете, съотносими към групата: 

• 30213000-5 Персонални компютри; 

• 30213300-8 Настолен компютър; 

• 30231000-7 Компютърни екрани и конзоли. 

 „Зелени“ обществени поръчки при възлагане на Устройства, извличащи изображения:   

- принтери, копирни машини и мултифункционални устройства 

„Зелените“ критерии са  свързани основно със залагането на изисквания за енергийна ефективност 
(например: наличие на функция «sleep») и за липса на вредни веществата, използвани при 
производството; изисквания - продуктите да бъдат рециклирани лесно след края на жизнения им цикъл. 
В допълнение, залаганите критерии в тази група целят и спестявания при потреблението на хартия 
(например: изискване устройството да има функция за двустранен печат).  

Забележка: Една от най-често срещаните маркировки  за енергийна ефективност при ИКТ оборудването 
е Energy Star (доброволна схема за сертифициране на Агенцията по опазване на околната среда на САЩ), 
която предоставя обективна информация за енергийната ефективност на продуктите. Съгласно 
Регламент № 106/2008, публичните органи закупуват ИКТ продукти, които съответстват на най-новите 

                                                                 

60 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
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изисквания за минимално допустима енергийна ефективност по програмата Energy Star и във връзка със 
Споразумението между САЩ и ЕС по нея.  На 20 февруари 2018 г. е изтекъл срока на споразумението 
между ЕС и САЩ „Energy Star“. Предвид това обстоятелство не се препоръчва националните 
възложители да залагат изискване за притежаване на конкретния сертификат до подновяване на 
споразумението. Възложителите могат обаче да използват списъка на квалифицираните продукти за 
европейския пазар, които са регистрирани по Споразумението преди неговото изтичане. 

За по-подробна информация виж сайта на ГД „Околна среда“ на ЕК: 
 http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm 

Примерни CPV кодове към тази група обществени поръчки: 

• 30121100-4 Фотокопирни машини; 

• 30232100-5 Принтери и плотери. 

Конкретни примери за обществени поръчки в България: 

Поръчка на МВР – ГДПБЗН от май 2018г. за „Доставка на компютърни конфигурации и преносими 
компютри със системен софтуер, периферни устройства и мултифункционални устройства. При 
доставката на многофункционални устройства – принтер, скенер и копир в едно, възложителят е 
поставил изискване за автоматичен режим на двустранно принтиране.   

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 02443-2018-0025 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки61 

- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“62  

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за откриване на 
процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

4.1.3 Швейцарска поща – “Компания за пощенски коли ООД”63 

4.1.3.1. Електрически скутери DXP - Иновативни поръчки / Стратегически 
поръчки 

Проектът E-скутери на “Компания за пощенски коли”, дъщерно дружество на Швейцарската поща, 
стартира през 2008 г. Швейцарската поща имаше визия за нулеви емисии при доставката и за 
намаляване на годишните емисии на CO2 с 15 000 тона / год. до края на 2013 г. 
Швейцарската поща беше и все още е отворена да тества нови технологии. Търсеха алтернативно 
решение за бензиновите скутери за „доставка до последната миля”.  

                                                                 

61 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/3.pdf 
62 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 
63 https://postcompanycars.post.ch/en?shortcut=companycars-de (E, G, F, I) 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/3.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
https://postcompanycars.post.ch/en?shortcut=companycars-de


 

Устойчиви обществени поръчки - каталог с добри практики от Швейцария 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос към разширения Европейски 

съюз 

 

46 

През 2008 г. Компанията Kyburz64 вече предлага електрически скутери за частния пазар. Швейцарската 
поща решава да тества тези триколесни E-скутери за доставка на поща в района на пощата 
Остермундиген, предградие на Берн. 

Важен момент, който доведе до обществената поръчка за електрически скутери, е и тестът в 
Гринделвалд (място в Бернезе Оберланд, 1034 м.н.с.), където триколесните електрически скутери бяха 
тествани в продължение на една зима. Когато тестът приключи, пощальоните не искаха да ги върнат. 
Предимствата на триколесното превозно средство бяха очевидни.  

Предимства на DXP 

Предимствата са в трите колела и в автоматичната ръчна спирачка. Чрез постоянното "повдигане" на 
двуколесните бензинови скутери по време на доставката, стойките бяха многократно повредени.  В 
допълнение, това беше изтощително за пощальоните. Освен това пощальоните с двуколесни 
мотоциклети и тежки ремаркета често са били в опасност по хлъзгавитe пътища през зимата.  

Наистина устойчиво решение  

За да бъде  наистина устойчиво решението  за използване на E-скутери, Швейцарскита поща купува 
вятърна енергия от вятърната електроцентрала в  планината Джура (Swiss Jura)65. 

Енергийна ефективност 

Електрическите скутери са шест пъти по-ефективни при сравнение на енергийното потребление от 
бензиновите скутери. 

Разходи / Икономическа ефективност 

Първоначалните разходи за електрическите скутери (около 15'000 швейцарски франка) са по-високи, 
отколкото за бензиновите скутери. Изчислението на общите разходи през целия жизнен цикъл обаче 
показва, че електрическият скутер е по-икономичен, тъй като разходите за поддръжка на електрически 
скутери са значително по-ниски от тези на бензиновите. 

Сравнявайки разходите за възобновяема енергия и бензин, резултатът също е в полза на електрическата 
технология. 

 

 

 

 

 

                                                                 

64 https://kyburz-switzerland.ch/en/delivery_vehicles/dxp5 (E) 
65 http://www.juvent.ch/übersicht.html  

https://kyburz-switzerland.ch/en/delivery_vehicles/dxp5
http://www.juvent.ch/übersicht.html
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DXP пести време и генерира печалба за пощенската служба 

Фигурата по-долу илюстрира спестяването на време в процеса на „до последната миля“ след доставката. 

 

С използването на DXP-скутери за доставка на градска поща, един пощальон спестява около 160 часа 
годишно или 8 секунди на всяка спирка. 

Непрекъснато подобряване на DXP 

Фирмата- производител „Kyburz“ е разработвала триколесното превозно средство в сътрудничество с 
щвейцарската пощенска служба в продължение на години (от DXP до DXP5), като се е вземала предвид и 
обратната връзка от пощальоните. Сред предимствата на новия E-скутер DXP5 са по-голямата 
товароподемност, която позволява по-дълги маршрути, повишена ефективност, мощност на превозните 
средства и нисък шум.  

            

Development: from DXP (left) to DXP5 (right) 

Стратегическа обществена поръчка – Иновативна обществена поръчка 

Процесна верига: Доставка на поща с мотопед 

шофиране - спирачка - слизане – паркиране на стойка – събиране на писма - качване – сгъване на стойка - ускоряване- шофиране 

30 сек. 

Процесна верига: Доставка на поща с KIBURZ DXP Спестено време 

Шофиране - спирачка – събиране на писма - слизане – доставяне на писма - качване - 
ускоряваня - шофиране паркиране на стойка 

- сгъване на стойка 

22 сек. 8 сек. 

1 пощенски работник спестява за всяко ходене извън града: 45 мин., което е 200 часа годишно 

1 пощенски работник спястява за градско ходене: 36 мин., което е 160 часа годишно 

Развитие: от DXP (в ляво) до DXP5 (в дясно) 
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Електрическият скутер DXP за пощенската служба, разработен от Швейцарската поща с швейцарското 
предприятие Kyburz, също подкрепи стратегията Чиста технология (The Swiss Cleantech Masterplan , 
SCMP) 66) на Федералния съвет.  

Извлечение от брошурата на SCMP: 

“Активно да се използват възможностите в областта на обществените поръчки в рамките на Федералната 
администрация и в кантоните чрез закупуване на екологично чисти и енергийно ефективни продукти с 
цел насърчаване на иновативни, ниско ресурсни технологии.” 

Заключение 

 E-мобилността с DXP-скутер се оказа полезна за Швейцарската поща (дългосрочна устойчива 
инвестиция) 

 Електрическите скутери са добър алтернативен вид транспорт в градовете и градските райони. 

 Електрическите скутери спомагат за намаляване на разходите, потреблението на енергия, 
злополуките, шума и спестяват време. 

 
–Изведените от употреба DXP скутери са достъпни в центъра за употребявани превозни средства на 
Компанията за пощенски коли 

След изтичане на договорния им срок (около седем години в експлоатация за Швейцарската поща), 
триколесни превозни средства се извеждат от употреба. Скутерите се подготвят за продажба в центъра 
на употребяваните превозни средства на Компанията за пощенски коли в Берн67. 
Използваните DXP-скутери се продават (на цена от около 4'000 швейцарски франка) на частни лица и 
фирми и се предлагат в различни цветове. 
 
Втори живот на батериите на скутерите на швейцарската поща - пилотен проект 
 
Първите DXP превозни средства са достигнали крайният срок за експлоатация. След около седем години, 
техните батерии имат капацитет за съхранение на енергия от почти 80% - недостатъчно, за да продължат 
да ги използват при доставка на поща. Но батериите все още могат да се използват за други цели. 
Капацитетът на съхранение на енергия от 80% е повече от достатъчен да бъде използван в стационарна 
единица за съхранение на енергия за слънчева електроенергия. 
За да се постигне оптимално използване на оставащия капацитет на батериите на старите скутери, през 
пролетта на 2017 г. е създаден пилотен проект. Батериите, които са достигнали края на 
експлоатационния си живот в скутери DPX, са инсталирани в сградата на швейцарската поща до 
железопътна гара Neuchâtel. В сграда се съхранява енергията, генерирана от слънчеви клетки, 
монтирани на нейния покрив. Сградата е напълно реновирана с оглед на енергийната ефективност. 
Електричеството се използва за захранване на самата пощенска станция и за презареждане на батериите 
на скутерите на швейцарската поща.  

                                                                 

66 http://www.bfe.admin.ch/forschunginnovation/index.html?lang=en (E) 
67 https://www.post.ch/en/companycars/post-company-cars-ltd/useful-information/sustainable-mobility/swiss-post-occasion-electric-
delivery-scooter (E) 

http://www.bfe.admin.ch/forschunginnovation/index.html?lang=en
https://www.post.ch/en/companycars/post-company-cars-ltd/useful-information/sustainable-mobility/swiss-post-occasion-electric-delivery-scooter
https://www.post.ch/en/companycars/post-company-cars-ltd/useful-information/sustainable-mobility/swiss-post-occasion-electric-delivery-scooter
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“На втората пилотна схема за съхранение в Umwelt Arena Schweiz68 в Спрайтенбах, целият проект е 
представен като част от изложба, обхващаща теми като скутерите на швейцарската поща,  които са на 
разположение за тестови карания на игрището на закрито, производството на слънчева електроенергия 
и единиците за съхранение на енергия от излезлите от употреба батерии на скутерите като аспект на 
строителна технология. ”(Източник69). 

4.1.4 Град Берн 

4.1.4.1. Стандартно обзавеждане за основно ниво и детски градини - 
Открита процедура 70 71 72 (2018) 

Поканата за участие в състезателна процедура за възлагане на стандартно обзавеждане се състои от три 
документа: 

- Текст за официалното публикуване на офертата в електронната платформа Simap 73. 

- Тръжна документация-  

- Тип каталог - ценова листа 

                                                                 

68 http://www.umweltarena.ch (G) 
69 https://www.post.ch/en/about-us/company/responsibility/a-second-lease-of-life-for-swiss-post-scooter-batteries (E) 
70 https://www.bern.ch/wirtschaft/beschaffung/gesetzesgrundlagen-fur-das-offentliche (G) 
71 https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/930 (G, F) 
72 https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/934 (G, F) 
73 https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp (E, G, F, I) 

http://www.umweltarena.ch/
https://www.post.ch/en/about-us/company/responsibility/a-second-lease-of-life-for-swiss-post-scooter-batteries
https://www.bern.ch/wirtschaft/beschaffung/gesetzesgrundlagen-fur-das-offentliche
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/930
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/934
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp
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Тръжна документация 

В тръжната документация се описва, наред с другото, предмета на договора, общите изисквания по 
отношение на мебелите, критериите за подбор, гаранционните изисквания и критериите за възлагане.  

Град Берн търси маси (квадратни, полукръгли, кръгли), столове, табуретки, кутии за сядане с капак и 
складово пространство, пейки и др. 

Следните текстове са извлечения от документацията на поръчката относно стратегически, екологични и 
качествени аспекти. 

Начална позиция и цел 

В съвременните детски градини и градските начални училища обзавеждането е непоследователно 
съчетание от няколко марки, модели и системи от различни производители. 
С въвеждането на стандартно обзавеждане за град Берн и, ако е необходимо, в други публични 
администрации и организации с нестопанска цел, процедурите за възлагане на обществени поръчки и 
разходите за закупуване ще бъдат намалени. 

Екология 

Град Берн иска да надгради предходните си постижения в областта на опазването на околната среда и 
устойчивото развитие. Следователно продуктите подлежат на обширни екологични изисквания, в т.ч и 
по отношение на емисиите. 

Описание на предмета на договора: 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка има само една обособена позиция за закупуване 
на различни видове мебели. 

Масите, столовете, пейките и рафтовете следва да са изработени от букова естествена масивна 
дървесина. Фугите на масите са залепени, а на столовете - без видими винтове. Всички корпуси имат 
ивици от масивно дърво и са покрити с истински дървен фурнир.  

Гаранция и сервиз 

Гаранцията (пълна гаранция, с изключение на износващите се части като планери) при ново доставените 
мебели е 10 години от датата на доставка. Повреда, която не е в следствие на прекомерна или 
неправилна употреба, трябва да бъде отстранявана безплатно в продължение на 10 години. Разходите 
за подмяна, демонтаж, транспорт и монтаж са за сметка на доставчика. 

Гаранцията за подмяна на резерни части е 10 години след края на рамковия договор. (Срок на рамковия 
договор: 8 години) 

Тестване 

Мостри от всички позиции, маркирани в оранжево в ценовия лист на каталога трябва да се предоставят 
навреме за тестване на x.y.zzzz.  
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Критерии за подбор 

Различните части на мебелите трябва да са от една серия и съответно да бъдат съвместими (дървесни 
видове, ръбове, извивки и др.). 

-   Произход на дървесина: Съвет по стопанисване на горите (или еквивалент) 

-   Лак, доказателство или потвърждение за използването на водоразтворим лак 

-   ПДЧ: Проверка (Съвет по стопанисване на горите или еквивалент) със 100% дял за използваната 
дървесина. Лепене: Доказателство, без формалдехид или с ниско съдържание на емисии според 
списъка Lignum74, Blue Angel75, natuerplus76 или подобни.  

Критерии за възлагане 

-  Цена 60% 
-  Качество (предоставяне на мостри) 40% 

Всеки критерий се оценява с макс. 5 точки. Договорът ще бъде възложен на офертата с най-висок 
резултат. 

Най-ниската предлагана цена получава 5 точки. За 1% допълнителни разходи ще бъдат приспаднати 0.1 
точки (линейна оценка). Точките за цената могат да бъдат отрицателни. 

Оценка на качеството на продукта: 
отлично = 5 точки 
добро до много добро = 4 точки 
достатъчно = 3 точки 
недостатъчно = 2 точки 
негоден = 1 точки 
няма информация = 0 точки 

Тип каталог - ценова листа 

Извлечение от типовия каталог- ценови лист, описващи техническите спецификации за полукръгли маси: 

                                                                 

74 https://www.lignum.ch/holz_a_z/raumluftqualitaet/ (G) 
75 https://www.blauer-engel.de/en/products/home-living/moebel-und-lattenroste-aus-holz/furniture (E, G) 
76 
https://www.natureplus.org/index.php?id=39&L=0&tx_news_pi1%5Bnews%5D=6&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5
Baction%5D=detail&cHash=6b9be618678c27b8a6c8284c5c514c67 (G) 

https://www.lignum.ch/holz_a_z/raumluftqualitaet/
https://www.blauer-engel.de/en/products/home-living/moebel-und-lattenroste-aus-holz/furniture
https://www.natureplus.org/index.php?id=39&L=0&tx_news_pi1%5Bnews%5D=6&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6b9be618678c27b8a6c8284c5c514c67
https://www.natureplus.org/index.php?id=39&L=0&tx_news_pi1%5Bnews%5D=6&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6b9be618678c27b8a6c8284c5c514c67
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Необработена масивна букова дървесина, плот в ARGOLITE77, с пластмасови или филцови плъзгачи. 

Трябва да се спазват следните минимални изисквания: 
Масивна конструкция от бук с шипове или дюбели. Без винтове, солидна конструкция; 
С последващо сменяеми плъзгачи (филц, пластмаса); 
Плот: достъпен във всички цветове на ARGOLITE без допълнително заплащане; 
лак на водна основа. 

Свръзките трябва да бъдат представени или документирани с пробата. 

Цена: 
Цената трябва да бъде попълнена в каталога от типа - ценови лист. 

В допълнение към цената, участникът трябва да попълни и почасовата ставка за поддръжка и ремонт  

 

Почасова ставка за поддръжка и ремонт: 

Почасова ставка на човек на час 
Пътни разходи за района на Берн  

 

4.1.4.2. Стандартно училищно обзавеждане за градските начални 
училища в град Берн - открита процедура (2015) 

Обществената поръчка за стандартно училищно обзавеждане се състои от четири документа: 
- Текст за официалното публикуване на офертата в електронната платформа Simap78. 
-  документация на поръчката 

                                                                 

77 https://www.argolite.ch/warum-hpl (G, F) 
78 https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp (E, G, F, I) 

https://www.argolite.ch/warum-hpl
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp
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- Каталог тип ценова листа 
- Екологични изисквания за всички училищни мебели 

Документация на обществената поръчка 

В документацияте се описва, наред с другото, предмета на договора, общите изисквания по отношение 
на мебелите, критериите за подбор, гаранционните изисквания, критериите за възлагане. 

Следните текстове са извлечения от документацията относно стратегически, екологични и качествени 
аспекти. 

Предмет и обхват на договора 

Обществена поръчка: Поръчката се осъществява в 2 обособени позиции: 

Позиция 1: бюра, маси 
Позиция 2: столове, табуретки 

Те са изброени подробно в приложения каталог за тип ценова листа. Цената на продукта трябва да бъде 
въведена в съответното ценово поле. В рамките на обособените позиции не се приемат частични 
оферти. 

Начална позиция и цел (сравн. 4.1.4.1) 

Екология (сравн. 4.1.4.1) 

Гаранция и сервиз (сравн. 4.1.1.1) 

Критерии за подбор (за двете обособени позиции) 

- Писмено потвърждение за гаранционен срок от 10 години; 

. Писмено потвърждение на заместваща гаранция за резервни части 10 години след края на рамковия 
договор; 

- Екологична устойчивост: спазване на задължителните изисквания на „Каталога на изискванията за 
устойчиви екологични мебели на град Берн“. 

Критерии за възлагане 

-  Цена 45% 
- Качество на продукта (предоставяне на мостри) 50% 
- Устойчивост съгласно допълнителния лист: 5% 
(допълнителен лист: Каталог на екологичните изисквания за цялото училищно обзавеждане) 

Оценяване (сравн. 4.1.4.1) 

Екологични изисквания за училищно обзавеждане 
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Екологичните изисквания са разделени на шест раздела и обхващат различни въпроси: 

a  Материалите като цяло, включително покритията 
b  Произход на дървесината 
c  Метални компоненти 
d  Пластмасови компоненти 
e  Текстил 
f  Извеждане от употреба 

Общо изискване: трябва да се спазва Наредбата за намаляване на химичния риск  (ChemRRV)79  или 
аналогичното европейско законодателство. 

Екологичните изисквания за училищните мебели са показани в таблицата по-долу. От дясната страна са 
изброени средствата за доказване. 

Легенда: 

M  Задължителен критерий: Ако не е изпълнен, доставчикът ще бъде отстранен от процедурата 
K  Незадължителен критерий: Предложеното решение се оценява по-високо, ако отговаря на 
изискванията. Тези критерии са оценени с 0-5 точки. 

                                                                 

79 https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20021520/index.html (E, G, F, I) 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20021520/index.html
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a  Материали като цяло (включено покритие): 

1  Изключване на средствата за забавяне на горенето на базата на бром съгласно приложение 1.9 на 
Наредбата за намаляване на химичния риск  (ChemRRV) 
2  Изключване на продукти, съдържащи органични халогени, съгласно приложение 1.1 на ChemRRV 
3  Изключване на продукти, съдържащи вещества, които са канцерогенни, мутагенни и токсични за 
репродукцията съгласно приложение 1.10 на ChemRRV  
4  Формалдехид макс. 0.1 ppm (клас на емисиите E180) 
5  Допълнително са оценени доказаните емисии на формалдехид под 0.1 ppm. Колкото по-ниска е 
стойността, толкова по-висока е оценката. 
6  Лакът не може да съдържа повече от 0.01% от масата на кадмий, олово или живак в съответствие с 
приложение 2.8 на ChemRRV. 
7  Използване на боя без разтворители 

 

                                                                 

80 https://www.krono-original.com/de-ch/e1-klassifizierung (G) 

https://www.krono-original.com/de-ch/e1-klassifizierung
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b  Произход на дървесината 

8  Части от масивно дърво, залепено дърво и дървесина, използвани за производство на шперплат 
или мултиплекс са с произход устойчиви горски стопанства. Без тропическа дървесина (задължително за 
„общности, приятелски настроени към древните гори”81) 
9  Само необработена дървесина или остатъчно дърво от МДФ (влакнеста плоча със средна плътност) 
и ПДЧ. 
10  МДФ и ПДЧ: Декларация за произход на дървесината. Горско стопанство Централна Европа, Съвет 
по стопанисване на горите Централна Европа  

 

 

c  Метални компоненти 

11  Металните части не трябва да съдържат кадмий съгласно приложение 2.16 на ChemRRV  
12  Алуминий: рециклирано съдържание в проценти спрямо теглото. Колкото по-висока е пропорцията, 
толкова по-висока е оценката. 
13  Стомана или друг метал: рециклирано съдържание в проценти спрямо теглото. Колкото по-висока е 
пропорцията, толкова по-висока е оценката. 

 

 

                                                                 

81 https://www.bmf.ch/upload/tongtana/pdf/tt_0604_d.pdf (G) 

https://www.bmf.ch/upload/tongtana/pdf/tt_0604_d.pdf
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d Пластмасови компоненти 

14  Пластмасовите части могат да съдържат макс. 0,1 % спрямо масата полибромирани дифенилови 
етери (PBDE) в съответствие с приложение 1.9 на ChemRRV 
15  Полиуретановите пяни не трябва да съдържат озоноразрушаващи вещества, анилини или 
алкилфеноли съгласно приложения 1.4, 1.5, 1.9 на ChemRRV 
16  Рециклирано съдържание в проценти спрямо теглото. Колкото по-висока е пропорцията, толкова 
по-висока е оценката. 

 

 

e  Текстилни изделия 

17  Дишащи и устойчиви на абразия 

18  Ниски емисии: без азотни багрила, без забавители на горенето, без багрила на базата на тежки 
метали 

 

 

f  Изваждане от употреба 

19  Лесно разделяне на материалите в края на фазата на използване 

Самостоятелна декларация от доставчика. Изпълнени ли са критериите? (Да/Не) 

Доставчикът трябва да посочи вида на доказателството (етикет с наименование или доклади от 
изпитване или информационни листове с етикета) 
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Коментар: 

„Зелени“ обществени поръчки при възлагане на мебели:  

- доставка и монтаж на мебелни артикули; 

- услуги по ремонитиране и подновяване на мебели  

Основните “зелени” критерии за продуктовата група целят да се ограничи намаляването на 
биоразнообразието вследствие на незаконна сеч и разхищението на невъзобновяеми природни ресурси 
Те са свързани с изисквания за  произхода на дървесината  за производство на мебелите (дървесина от 
устойчиво управлявани гори) и изисквания спрямо използваните вещества и химикали при 
производството на мебелите. “Зелените” критерии могат да включват и изисквания отделни компоненти 
да са разглобяеми и заменяеми или част от тях да са направени от рециклирани материали. 

Примерни CPV кодове към тази група обществени поръчки: 

• 39100000-3 Мебелировка;  

• 39130000-2 Мебелировка за офис; 

• 39120000-9-Маси, шкафове, бюра и библиотеки; 

• 39151000-5-Различни видове мебелировка;  

Конкретни примери за обществени поръчки в България:  

1.Публично състезание за доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТД на НАП , където за 
доказване на съответствието по раздел „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ на ЕЕДОП, е поставено изискване участниците да представят информация за 
притежаването на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от независимо 
лице, акредитирано 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, или информация за еквивалентен 
сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, или ако прилагат еквивалентни мерки 
за осигуряване на качеството – информация за доказателствата за тези мерки, чрез които се доказва 
еквивалентност на мерките със стандарт ISO 9001:2008. 

Алтернативно, в случай че участникът е производител на предлаганите от него мебели, е поставено 
изискване същият да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на околната 
среда съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или такава система в съответствие с 
екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS), или други доказателства, 
удостоверяващи съответствието на стоките с посочените стандарти или прилагането на еквивалентни 
мерки за опазване на околната среда. В случай че участникът не е производител на предлаганите от него 
мебели, се изисква същият да представи доказателства, удостоверяващи съответствието на стоките с 
посочените стандарти /ISO 14001:2004 или EMAS/, или прилагането на еквивалентни мерки за опазване 
на околната среда. 
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Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00530-2017-0096 

2. В поръчка за „Доставка и монтаж на нови и реставрация и/или ремонт на налични мебели за Дом № 2 
от комплекс Бояна, по повод ползване на обекта за целите на председателството на Р България на 
Съвета на ЕС през 2018 г на Министерски съвет възложителят е поставил изискване оферентът да е 
внедрил система за управление на околната среда съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или 
EN ISO 14001:2005 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на мебели. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00270-2017-0008 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки82 

- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“ 83 

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

При възлагането на обществени поръчки, чийто предмет включва детски градини и училища, 
екологосъобразни критерии могат също да бъдат залагани във връзка с:  

1. Проектирането, строителството и управлението на сгради: 

- при проектиране и изграждане на нова сграда; 

- при осъществяване на основен ремонт; 

- при изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор).  

Основните „зелени“ критерии, свързани с тази продуктова група целят повишаване на енергийната 
ефективност, оптимално използване на ресурсите, предвиждане на алтернативни източници на 
електроенергия, изисквания за оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци и др. 

Примерни CPV кодове:  

• 45213150-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с офиси;  

• 45213313-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център;  

• 71315000-9 Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради 

Конкретни примери за обществени поръчки в България: 

С решение № ОП-2/28.08.2018 г. “АКАДЕМИКА 2011” ЕАД е обявило обществена поръчка с предмет 
„Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат: (ЕСКО договор) за въвеждане на 
енергоефективни мерки на тренировъчна зала „Зимен дворец на спорта“ гр. София . Целта на поръчката 
е привеждането на обекта във вид, който да позволи сертифициране за енергийна ефективност на 
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обекта при получаване на клас на енергопотребление «B», съгласно Наредба № РД-16-1058 от 10 
декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.  

Критериите за екологосъобразност са заложени в техническата спецификация и в критериите за подбор. 
В техническите спецификации са определени четири енергоспестяващи мерки: 1. Подмяна на 
съществуваща дограма със стъклопакет и термопанел; 2. Топлоизолация на покрив; 3. Рехабилитация на 
вентилационна инсталация; 4. Подмяна на осветителна инсталация. Възложителят е поставил изискване 
за осигуряване на гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при 
експлоатацията ѝ, като се осигури минимум 35% икономия. Изискването за сключване на договор с 
гарантиран резултат отговаря на критериите на Европейската Комисия (EК)  за екологосъобразна 
обществена поръчка предвид възможността за понижаване на потреблението на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, топла вода и електричество, и свързаните с тях емисии на СО2.  

В критериите за подбор възложителят е заложил и условието кандидатите да са въвели система за 
управление на околната среда, удостоверено със сертификат ISO 4001:2004 или еквивалент. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 03205-2018-0002 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки;84 

- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“85  

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

2. Услуги по приготвяне и доставяне на храна (хранителни продукти): 

- приготвяне и доставяне на храна; 

- приготвяне и доставка на готова пакетирана храна.  

  

Основните „ зелени“ критерии, свързани с тази продуктова група целят: 

• повишаване на качеството на храната в детските заведения и училища, при спазване на всички 
изисквания за безопасност на храните (методи за биологично производство ). 
• намаляване на вредното въздействие върху околната среда от изпълнението на услугата чрез 
намаляване количеството на генерираните отпадъци. 
 
Съгласно заложените критерии на Европейската комисия относно закупуването на храните (или 
определена група хранителни продукти) се изисква те да произхождат поне частично от биологични 
източници. Като в техническите спецификации се залага следната формула за процентно съдържание, а 
именно: спецификации 1.[Х] % от [определена продуктова група като млечни продукти, месо, зеленчуци, 
или списък на конкретни продукти, например картофи, домати, говеждо месо, яйца] трябва да са 
биологично произведени в съответствие с Регламент (ЕО) No 834/2007.  
 

                                                                 

84 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/4.pdf 
85 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/4.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf


 

Устойчиви обществени поръчки - каталог с добри практики от Швейцария 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос към разширения Европейски 

съюз 

 

61 

Съгласно публикуваните през 2008г. зелени критерии на ЕС при услугите в сферата на храненето и 
доставката на храни са заложени следните изисквания към потенциалните участници: 

- да извършват доставки освен на храни от биологичен произход, но също и на сезонни плодове и 
зеленчуци от местни производители; 
- доставената храна да се бъде в съдове за многократна употреба с цел по-малко отпадъци; 
 

 Примерните CPV кодове, относими към тази продуктова група, са: 

 • 15100000-9 Месо и месни продукти; 

 • 15500000-3 Млечни продукти; 

•  15300000-1 Плодове и зеленчуци; 

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

 • 79952000-2 Услуги, свързани с организирането на събития. 

Конкретни примери за обществени поръчки в България: 

Осигуряване на кетъринг за нуждите на договор №BG 051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане 
на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в 
съответствие с изискванията на пазара на труда“ (Възложител: УНСС)[3] 

Екологосъобразните критерии са поставени в изискванията относно техническите и професионалните 
способности на участниците и критериите за подбор, като възложителят е поставил изискване 
кандидатите да представят декларация, удостоверяваща, че продуктите са от биологичен произход. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00062-2013-0017 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки86 

- Ръководството на ЕК „Купувайте екологосъобразно“.87  

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 
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4.2 Обществена поръчка за услуги 

4.2.1 Община Мюнсинген 

Община Мюнсинген има насоки за обществените поръчки. Като енергиен град, в насоките е включена 
разпоредба, която се отнася до екологичните аспекти на обществените поръчки. Това е важно за 
постигането на етикета Енергиен Град (точка 5.2.3 от каталога Енергиен Град). 

Насоки за обществени поръчки 2014 

Екология, опазване на околната среда  

Чл. 21 Община Мюнсинген притежава етикета „Енергиен Град“88 и се опитва да действа като модел за 
подражание в областта на околната среда. Двете теми, екологията и опазването на околната среда, 
следва да бъдат надлежно взети предвид в специалните разпоредби на тръжния документ.  

4.2.1.1. Обществена поръчка за услуги за сметосъбиране 

На всеки 7 до 10 години община Мюнсинген обявява обществена поръчка за услуги по сметосъбиране. 
Последната процедура е проведена през 2015 г. Договорът с изпълнителя е на стойност 600 000 
швейцарски франка годишно.  

Преди да обяви поръчката, община Мюнсинген е наясно, че не целият екологичен потенциал на услугата 
по сметоизвозване е приключен с избора на доставчик. През последния договорен период логистиката 
на услугата е оптимизирана съвместно с изпълнителя. 

Оптимизацията на плана за маршрута на камионите например показа, че е ключова. Не всички задънени 
улици трябва да се обслужват. Това спестява време и не е необходимо камионът да се движи назад, 
което е опасна маневра. 

Други идентифицирани възможности за оптимизация бяха: 

 Преминаване от събиране на отпадъците два пъти седмично към веднъж седмично, със 
събиране и на органичните отпадъци. 

 Промяна на събирането на метали от система за вземане до система за въвеждане.  

Такива решения изискват политически решения и обикновено не са отговорност на изпълнителя. 

Полезни товари 

Превозването на голямо количество полезни товари е особено важно за дълги разстояния, напр. от 
мястото за събиране до рециклиращото предприятие или до инсталацията за изгаряне на отпадъци. За 
тези маршрути, които често продължават от 30 минути до един час, има смисъл да се изисква полезен 
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товар от десет тона или повече. Също така събирането им в по-голямо транспортно средство може да 
бъде полезно. 

След като логистиката на услугата по сметосъбиране беше ясна, беше обявена обществената поръчка 

Критерии за възлагане (чл. 30)  

Един критерий за възлагане се отнася до превозните средства, използвани за изпълнение на услугата. 
Качеството на автомобилния парк по отношение на хигиената на въздуха (емисионния стандарт) e с 
тежест 20%. 

Варианти на оферента 

Допълнителни оптимизации могат да бъдат постигнати и с преглед на вариантите на оферента. Тази 
възможност трябва да бъде изрично разрешена в поканата за участие в състезателна процедура. В 
последната покана за участие община Мюнсинген допусна оферентите да предлагат варианти на 
изпълнение. По една обособена позиция, един от участниците предлага услугата за събиране на 
отпадъчна хартия във всички жилищни сгради да се извършва само в контейнери, вместо в 
индивидуални кутии на улицата. Това ще позволи по-бързото сметосъбиране и разходите за събиране на 
тон ще намалеят. Общината може да спести 20 000 швейцарски франка годишно. 

Коментар: 

„Зелени“ обществени поръчки при възлагане на Пътни превозни средства:   

 - доставка чрез закупуване на нови моторни превони средства; 

 - доствка на специализирано моторно превозно средство. 

 „Зелените“ критерии в областта на транспорта са свързани основно с намаляване на емисиите на 
парникови газове (използването на автомобили, които притежават възможно най-ниски емисии на CO2 
за своя клас и които отговарят на най-новите европейски норми за емисии на частици и азотен оксид ); 
преминаване към по-устойчиви форми на транспорт с алтерантивни горива и начини на задвижване 
(предвид изчерпването на невъзобновяемите горива); намаляването на замърсяването на въздуха 
(ограничаване нивата на изгорели газове); генериране на отпадъци от части и материали в края на 
експлоатационния срок на превозното средство. Цели се също намаляване потреблението на гориво 
посредством екологично шофиране, системи за наблюдение на налягането на гумите, индикатори за 
смяна на предавката и смазочни масла с нисък вискозитет, както и гуми с ниско съпротивление при 
търкаляне и др. 

Екологосъобразните критерии са приложими спрямо различни категории автомобилен транспорт като 
леки автомобили, пътнически автомобили, директно закупени или договорени в рамките на системи за 
лизинг/даване под наем; превозни средства и услуги за обществен транспорт; камиони и услуги за 
събиране на отпадъци и др.  

Забележка: В съответствие със заложените критерии на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за 
автомобилен транспорт от 1 септември 2019 г. всички нови автомобили и ЛТПС трябва да отговарят на 
показатели на емисиите при реални условия (RDE), които не надхвърлят граничните стойности съгласно 
норма Евро 6 за емисии на азотни оксиди (NOx) и брой на праховите частици (PN) (без да се включва 
приложимото допустимо отклонение2)).  
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Примерни CPV кодове:  

• 34100000-8 Моторни превозни средства;  

• 34144511-3 Сметосъбирачни камиони;  

• 90511000-2 Услуги по събиране на битови отпадъци;  

• 64120000-3 Куриерски услуги.  

Конкретни примери за обществени поръчки в България: 

1. Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови моторни превозни средства за нуждите 
на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ – МВР по 9 (девет) обособени 
позиции с възложител Главна дирекция - Борба с организираната престъпност към Министерство на 
вътрешните работи/МВР/;  

Зелените критерии са заложени в методиката за оценка са определени критерии “разход на гориво” и 
нива на СО2, които носят определен брой точки.    

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 05228-2017-0005 

2. Доставка чрез лизинг на нови МПС за нуждите на Община Габрово и второстепенните разпоредители с 
бюджет към нея по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на 6 бр. нови автомобилa 
за нуждите на общинска администрация и МАИР „Боженци”, Обособена позиция № 2 “Доставка на нов 
товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Габрово” и Обособена позиция № 3 
“Доставка на 2 бр. нови товарни буса до 3,5 т. за нуждите на ОП „Благоустрояване”, с възложител 
община Габрово. 

Община Габрово също е включила екологосъобразните критерии в методиката за оценка, която е 
описана по-долу: 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = К1х0,50 + К2х0,30 + К3х0,10 + К4х0,10, където: 

К1 - финансова оценка на офертата; 

К2 - оценка за гаранционен срок; 

К3 - тип двигател 

К4 - емисии СО2. 

1. К2 е с коефициент на тежест – 30 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 
т. 

Стойността по този показател се определя по следната формула: 

К2  = К2 съотв. / К2max х 100 т., където 

К2 max – най-големия от предложените гаранционни срокове, в календарни месеци; 

К2 съотв. - съответния от предложените гаранционни срокове, в календарни месеци. 
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2. К3 е с коефициент на тежест – 10 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 
т. Стойността по този показател се определя, като възложителят е дал максимален брой от 100 точки на 
превозни средства с бензинов двигател и 50 точки на такива с дизелов двигател. 

3. К4 е с коефициент на тежест – 10 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 
т. Стойността по този показател се определя, като в методиката възложителят е предвидил максимален 
брой от 100 точки за емисии на СО2 под 179 г/км, 50 т. –за емисии от 180 до 199 г/км и 25 точки за 
емисии от 200 до 220 г/км.  

4. К1 е с коефициент на тежест – 50 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 
т. Mаксимален брой точки получава участникът, предложил най-ниската цена. 

Стойността по този показател се определя по следната формула: 

К1 = Цmin/Цсъотв. x 100 т., където: 

Цmin  -  най-ниската предложена цена, с вкл. единична стойност и лизинговото оскъпяване за целия 
период; 

Ц съотв.  -  цената, предложена от съответния участник, с вкл. единични стойности и лизинговото 
оскъпяване за целия период. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00038-2018-0031 

3. Пример за обществена поръчка, в която е заложено изричното изискване за Еко норма изгорелите 
газове е "Доставка на нов специализиран автомобил за събиране на отпадъци за нуждите на Община 
Смядово". Един от показателите за оценка е енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен 
период с относително тегло 10 в комплексната оценка.  

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00627-2018-0004 

4. Друг пример за успешно проведена зелена обществена поръчка за доставка на специализирани 
автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване е община Несебър. Към датата на обявлението едно от 
изискванията в техническата спецификация за автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване е той да 
бъде с екологичен стандарт мин. ЕВРО 5; резервоар за Ad-blue. 

Забележка 1: Съгласно публикуваните критерии на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за 
автомобилен транспорт от 1 септември 2019 г. всички нови автомобили и ЛТПС трябва да отговарят на 
показатели на емисиите при реални условия (RDE), които не надхвърлят граничните стойности съгласно 
норма Евро 6 за емисии на азотни оксиди (NOx) и брой на праховите частици (PN) (без да се включва 
приложимото допустимо отклонение2) 

Забележка 2: Относно зелените обществени поръчки за закупуване или лизинг на камиони за събиране 
на отпадъци (категория 5) за ЗеОП ЕС са заложили „зелен“ криртерий с препоръка превозното средство 
да отговаря на стандарта EURO VI за емисии (където е приложимо). 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00136-2018-0006 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 
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- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки89 

- Критерии на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт90 

- Ръководството на ЕК „Купувайте екологосъобразно“. 91 

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле I.V ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

4.2.2 REAL92 (Рециклиране, сметосъбиране, отпадни води, Люцерн) 

4.2.2.1. Управление на отпадъците и рециклиране - икономическо 
обединяване  

През 2010 г. REAL се появи от две общински асоциации93 за пречистване на отпадните води (GALU) и 
сметосъбиране (GKLU) в региона на Люцерн, който съществува повече от 40 години. Тези две асоциации 
бяха създадени за намаляване на отрицателното въздействие на отпадните води и отпадъците върху 
водите и околната среда и за гарантиране на екологосъобразно, ефективно рециклиране и изхвърляне. 

Ръководен принцип на REAL 

“Ние сме компания за управление на отпадъците и рециклиране на региона на Люцерн, която заедно с 
една организация, поема цялостната отговорност за управлението на битовите отпадъци и отпадните 
води, както и за генерирането на енергия за всички общности в региона.” 

 

В региона на Люцерн 22 общини (вж. Картината по-долу 94) съвместно организират управлението на 
отпадъците от 2013 г. (REAL). Това обединяване позволява наред с другото да се натрупа повече ноу-хау 
и опит, да се преговаря за по-добри цени или условия и да се намалят усилията на отделните общини. В 
резултат на това разходите за изхвърляне са намалени с общо 40%. В същото време транспортните 
километри са с 47% по-малко, отколкото преди регионализацията през 2013 г. 

                                                                 

89 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/5.pdf 
90 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_bg.pdf 
91 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 
92 https://www.real-luzern.ch/ueber-real/ (G) 
93 http://web.ara-luzern.ch/kurzportrait.html (G) 
94 http://web.ara-luzern.ch/real-luzern.html (G) 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/5.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_bg.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
https://www.real-luzern.ch/ueber-real/
http://web.ara-luzern.ch/kurzportrait.html
http://web.ara-luzern.ch/real-luzern.html
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Обединяване на клиенти, напр. под формата на общо сметосъбиране, носи не само предимства при 
събирането, но и при рециклирането. Тъй като малките количества, освен възстановяването на таксите 
за рециклиране на VEG95 (такса, която има правно основание и се налага върху продажбата на продукт, 
напр. стъклени бутилки от напитки и батерии, като е включена в покупната цена, за да покрие разходи за 
последващо изхвърляне) предимно не генерират приходи, за разлика от по-големите. 

REAL ТЕСТВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

Зелените иновации в управлението на отпадъците се увеличават с времето.  
В края на юни 2018 г. в рамките на сдружението REAL, електрически камион е работил в продължение на 
три дни Пробното пускане е трябвало да покаже дали използването на електрически превозни средства 
в зоната за събиране на REAL - с дълги разстояния за пътуване и разлики във височините, има смисъл. 
Тестваният електрически камион, наречен Futuricum96 е бил разработен и произведен в Швейцария. 
Електрическият камион в момента е ненадминат по отношение на производителност и обхват. 

                                                                 

95 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallglossar/vorgezogene-entsorgungsgebuehr.html (G,F,I) 
96 https://www.futuricum.com/en/e-trucks/ (E) 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallglossar/vorgezogene-entsorgungsgebuehr.html
https://www.futuricum.com/en/e-trucks/
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Предимства при използването на електрически превозни средства 

 
Използването на електрически превозни средства би могло да намали емисиите на CO2 в областта на 
сдружението REAL с приблизително 1 000 тона годишно. Това съответства на годишно намаление от над 
80%. При конвенционалната логистика на отпадъците, камионите причиняват шум и отделят вредни 
емисии. Събирането на отпадъци с ниско ниво на шум без емисии във въздуха ще отговори на 
широкоразпространените очаквания. 

В момента пътуванията с електрически камион се анализират и оценяват. В случай на положителен 
резултат, REAL ще разгледа също така и електрическите превозни средства, задвижвани от батерии и 
водород, в допълнение към дизеловите и газовите превозни средства при следващите поръчки за 
събиране и извозване на отпадъци през 2021 г. 

Конкретен пример за обществена поръчка в България:  

За нуждите на ОП “БКСО” през 2017 г. община Несебър е обявила обществена поръчка с предмет 
„Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на ОП „БКСО” 
община Несебър по 3/ три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на специализирани 
автомобили – 5бр.; Обособена позиция № 2 Доставка на лекотоварни автомобили – 3бр.; Обособена 
позиция № 3 Доставка на платформени електрокари – 5бр“. Освен доставката на електрокари, 
възложителят е заложил изискване специализираните автомобили да притежават сертификат за емисии 
от вредни газове минимум EURO 6. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00126-2018-0006 

По-подробна информация за приложимите екологосъобра-зни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки97 

- Ръководството на ЕК „Купувайте екологосъобразно“. 98 

                                                                 

97 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/5.pdf 
98 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/5.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
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Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле I.V ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

4.2.3 Федерална служба за околна среда FOEN 

Федералната служба за околна среда има право да възлага обществени поръчки за услуги (с изключение 
на IT-услугите). 

4.2.3.1. Събиране на електронни данни от съпътстващи и уведомителни 
формуляри при трансграничен превоз на отпадъци ("VeVA99 
товарителница") 

“Социална обществена поръчка”. Възлагането на тази услуга се извършва в съответствие с чл. 3 (a) 
Федерален закон за обществените поръчки, който въвежда изключение от приложното поле на закона 
(въпреки че стойността на договора за работа на пълно работно време е над праговете поСТО, изчислен 
за четигодишен период). В Член 3 (а) от Федерален закон за обществените поръчки се посочва, че той не 
се прилага, когато се сключват договори с институции за хора с увреждания, с благотворителни 
организации и наказателни институции. Поръчката се възлага в съответствие с чл. 36, параграф 2, (а) от 
Наредбата за  обществените поръчки. 

Контекст на примера за възлагане на обществени поръчки 

За износ и внос на специални отпадъци и други отпадъци, подлежащи на контрол, се изисква 
разрешително (към момента на вноса), което подлежи на одобрение от Федералната служба за околна 
среда. 

Федералната служба за околна среда записва тази информация в софтуера veva-Online. Някои от 
дейностите са в съдържанието на спецификацията на договора.  

След пенсиониране на щатен служител на Службата по околна среда, тя взема решение вместо да наеме 
нов служител, да възложи на външен изпълнител по-голяма част от дейността.   

Документация на поръчката 

Документацията описва с подробности необходимата услуга. 

Ключови данни за офертата: 

• Работно натоварване: 1 позиция на пълен работен ден 
• Брой на формулярите за уведомяване, които трябва да бъдат регистрирани. Внос: прибл. 200 бр. 
годишно 
• Брой придружаващи сертификати, които трябва да бъдат записани в износа: прибл. 60'000 броя 
годишно 
• Брой придружаващи сертификати, които се вписват при внос: прибл. 15 000 бр. годишно  

                                                                 

99 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021080/index.html (G/F/I) 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021080/index.html
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• Общ брой на придружаващите удостоверения, които трябва да бъдат записани: прибл. 75'000 бр. 
годишно 
• Брой на записите за сметосъбиране: прибл. 10'000 броя годишно (само специални отпадъци), прибл. 
75'000 броя годишно (всички) 
• Работно натоварване през годината: +/- дори (без натрупвания) 
 
Критерии за подбор КП (чл. 9 Федерален закон за обществените поръчки ) 

Има различни критерии за подбор. Двата примера показват един критерий за подбор на служителите и 
един за използвано работно оборудване за изпълнение на договора. 

КП 1: Квалификации на служителите (възможно е трима служители да споделят работата на пълно 
работно време): 

Служителите на доставчика имат практически познания в използването на компютърен софтуер, напр. 
офис и интернет приложения. 

КП 2: Използвано работно оборудване: Федералната служба за околна среда и федералната 
администрация като цяло се стремят да използват продукти, които са ефективни по отношение на 
околната среда и ресурсите, за провеждането на техните административни дейности (вж. Програмата 
RUMBA) и възлагащият орган очаква изпълнителят да предостави ИКТ оборудване (компютър, принтер, 
копирна машина и т.н.) за изпълнението на настоящия договор, които са обозначени като Energy Star, 
Blue Angel, TCO или еквивалент. Хартията за отпечатване на документи, кото трябва да бъдат предадени 
на Федералната служба за околна среда, трябва да бъде 100% рециклирана. 

Аутсорсинг на работа 

За работата, възложена на външни изпълнители, като услугата, описана в този пример или за услуги по 
почистване, е важно да се поиска от доставчика да следва същите принципи на устойчивост като 
възложителя. Тъй като този договор включва отпечатване на голямо количество хартиени копия, които 
трябва да бъдат изпратени на Федералната служба за околна среда, е подходящо да се изиска 
ползването на 100% рециклирана хартия - както е направено от Федералната служба за околна среда за 
изпълнение на този договор. 

4.2.4 Град Женева 

Женева иска да бъде устойчив град. Той работи за устойчиво развитие чрез няколко програми, политики 
и действия, извършвани от различни отдели на своята администрация. Административният съвет на град 
Женева е изцяло ангажиран с устойчивото развитие на града и това се потвърждава от пътна карта за 
2015-2020 г.: "Приветстваща, иновативна, ангажирана и екологична Женева ще отговори на 
предизвикателствата на 21-ви век“. Това ще бъде отразено в няколко секторни политики и 
трансверсални действия (хоризонтални), представени на устойчивата градска интернет страница на 
Женева.100 
Обхванатите теми са: институционално представителство и обществени поръчки, местна икономика и 
местни работни места, иновации, устойчива храна и повторна употреба и споделяне  

                                                                 

100 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable/municipalite/ (F) 

http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable/municipalite/
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Правилата, които уреждат възлагането на обществени поръчки, са посочени в Междукантонното 
споразумение за обществените поръчки (Наредбаза обществените поръчки, вж. Глава 2.5) 

Следващият пример показва как се изпълняват устойчиви обществени поръчки в град Женева. 

4.2.4.1. Консиерж услуги (процедура с покана (чл. 12 bbis Наредба за 
обществените поръчки или процедура с конкретна покана) 

Контекст: 

Град Женева притежава повече от 300 жилищни сгради, разделени в 5 организационни района. В града 
работят портиери за поддръжката на тези сгради. 

Необходимост: 

Град Женева търси предоставянето на портиери по заместване в повече от пет дни в случай на болести, 
празници и т.н. Град Женева реши, че иска да търси дългосрочно безработни хора, които да изпълнят 
част от договора (социална поръчка). 

Анализът на нуждите показва, че 

• Броят на необходимите часове на смяна варира през годината 

• Някои от часовете са предвидими (основни нужди като почивка), някои не са (променливи нужди като 
злополука, болест) 

• Изисква се основно обучение по почистване на служителя по заместване 

Основни нужди. Посоченият анализ на потребностите показа, че предвидимите часове съответстват на 
три работни места на непълен работен ден (70% заетост). 

Изискван профил за персонала (критерии за подбор): 

- Лице, регистрирано в Генералния хоспис (социален орган) като дългосрочно безработен 
- Предпоставки: лицето има двегодишен опит в областта на почистването и в момента се обучава 

"Сделката" 
 Град Женева предлага: 

- едногодишен договор (70%) 

- възможност за обучение и получаване на диплома за дългосрочно безработните (Федерален 
сертификат за компетентност EFZ) или двугодишно основно обучение (EBA)101 в областта на 
почистването. 

 

 

 

                                                                 

101 https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1973?lang=de (G,F,I) 

https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1973?lang=de
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Полза 

 

Източник: Представяне Симон-Пиер Келър, град Женева 

Всяка година 3 лица се възползват от програмата на град Женева. Те получават допълнително 
образование в областта на почистването и се чувстват достойни и уважавани. 

След сключването на договора с град Женева те получават добра квалификация и натрупват опит, 
следователно шансовете им за намиране на работа се повишават. 

Заинтересованите страни в тази процедура за възлагане на обществена поръчка са Град Женева, 
Генералният хоспис на Женева (социален орган) и агенциите за набиране на персонал. 

Осигуряване на променливи нужди чрез обществена поръчка 

Обществените поръчки за назначаване на служители с променливи работни часове са публикувани с 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Сходни примери за дейности за социално ориентирани практики в България: 

Пример 1: 

В изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, Община Велико Търново е разработила 
проектно предложение за регионална програма за заетост, която да бъде включена в Националния план 
за действие по заетостта през 2015 г. След одобряване на проекта Община Велико Търново реализира 
Регионална програма за заетост съгласно сключен договор от 16.03.2015 г. с Дирекция „Бюро по труда” – 
гр. Велико Търново за осигуряване на заетост на 5 безработни лица в трудоспособна възраст, като 
приоритетно са включени хора на възраст над 50 години и безработни младежи до 29 г. Подборът и 
инструктажът на безработните е осъществен съвместно с Районно управление „Полиция” – Велико 
Търново. 

Безработните лица са назначени на длъжност “Портиер“, като дейността, в която са ангажирани е 
осъществяване на дневен пропускателен режим в следните обекти: Детска ясла „Слънце”, Детска ясла 
„Мечо Пух”, Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови”, ЦДГ “Иванка Ботева” и 
СОУ „Г. С. Раковски”. 

С наетите лица са сключени срочни трудови договори за период от 6 месеца (от 1 април 2015 г. до 30 
септември 2015 г.) на пълно работно време. 



 

Устойчиви обществени поръчки - каталог с добри практики от Швейцария 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос към разширения Европейски 

съюз 

 

73 

Пример 2: 

В изпълнение на проект “Обучение и заетост” през 2018 г. община Банско е наела 20 безработни лица с 
трайни увреждания, на възраст над 29г., като за период от 2 години ще изпълняват длъжността 
„портиери“  на пълен работен ден в обществените сгради и институции в общината. 

4.3 Обществени поръчки за строителство 

4.3.1 Федерална служба за пътищата FEDRO 

Федералната служба за пътищата е централната агенция за обществени поръчки (член 9, Org-Регламент 
за обществените поръчки), която осигурява строителство и услуги, както и стоки, необходими за 
безопасното и ефективно функциониране на националните пътища.  

4.3.1.1 Магистрален надлез за бавен трафик - процедура с покана 
(чл. 35 Наредба за обществените поръчки) 

Контекст на поръчката за надлеза на магистралата 

Целият проект е насочен към оптимизиране на Белпщрасе със създаването на 4 ленти в зоната за 
включване и излизане на националните пътни рампи в разширението Rubigen. По този начин се 
прекъсва пешеходната зона по Белпщрасе. Затова е предвидено да се създаде нова отделна връзка чрез 
изграждане на дървен мост над магистралата. 

 

Изграждането на моста е извършено с процедура с покана. Приблизителната стойност на моста е 1 
милион швейцарски франка от обща стойност 320 милиона швейцарски франка. В този случай може да 
се приложи клаузата „de minimis “. 

Клауза de minimis (чл. 14 Регламент за обществените поръчки) 
Ако в рамките на един проект се възлагат няколко договора за строителство, общата стойност на всички 
строителни и граждански инженерни дейности е от решаващо значение при прилагане на съответното 
законодателство (WTO GPA). Ако тази обща стойност е над прага от 8,7 милиона швейцарски франка 
попада в обхвата на закона (чл. 7, пар. 2 Федерален закон за обществените поръчки), което означава, че 
строителните работи трябва да бъдат публично възложени. 
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Законодателството обаче има специална уредба, която позволява договори за конкретни работи да се 
сключват чрез провеждане на процедура с покана или дори с процедура по едностранно нареждане 
съгласно трета глава на Наредбата за обществените поръчки. 
 
Прилагането на „клаузата de minimis“ е ограничено в проценти. Само 20% (относителна стойност) от 
общата стойност могат да бъдат възложени по този начин. Освен това, не е разрешено индивидуално 
възлагане на строителство със стойност > 20% / = 2 милиона швейцарски франка (абсолютна стойност).  

Предварителна работа  

 Дефиниране на проекта 

 Оценка на различни варианти и анализ на нуждите. 

 Кои са потребителите на надлез над магистралата (велосипедисти, пешеходци); 

 Материали; 

 Разходи; 

 Екологични аспекти; 

 Технически аспекти (продължителност на живот); 

 Възможности на пазара; 

 Процедури за одобрение на плана = дефиниране на съдържанието на проекта. 

Процедура с покана 

„De minimis клаузата“ позволява да се избере процедура с покана за този мост. Това дава възможност да 
се поканят да подадат оферти само швейцарски компании. Това решение е 100% правилно, съгласно 
закона. 

Осъществен е контакт с пет подходящи компании, четири от които са поканени да представят оферта. 

Тръжен документ 

Налице е изключително точно описание на проекта. 

Технически спецификации (чл. 12 Федерален закон за обществените поръчки) 

Техническите спецификации съдържат, наред с другото, много подробно описание на проекта, планове 
и оценка на въздействието върху околната среда (UVP)102. 

Уточнено е, че дървеният мост трябва да бъде изграден с лиственица, дърво, което има много добри 
якостни качества. Дори и без обработка с дървени консерванти, дървесина от лиственица е трайна и 
стабилна на открито, дори когато се намокри. 

Критерии за подбор (чл. 9 Федерален закон за обществените поръчки) 

                                                                 

102 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/uvp/inkuerze.html (G,F,I) 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/uvp/inkuerze.html
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Няма критерии за подбор, тъй като четирите поканени фирми предварително са определени за 
подходящи от Федерална служба за пътищата. 

Критерии за възлагане (чл. 21 Федерален закон за обществените поръчки) 

Критериите за възлагане са формулирани съгласно наръчника за обществени поръчки на Федерална 
служба за пътищата 103: 

Цена: 90% 
Качество: 10% 

Възлагане на договора 

Три от поканените компании подават оферта в сравнимо добро качество. Изборът на най-добрата 
оферта не включва най-евтината, а икономически най-изгодната оферта. 

Предизвикателства на този проект 

Една от горещите точки е координирането на тази част от поръчката (позиция 2) с останалата част от 
проекта, основната позиция (позиция 1) на стойност 7,4 милиона швейцарски франка. 

Изпълнителят на мини позицията (позиция 2, дървен мост) ее наложен на главния изпълнител. 
Координацията на двата проекта е описана в тръжната документация за позиция 1. 

Благодарение на високия професионализъм на участващите фирми реализацията на проекта ее успешна.  

Поради недостиг не е било възможно да се добива цялата лиственица от швейцарски гори. Само част от 
масивната дървесина е от 100% гарантирана швейцарска сертифицирана устойчива лиственица. 

Факторите за успех са: 

 много точно описание на техническите спецификации; 

 приложение за изчисляване на цената;  

 много подробен анализ на офертите;  

 и малко късмет! 

Заключение 

В такъв сложен проект е много важно от самото начало да се знае какво е необходимо. Това позволява 
да се осигури необходимата точност в техническите спецификации. Да се следва пазарната игра също е 
ключово, но все пак е важно да се определят граници, особено за да се гарантира добро качество. 
Познаването на правилата на играта (основната стратегия, процесите, особено закона за обществените 
поръчки) и използването на възможностите да правиш промени за постигането на по-добър резултат, 
позволяват да се получи най-доброто устойчиво решение. 

 

                                                                 

103 https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/das-astra/organisation/beschaffungswesen.html (G,F,I) 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/das-astra/organisation/beschaffungswesen.html
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Коментар: 

Част от основните цели относно околната среда, поставени от ЕК в продуктовата група „Проектиране, 
строителство и поддръжка на пътища“, са: 

•  проектиране и строителство за постигане на ниско съпротивление при търкаляне (в допустимите, от 
техническа гледна точка, граници); 

•  параметри за безопасност и нисък разход на гориво и емисии при магистрали и високоскоростни 
пътища чрез оптимизиране на макротекстурата (измерена като средна дълбочина на профила и 
мониторинг през етапа на използване на пътя; 

•  проектиране и специфициране за намаляване на съответното въздействие и използването на ресурси 
във връзка със строителните материали; 

•  проектиране, специфициране и управление на обекта за максимално повторно използване на място 
на изкопните материали и почва (включително хумусния слой), максимално увеличаване на степента на 
повторно използване/рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване и на отпадъци от 
други промишлени процеси, и с цел използване на строителни материали с високо съдържание на 
рециклирани или повторно използвани материали, включително странични продукти; 

•  повишаване на дълготрайността на материалите и намаляване на нуждата от поддръжка; 

•  стратегии за поддръжка и рехабилитация, включително план за мониторинг и план за поддръжка. 

 
Примерни CPV кодове към тази група обществени поръчки: 

• 45233000-9 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища; 

• 44113000-5 Материали, използвани за строителството на пътища; 

• 44113900-4 Материали, използвани за поддържане на пътища. 

Конкретни примери за обществени поръчки в България: 

Община Смолян е провела обществена поръчка с предмет "Ремонт и рехабилитация на улици и надлези 
за подобряване на градската среда на град Смолян" в няколко обособени позиции . В Обособена 
позиция 1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до 
„ЛИДЛ“/ , гр.Смолян и Обособена позиция 2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ 
/от Община Смолян до х-л „Смолян“/ , гр.Смолян се изисква настилките на двата надлеза да бъдат 
изпълнени с ивайловградски камък, който е естествен материал, характеризиращ се с много голяма 
здравина и устойчивост на различни външни въздействия с качество на БДС EN или еквивалентно.   

В допълнение, освен наличието на план за управление на строителните отпадъци, възложителят е 
поставил условие за наличие на система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 
14001:2004/2015 или еквивалентен (с обхват в областа на строителството), както и специфични 
изисквания за опазване на околната среда по време на строителството 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00092-2017-0002 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки104 

- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“ 105 

                                                                 

104 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/4.pdf 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/4.pdf
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Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

 

4.3.1.2 UPN106 Colombier – Cornaux  / тунелно осветление (стратегическа 
обществена поръчка, функционална поръчка) 

Проектът се отнася до цялостното обновяване на тунелното осветление на участък от национален път. 

Основните работи по проектавключват: 

 Доставка на корпуси и кабели, както и монтаж на осветителни тела за цялостно обновяване на 
осветлението; 

 Проходно и адаптивно осветление. Кръстосани връзки, места за паркиране, канали за 
обслужване; 

 Пожарно аварийно осветление, оптичен водач. 

Избор на технология 

Изборът на технологията за осветление е повлиян от Енергийната стратегия 2050 (срв. 3.3.). 

Решението е да се избере LED осветление, защото това е най-устойчивото и екологично решение. 
То има по-дълъг срок на употреба от конвенционалното осветление и следователно се нуждае от по-
рядка смяна на лампите. Важно е и по-ниското потребление на енергия в сравнение със стандартните 
натриеви лампи. 

LED осветлението е от техническа гледна точка интелигентно решение, защото позволява по-фин спектър 
на осветление, както и настройка на осветлението към различни нужди. 

LED осветлението също е икономично решение. Разходите за закупуване на LED лампи намаляват. 
Разходите за използване и разходите за потребление на енергия, както и за поддръжката са по-ниски. 
LED технологията позволява по-тънък и по този начин по-евтин захранващ кабел. 

Процедура за обществена поръчка 

Проектът е публикуван в открита процедура (чл.14 Федерален закон за обществените поръчки) 

Извлечения от документацията относно екологичните аспекти: 

2.2.5 Екологични цели: 
“Аспектите, свързани с енергията, са от решаващо значение. Те ще бъдат взети под внимание чрез 
използването на LED технология, по критерии за определяне на изключително фино регулираните 

                                                                                                                                                                                                        

105 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 
106https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/baustellen/wissenswertes/unterhaltsplanung-
nationalstrassen.html (G,F,I) 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/baustellen/wissenswertes/unterhaltsplanung-nationalstrassen.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/baustellen/wissenswertes/unterhaltsplanung-nationalstrassen.html
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фотометрични градуировки, както и чрез принципите на управлението на осветлението (промяна на 
осветеността, дезактивиране).” 

4.2.1.4: Коефициент на поддръжка (фактор на стареене): 
"Компанията трябва да посочи в своя технически доклад стойностите на коефициентите LLMF (фактор за 
поддържане на светлинния поток) (...) и коефициент на поддръжка, който, по отношение на качеството 
на нажежаемата жичка, е най-подходящ. “ 

Технически спецификации (чл. 12 Федерален закон за обществените поръчки ) 

Техническите спецификации обхващат 286 страници и прикачени файлове. Една от спецификациите 
посочва системата. 

4.3.1.1 Спецификации за системата: Характеристиките на осветителните тела и носителите (размери и 
тежести) са дефинирани в техническата листовка в Приложение D-2-A8 «Технически данни» Технически 
данни № 065_20001 Осветителни тела LED VS » 

Списък с технически данни № 065_20 001 (извлечение от изискванията за работа): 
• Живот:> 80,000 часа; 
• LED водач; 
• регулатор: 1-10V; 
• др. 

Критерии за възлагане (чл. 21 Федерален закон за обществените поръчки ) съгласно Наръчника за 
обществени поръчки на Федералната служба за пътищата 

• Цена 50% 
• Качество на оборудването 40% 
• Органзация 10% 

Подадени са четири оферти. Един от участниците в състезателната процедура е бил  изключен, тъй като 
офертата му не е била пълна. В този случай икономически най-изгодната оферта се оказва и най-
евтината оферта. 

Заключение 

Изпълнението на поръчката въз основа на предоставените услуги по оборудване (= функционален 
поръчка) задължи кандидатите да разработят приложимо техническо решение и да демонстрират 
техническите си компетенции, които вече са били посочени в офертите им. Функционалната поръчка 
задължи участниците да поемат ангажимент за постигане на очакваните нива на ефективност 
(фотометрия, поискана в офертата). 
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4.3.2 Федерална служба за пътищата / Кантон Обвалден 

4.3.2.1. Тунелно осветление Лунгерн 

 

Пилотен проект: Минимизиране на активното осветление в тунелите 

Начална позиция: 

От декември 2011 г. Обвалденският кантон е първият кантон, в който всички общини получават етикет 
"Енергиен Град"107. Кантонът решил да включи философията на своите общности по енергийните 
въпроси, свързани с пътищата и особено с тунелите. Това е една от причините, поради които кантонът 
потърсил енергийно ефективно решение за осветлението на тунела Лунгерн. Кантонът разполагал с три 
варианта, които са разгледани и сравнени по-подробно: непрекъсната светлинна лента с лампи с тръба 
(базова версия), линейни осветители в групи от по три и LED светлини като осветление на всеки 8 метра. 
Оценката включва технологията на осветление, енергийна ефективност, разходи и инсталации. LED 
осветлението на тунела е заложено във всички критерии. Енергийната ефективност е безспорна и 
потенциалът за пестене на енергия в сравнение с основната версия е над 50% според първоначалните 
изчисления. Решаваща е и по-добрата ефективност на лампите в затъмнено състояние.  
Тунелите са критични участъци от магистралата и националната пътна мрежа. Резките промени в 
осветлението могат да доведат до злополуки. Тунелното осветление следва да балансира между 
потреблението на енергия и пътната безопасност. 

Федералната служба за пътищата и кантонът Обвалден се споразумяха тунелът Лунгерн да бъде пилотен 
проект, чрез който да се проучат начините за подобряване на осветлението и едновременно намаляване 
на потреблението на енергия. Системата за осветление е проектирана като пилотен проект с LED 
технология. Тунелът Лунгерн е първият тунел в Швейцария, оборудван с LED светлини. 

                                                                 

107 https://www.energieregion-obwalden.ch/index.php/ueber-uns/energiestadt (G) 
„Функционална поръчка“ –  при функциналният подход се определят целените резултати от възложителя и се оставя пазара да 
предложи най-добрите решения за тяхното постигане 

https://www.energieregion-obwalden.ch/index.php/ueber-uns/energiestadt
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Структура на тунелната система за осветление 

- Адаптивно осветление на входа и изхода на тунела (портали) 
- Транзитно осветление в средната част на тунела 
- Оптична система за водене и аварийно осветление по целия тунел  

С изключение на аварийното осветление, всички източници на светлина са постоянно в действие, 
въпреки че интензивността е по-висока през деня, отколкото през нощта.  

Експериментално подреждане 

Експерименталното подреждане трябва да допринесе за по-добро разбиране на съотношението между 
консумацията на енергия и яркостта на пътната повърхност, стените и тавана и структурата на 
осветителната система. 

Затова тунелът е разделен на четири секции с различни цветове на подовите и таванните покрития. 
Цветът на стената остава непроменен. За пътната настилка са монтирани обикновени тъмни покрития с 
песъчинки SMA 11 и светло покритие с асфалт MA 11 H "ярко поръсени". Таванската част се оставя 
необработена в цвета на бетона; една част е завършена с покритие RAL 9010 с чисто бял цвят. Цялостната 
петгодишна кампания за измерване е включена в допълнителните разходи за изграждане в размер на 
750'000 швейцарски франка. По отношение на оптимизирането на потреблението на енергия, комфорта 
и сигурността на участниците в движението се очаква резултатите от измерванията да предоставят 
необходимата информация за бъдещата цветова схема на тунелното пространство. 

 

4 секции се редуват с различни комбинации от по-тъмен или по-светъл таван и пътна настилка. 
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За целите на пилотното проучване тунелът е разделен на следните раздели: 

Раздел 1: Дължина, 835 метра – светла повърхност - суров бетонен таван 
Раздел 2: Дължина, 530 метра – светла повърхност – светъл таван 
Раздел 3: Дължина, 730 метра – тъмна повърхност – светъл таван 
Раздел 4: Дължина, 1,484 метра – тъмна повърхност – суров бетонен таван 

Изпълнението на услугите, необходими по проекта е възложено от Кантон Обвалден, но както е 
обичайно за националната пътна мрежа, до голяма степен се финансира от Федералните фондове. 
Съответно Кантон Обвалден и Федералната служба за пътищата координираха в тясно сътрудничество 
процеса на възлагане и изпълнение на поръчката. 

Измервания 

По време на тестовия период бяха проведени следните измервания:  
- Плътност на светлината; 
- Свойства на повърхностите на стените и пътната настилка;  
- Изход на вътрешното осветление; 
- Стареене на покритието на стената;  
- Температура на осветлението.  

Измерванията се извършват всяка пролет и есен, преди и след почистването на тунела. Беше направено 
и разграничение между дневното и нощното осветление. 

Резултати 

Предимства на LED осветлението 

Половината от 440 LED тунелни лампи са свързани към UPS системата (непрекъсваемо захранване), 
работата на системата може да бъде намалена с около 30%. Друго предимство е продължителността на 
периода на употреба на лампите: в зависимост от използването на димиране, доставчиците говорят за 
50'000 и 80'000 часа - т.е. до 10 години - и доставчиците дават гаранция от 5 години.  

От гледна точка на безопасността особено важно е равномерното осветяване на тунела. Благодарение 
на надлъжното разпределение на светлината, LED осветителните тела постигат добри стойности. 
Прогнозираното годишно потребление на електроенергия за експлоатацията на тунела е изчислено на 
приблизително 4 милиона kWh, което води до разходи за електроенергия от около 600'000 швейцарски 
франка.  

Анализът на разходите разкрива удивителни резултати: отделните лампи са най-малко три пъти по-
скъпи от конвенционалните лампи. Въпреки това, благодарение на по-малкия брой на осветителните 
тела и по-простото окабеляване и контрол, общата инвестиция е с около 10% по-евтина. 

Влияние на различни цветове 

Първите констатации след три години на изпитване (2016) показват, че покритието със светъл цвят 
оказва влияние върху яркостта и води до 60% икономия на енергия, защото през деня осветлението за 
преминаване може да се намали до 20%, а през нощта - дори до десет процента. 

Разстоянието от осем метра между LED лампите може да се увеличи значително със светла повърхност.  
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Белите стени имат положителен ефект върху яркостта, но светлият таван няма влияние върху плътността 
на светлината. 

Обобщените констатации първоначално ще бъдат публикувани в ръководствата на Федералната служба 
за пътищата и впоследствие ще бъдат включени в съответния регламент на Федералната служба за 
строителство на тунели (национална пътна мрежа). 

Те ще бъдат на разположение на инженерите за планиране и строителство. 

Конкретни примери за обществени поръчки в България:  

През 2018 г. Агенция “Пътна инфраструктура “ (АПИ) сключва договор след провеждането на процедура 
за обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно - 
възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа 
(TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност, по 
три обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Изработване на технически проект за извършване на 
ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна 
мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна 
пригодност“; Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – 
възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) 
тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна експлоатационна пригодност“; 
Обособена позиция № 3: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – 
възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) 
тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“ 

В заданието за проектиране за всички обособени позиции от Възложителя е записано относно 
осветлението, че следва да се проектира ново високоефективно и нискоенергийно LED осветление в 
съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 21.12.2015г. за технически правила и норми за 
проектиране на пътни тунели.  

Проектните решения за осветителните тела да са базирани на светодиодна LED технология при следните 
изисквания към изпълнението им:  

- работно напрежение 230 VAC 50Hz; 

- защита от проникване на влага/прах - клас IP66 според изискванията на EN60598; 

- устойчивост на удар - клас IK08 според изискванията на EN50102/EN62262; 

- сертификационен знак - СЕ; 

- наличност на компенсация на фактора на мощността не по-нисък от 0,88; 

- оптичната система да реализира ефективно светлоразпределение на светлинния поток; 

- ефективността на осветителното тяло да е по-голяма от 95lm/W; 

- коефициентът на цветовъзпроизвеждане CRI да е по-голям от 75; 

- корелирана цветна температура в интервала от 3000К до 5000К. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00044-2018-0014 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 
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- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки108 

- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“109 

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

4.3.3 Община Трубшахен  

4.3.3.1 Инсталиране на интелигентно LED улично осветление  

Трубшахен е модернизирал изцяло остарялото улично осветление с интелигентни LED лампи. Уличните 
лампи са наистина ярки, само когато светлината е необходима, в противен случай те блестят само с 
десет процента от действителния им капацитет. Община Трубшахен е първата швейцарска община със 
100% LED осветление (80 осветителни тела). 

Старите лампи се е налагало да се заменят (край на живота). Следователно, това решение с новата 
интелигентна LED технология е перфектно. За да се постигнат идеални условия на осветление, както за 
улицата, така и за настилката, пилотен тест показва, че новите стълбове трябва да бъдат високи 6 метра. 

  

Умно осветление 

Умното осветление означава, че светлините са свързани помежду си: Лампа А регистрира, че някой се 
движи към лампата. Веднага, лампа А изпраща сигнал към лампи B и C, които са по-далеч. Те също 
стават по-ярки. Това гарантира, че когато преминава превозно средство или пешеходец на пътя се 
оформя “лек килим” от светлина, който е ярък и в далечината. 

Разходи 

Общите разходи за монтаж на LED лампи са около 110 000 швейцарски франка. 25 стълба за улично 
осветление трябвало да бъдат напълно нови, 12 е да бъдат удължени, а 9 от тях скъсени. Тези дейности 
са извършени от служители на общината Трубшахен. 

                                                                 

108 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/17.pdf 
109 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/17.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
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Разходи за енергия с интелигентна LED технология:  3’000 CHF/a 
Предишни разходите за енергия с натриеви лампи:  19’000 CHF/a 
Икономия на разходи за енергия:  16’000 CHF/a 

Високите икономии на средства са резултат и от затъмняването на лампите. За новите лампи не е 
необходимо да изпълняват 100% от капацитета си през цялото време, което е невъзможно при 
стандартните натриеви лампи с високо налягане. Ако няма трафик, LED лампите са затъмнени до 10% от 
капацитета им. Ако получат сигнал, че някой преминава, те осветяват с до 50% от капацитета си. 

Спестявания с интелигентни технологии в%: 

Спестявания Натриева лампа– LED ~ 20% 
Спестявания с интелигентен контрол ~70% 
Това води до икономии от 91,5% в сравнение със старите натриеви лампи: 

 

Големият потенциал за спестяване се крие не толкова в LED източника на светлина, а по-скоро в 
подходящата употреба. LED лампите реагират невероятно бързо: от команда до изпълнение минават 
милисекунди. В допълнение, поради затъмняването, работната температура на LED лампите намалява, 
което увеличава значително срока на употребата им: Теоретично са възможни над 40 години живот, с 
които се постига кратно на 4-годишния живот на конвенционалните осветителни тела. 

Процедура за обществена поръчка 

Тъй като обемът на договора е под прага за обществена поръчка, са поканени местни компании да 
участват в поръчката.  

В Трубшахен има два различни вида улици: улици, които принадлежат на общината и пътища, които са 
собственост на кантона Берн. Интелигентното LED осветление е тествано на общинската улица, която 
води до Труб. 

Стандартно натриево високо 
напрежение 

LED с интелигентен контрол 

Лампа 

Време 
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Кантон Берн – пионер в LED осветлението 

Кантонът Берн разполага с около 27 000 лампи, монтирани на кантонски пътища. Службата за 
строително инженерство подменя лампите, които са достигнали края на жизнения си цикъл. Не се 
подменят вече монтираните нови лампи с по-нови. Целта на кантон Берн е половината от лампите да 
бъдат подменени с интелигентна LED технология до 2018 г. Кантонът Берн е допринесъл значително за 
по-нататъшното развитие на интелигентната LED технология. Междувременно технологията „светлина 
при поискване“ се превърна в стандарт за кантоните. 

Коментар: 

„Зелени“  критерии при възлагане на  осветително оборудване могат да се залагат при : 

  - осветлението на пътища посредством нови осветителни уредби; 

- преоборудването на съществуващи осветителни уредби с различни осветители; 

- преоборудването на съществуващи осветители с различни светлинни източници или устройства за 
регулиране; или 

- обикновената подмяна на светлинни източници, лампи или осветители с подобни в съществуващи 
осветителни уредби. 

По отношение на продуктите, консумиращи енергия, с въвеждането на Директивата за енергийна 
ефективност през 2012г. са създадени редица задължителни изисквания за държавните органи при 
закупуване на продукти, консумиращи енергия. С актуализирането им те биват включвани в 
екологосъобразните критериите за ЗОП за съответните продуктови групи.  

Основните “зелени” критерии за продуктовата група целят намалена консумация на електроенергия и 
съответно реализиране на енергийни спестявания; намалени емисии на въглероден диоксид (CO2); по-
дълъг експлоатационен период;залагане на изисквания към характеристиките на осветителната уредба 
(възможност за димиране, система за контрол и управление и др.); залагане на изисквания към опасните 
вещества, използвани при производството и др. 

Примерни CPV кодове: 

Берн 

Труб 

Люцерн 

Състояние на Берн:                            60 осветителни точки 
Общност на Трубшахен:                   80 осветителни точки 
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•  31500000-1 Осветителни уреди и електрически лампи;   

•  34928530-2 Улични лампи 

Конкретни примери за обществени поръчки в България:  

1. Община Созопол е провел обществена поръчка с предмет: “Проектиране и изпълнение на 
енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и 
енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол.”  

Основание за проектирането е подобряването и изпълнението на енергоспестяващи мерки на улично 
осветление на община Созопол. С модернизацията и подобряването на съществуващата инфраструктура 
ще се реализира намалена консумация на електроенергия за улично осветление.  

Заложените изисквания на Възложителя са направени след извършването на детайлно обследване за 
енергийната ефективност на уличното осветление на община Созопол, което е приложение от 
документацията на поръчката.  

В следствие на изпълнението на проекта следва да се постигнат следните основни резултати и дейности: 

- намаляване на електропотреблението на общината в обекти захранвани от мрежата на уличното 
осветление чрез модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт; 

- подмяна на осветителните тела с LED такива, по одобрен от НИНКМ модел, съгласно чл. 21 от ЗПКМ; 

- изграждане на система за управление на уличното осветление; 

В техническата спецификация Възложителят е заложил уличните осветители да са LED технология, 
изработени от материал, устойчив на агресивна морска среда и висока влажност, непозволяващ 
ръждясване и корозия, UV стабилизация, IP minimum 65, възможност за димиране и управление. Като 
доказателствен материал следва да се представят от участника сертификат за качество, техническа 
спецификация. В допълнение за дадени и минималните изисквания, сред които са: ефективността да е 
над 110lm/w; 4000К - неутрална светлина; дълъг живот над 50000 часа; сертификати: CE, ROHS. 

В количествено-стойностната сметка са заложени подробни изисквания относно различните LED 
осветителни тела, които следва да бъдат вложени в проекта като:  

Осветително тяло ретро фенер, 28 W LED, стомана и смола или PVC, IP 65, ефективност над 110lm/w  

Насочено осветление LED ПРОЖЕКТОР 20W  

Насочено осветление LED прожектор 3000 К 40 W  

Уличен осветител устойчив на агресивна морска среда, 20 W, IP65, 4000 K с вграден драйвер за 
димиране  

Уличен осветител устойчив на агресивна морска среда, 40 W, IP65, 4000 K с вграден драйвер за 
димиране  

LED крушка 24 W Е27, с охлаждане и вградена защита от пренапрежения. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00532-2017-0003 

Забележка: 



 

Устойчиви обществени поръчки - каталог с добри практики от Швейцария 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос към разширения Европейски 

съюз 

 

87 

Съгласно критериите на ЕС за „зелени“ поръчки при проектиране на улично осветление на нова 
осветителна уредба, оферентът трябва да докаже, че проектът се изготвя от персонал, който има най-
малко три години опит в проектиране на осветителни уредби и/или е с подходяща професионална 
квалификация по отношение на осветителната техника или с членство в професионална организация в 
областта на проектирането на осветителни уредби. 

В представения пример 1 по-горе Възложителят изисква участникът да има опит в изпълнение на 
дейности с предмет и обем, идентичен или сходни с предмета на поръчката: минимум 1 дейност - 
проектиране, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 години от 
датата на подаване на офертата.   

Относно екипът на участника са заложени като минимум следните експерти за изпълнение на 
проектните дейности: 

● Водещ проектант/ Ръководител на екип, който да е Проектант “Електроинженер” - степен магистър 
със стаж по специалността минимум 5 години и с опит като ръководител проекти на минимум 3 обекта 
● Проектант по част “Електро”, който да е Проектант “Електроинженер” - степен магистър със стаж по 
специалността минимум 5 години и с опит на подобни обекти проектиране /площадково или улично 
осветление/; 
● и др. по съответните проектни части 

Друго изискване към участника е да има система за управление на околната среда съгласно стандарта 
ISO 14001:2005 или еквивалент, както и  система за управление на здравето и безопасността съгласно 
стандарта BS OHSAS 18001:2007.  

Критерий за оценка: 

Kритерият за оценка на предложенията еЛ: “оптимално съотношение качество/цена” със следните 
показатели: 

Техническо предложение с тегловен коефициент 70 % и Финансов показател с  тегловен коефициент 30 
%. 

2. През 2019 г. успешно е завършена обществена поръчка с предмет: “Благоустрояване на IV-ти 
микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и 
озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоустрояване на ул. „Марица“ в 
участъка от бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Иван Михайлов“ и Изграждане на велосипедна алея, 
свързваща бул. „Св. Димитър Солунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ (до хотел „Ален мак“) и от ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов“, гр. Благоевград” с 
Възложител община Благоевград.   

В документацията за участие за обществената поръчка Възложителят е приложил количествено-
стойностна сметка, където е конкретизирал  за част “Електрическа”: Доставка и монтаж на 
енергоспестяващи LED осветителни тела за улично осветление 29W, 2300lm, IP66; Доставка и монтаж на 
уличен осветител тип BGP303 1xLED49/740 DM, с мощност 56.9W или еквивалент или еквивалентни 
мерки; Доставка и монтаж на енергоспестяващи LED осветителни тела за парково осветление 29W, 
2300lm, IP66 

Един от критериите за подбор на изпълнител е той да притежава ISO EN 9001:2008 Система за 
управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 
1, т. 10 от ЗОП; ISO EN 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или 
еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП. 
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 В допълнение, в методиката за оценка на офертите възложителят е предвидил следните показатели за 
оценяване са:  

финансови показатели - предложена от участника крайна цена - тегловен коефициент – 60 %  

среден гаранционен срок (СГС) – 20%  

показател техническо предложение (ПТП) - тегловен коефициент – 20% 

Показателят ПТП представлява „Мерки за опазване на околната среда” като те следва да са свързани с 
определени от възложителя аспекти, като предотвратяване замърсяването на околната среда, 
екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците и други.  

Договорът е изпълнен успешно и въведен в експлоатация. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00109-2017-0008 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки110 

- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“111 

Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

4.2.4 Град Ленцбург 

4.3.4.1 Павиране на историческа алея - процедура за покана  

Град Ленцбург е удостоен с етикета Енергиен Град и прилага стандарта на обществените поръчки на 
Енергиен Град112. Ленцбург определи насоките за възлагане на обществени поръчки за някои от 
продуктовите групи, обхванати от стандарта за обществени поръчки. Ленцбург следва и стандартите за 
устойчивост в своите проекти за строителство и поддръжка. 

Пример за това е обновяването на историческата павирана улица „Schützenmattstrasse“. Поради 
повредената пътна настилка (счупени калдъръми) се е наложило реновиране на пътя. Все още 
непокътнатите камъни са обработени на място и повторно използвани.  

                                                                 

110 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/17.pdf 
111 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 
112 https://www.local-energy.swiss/dam/jcr:fdda429e-90c8-474d-9cdc-6c74baa38e3a/Beschaffungsstandard.pdf (G) 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/17.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
https://www.local-energy.swiss/dam/jcr:fdda429e-90c8-474d-9cdc-6c74baa38e3a/Beschaffungsstandard.pdf
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Schützenmattstrasse е път с национално историческо значение113. За да остане в инвентаризацията на 
историческите пътища (IVS) след обновяването, Ленцбург се свърза с Федералната служба за пътищата, 
както и с кантонската IVS служба (кантон на Aargau). Федералната служба за пътищата е компетентният 
орган за защита на исторически пътища в Швейцария.  

Град Ленцбург решава да вгради съществуващите стари камъни (които все още са използваеми) 
повторно. 

Камъните са демонтирани от компания, наречена " Антични строителни материали". Те са преработени 
и върнати в отдел „Гражданско инженерство и трафик“ на град Ленцбург. Оказва се, че 70-80% от 
камъните все още са в добро състояние и би било жалко да бъдат изхвърлени. 

Липсващата част от камъните, около 20-30%, могат да бъдат закупени от фирма "Антични строителни 
материали". Те са взети от други разрушени обекти. Тъй като обемът на необходимите камъни за 
закупуване е малък, може да се възложи директна поръчка.  

Критерий за възлагане за съдържанието (без калдаръми) 
 
Цена 100%. 
 

Град Ленцбург внимателно ремонтира материали, които все още са в добро състояние и спестяват 
ресурси. Това изискване е поставено за компаниите, които искат да участват с оферта в процедурата като 
„Общо условие”. 

 

 

                                                                 

113 Път с национално историческо значение. (G, F, I) 
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Коментар: 

„Зелени“ обществени поръчки при възлагане на Проектиране, строителство и поддръжка на пътища: 

Част от основните цели относно околната среда, поставени от ЕК в тази продуктова група, са: 

• проектиране и строителство за постигане на ниско съпротивление при търкаляне (в допустимите, от 
техническа гледна точка, граници); 

• параметри за безопасност и нисък разход на гориво и емисии при магистрали и високоскоростни 
пътища чрез оптимизиране на макротекстурата (измерена като средна дълбочина на профила и 
мониторинг през етапа на използване на пътя; 

• проектиране и специфициране за намаляване на съответното въздействие и използването на ресурси 
във връзка със строителните материали; 

• проектиране, специфициране и управление на обекта за максимално повторно използване на място на 
изкопните материали и почва (включително хумусния слой), максимално увеличаване на степента на 
повторно използване/рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване и на отпадъци от 
други промишлени процеси, и с цел използване на строителни материали с високо съдържание на 
рециклирани или повторно използвани материали, включително странични продукти; 

• повишаване на дълготрайността на материалите и намаляване на нуждата от поддръжка; 

• стратегии за поддръжка и рехабилитация, включително план за мониторинг и план за поддръжка. 

 
Примерни CPV кодове към тази група обществени поръчки: 

•  45233000-9 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища; 

•  44113000-5 Материали, използвани за строителството на пътища; 

•  44113900-4 Материали, използвани за поддържане на пътища. 

Конкретни примери за обществени поръчки в България:  

1. Община Ардино е провела 2016г. обществена поръчка за избор на изпълнител за осъществяването на 
проект с предмет: “Ремонт на заслон и реконструкция на калдъръмена пешеходна пътека до "Дяволския 
мост", общ. Ардино”. Една от дейностите по ремонта на заслона е доставката и монтажа на соларен 
панел 30 W - 240 W висока ефективност на слънчевите модули, батерия 38 АН/12V*2 GELL. 

За целите на реконструкцията на калдъръмената пешеходна пътека Възложителят е предвидил изкопни 
работи за оформяне на земното легло и откоси, доставка на пясък за подложка, настилка от камък на 
циментов разтвор и закрепване на каменни късове. Критерият за възлагане е „оптимално съотношение 
качество/цена”, като “Комплексната оценка” се изчислява като сбор от два параметъра, а именно: срок 
за изпълнение (40 т.) и ценово предложение (60т.). 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00532-2017-0003 

2. С обществената поръчка с предмет: “Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, 
калдъръмени, алейни, асфалтови и площадни настилки в град Пловдив” община Пловдив е целяла  с 
подмяната на настилките да се намали нивото на шумово натоварване и подобряване и опазване 
чистотата на въздуха. За целта в техническата спецификация е заложил следните изисквания: Всички 
строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на строително монтажните 
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работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за 
условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България и/или да се 
посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, 
които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани 
европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.  

За строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена ЕТО, има 
изискване да се представят:  
- декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ“ съгласно изискванията на 
Регламент (ЕС) № 305/2011;  
- инструкции за употреба на продуктите;  
- информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00267-2017-0111 

3. Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с 
предмет: Рехабилитация на следните улици и булеварди от първостепенната улична мрежа, по 
обособени позиции: 

• Обособена позиция №1. Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков” от ул. „Кракра” до 
Младежки театър и на ул. „Кракра”; 

• Обособена позиция №2. Рехабилитация на бул. "Витоша" от ул."Гургулят" до ул. "Бяла черква”; 

• Обособена позиция №3. Рехабилитация на ул. "Koзлодуй" от бул."Княгиня Мария Луиза" до ул. 
"Константин Стоилов" – ул. „Индустриална”; 

• Обособена позиция №4. Рехабилитация на бул. „Джеймс Баучър“ от бул. „Черни връх“ до площад 
„Велчова завера“; 

• Обособена позиция №5. Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията и 
свързаните с него подзаконови нормативни актове, включително изпълнение задълженията на 
координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи”. 

В описанието на предмета на обществената опръчка в документацията за участие е записано, че ще се 
пренаредят съществуващите гранитни бордюри, според новата нивелета, която ще запази 
съществуващата инженерна инфраструктура. По този начин възложителят използва повторно 
съществуващия наличен материал, като по този начин се придържа към стратегията за  
екологосъобразност и принципите на кръговата икономика. 

Поръчката е публикувана в РОП под уникален номер: 00087-2014-0108 

По-подробна информация за приложимите екологосъобразни критерии е налична в: 

- Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки114 

- Ръководството на Европейската Комисия „Купувайте екологосъобразно“ 115 

                                                                 

114 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/4.pdf 
115 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/4.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf
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Наличието на „зелени“ критерии се отбелязва от възложителя в поле IV.4 ) на Решението за 
откриване на процедурата, вкл. и като се посочи къде се съдържат съответните изисквания. 

5 Речник 

АС Критерии за възлагане 

a.s.l.  Над морското ниво  

BBL Федерална служба за сгради и логистика 

BGBM  Федерален закон за пазара 

BKB  Конференция за федерални поръчки 

BoeB Федерален закон за обществените поръчки 

BPUK  Швейцарската конференция на директорите по строителство, планиране и опазване 
на околната среда 

CD Корпоративен дизайн 

CDM  Механизъм за чисто развитие 

CERs  Сертифицирани намаления на емисиите 

cf. Сравнение 

ChemRRV Наредба за намаляване на рисковете, свързани с използването на някои особено 
опасни вещества, препарати и изделия 

CHF Швейцарски франка 

DIN Германски институт за стандартизация 

E  Английски 

EMS  Система за управление на околната среда 

F  Френски  

FC  Федерална Конституция 

FEDRO  Федерална служба за пътищата 

FOEN  Федерална служба за околната среда  

G  Немски 

GPA Споразумение за обществените поръчки 

GPP  Зелени обществени поръчки 

I  Италиански  

ICT  Информационни и комуникационни технологии 

IPP Интегрирана продуктова политика 

IVS Федерална инвентаризация на исторически маршрути за движение в Швейцария 

LCA Оценка на жизнения цикъл 

LED  Светлинен емисионен диод 

KBB Компетентен център за федерални обществени поръчки 

KBOB Координационна група за строителни и имуществени услуги 

MDGs  Целите на хилядолетието за развитие 

Org-VoeB Федерална наредба за организацията на обществените поръчки 

PES  (PET) Полиетилен терефталат 

PPA  Агенция по обществени поръчки България 

SPP  Устойчиви обществени поръчки 

TS  Техническа Спецификация 

SC  Критерии за подбор 
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UPN  Проект за поддръжка на национални пътища 

VoeB Федерална Наредба за обществените поръчки 

VILB  Наредба за федералното управление и логистика на недвижими имоти 

RC Рециклиран 

RUMBA Система за управление на околната среда на Федералната администрация 

SD  Устойчиво развитие 

SDGs  Цели за устойчиво развитие 

SPP Устойчиви обществени поръчки 

SR  Систематично събиране на закони 

TCF Напълно без хлор. Процес на избелване без използване на хлор 

UPN UPlaNS, проект за поддръжка на националните пътища 

VEG  Съвременна такса за рециклиране 

WTO  Световната търговска организация 

 


