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Относно: Доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на  
                 „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното  
                 възлагане – Етап 1 

 
Уважаеми дами и господа, 

Настоящият Доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на “зелени” 
обществени поръчки (“Докладът”) е изготвен от ПрайсуотърхаусКупърс („PwC” или „Изпълнителят“) в 
качеството им на Изпълнител на обществена поръчка, възложена от Агенция по обществени поръчки 
(„АОП“ или „Възложителят“). Докладът е адресиран само до Възложителя и целта му е единствено да 
изложи основните наблюдения от Етап 1 – Проучване и прогнозиране потенциала на националния 
пазар на „зелени“ обществени поръчки от обществена поръчка с предмет „Проучване и прогнозиране 
потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане“ („Поръчката“), което е част от  Проект „Методическа подкрепа за 
развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество („Проектът“). 

Обхватът на анализираната информация е ограничен в рамките на предварително договорения обхват, 
съгласно Техническото предложение за изпълнение на Поръчката, като се фокусира върху определени 
дейности и области. В този смисъл резултатите от проучването и анализът, изложени в Доклада, не 
претендират за изчерпателност.  

Докладът съдържа информация, получена от редица външни източници (част от тях публично 
достъпни). Ние не сме си поставяли за цел да установяваме пълнотата, точността или коректността на 
тази информация по какъвто и да било начин. Въпреки че вярваме, че тя ни е била предоставена и 
изготвена добросъвестно, ние не носим отговорност за грешки, пропуски или неверни твърдения или 
мнения, били те резултат от небрежност или не, съдържащи се в тази информация (независимо дали са 
включени в настоящия Доклад или не), както и отхвърляме всякакви задължения и отговорност, 
възникнали в резултат на такава информация, пропуски или неверни твърдения. 

Представените резултатите от сравнителни анализи са изготвени на високо ниво и са базирани на 
информация, предоставена ни от АОП и/или от публичните възложители, взели участие в изследването, 
обект на Поръчката, както и на публично достъпна информация. Резултатите от сравнителния анализ 
имат изцяло илюстративен характер и подлежат на редица ограничения, свързани със степента на 
съпоставимост (степен на развитие на пазара на зелени обществени поръчки („ЗеОП“), правна рамка и 
културологични специфики) между сравняваните политики и практики, прилагани в отделните 
държави, които следва да се вземат предвид при тълкуване на резултатите.  Те  са изготвени с цел да 
допълнят наблюденията върху текущото състояние на пазара на ЗеОП в България. 

Нищо в този Доклад не представлява и не следва да се интерпретира като инвестиционен, правен или 
данъчен съвет, като в случай на нужда от такъв би следвало да се потърси специфична професионална 
консултация преди предприемане на каквито и да било действия. Съдържанието на Доклада е основано 
на текущи пазарни и регулаторни условия и следователно всяка промяна в тях би повлияла неговото 
съдържание. 

Докладът е предназначен единствено за ползване от Възложителя за целите на конкретния ангажимент. 
PwC не поема каквато и да е отговорност към трети лица, произтичаща от нашата работа по Доклада 
или от съдържанието на самия Доклад.    

В случай че имате допълнителни въпроси или коментари, моля не се колебайте да се свържете с нас. 

С уважение, 

ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД 
 



Проект на аналитичен доклад 
  

  

 

Съдържание 
1. Речник на използваните съкращения и термини ........................................................... 3 

2. Описание и обхват на Поръчката ................................................................................... 6 

2.1. Описание .................................................................................................................................................... 6 

2.2. Цели ............................................................................................................................................................ 6 

2.3. Обобщение на извършената работа и използваната методология по Поръчката ......................... 7 

2.4. Ограничения ............................................................................................................................................. 9 

2.5. Структура на Доклада .............................................................................................................................. 9 

3. Въведение ...................................................................................................................... 10 

3.1. „Зелени“ обществени поръчки – същност и ползи ........................................................................... 10 

4. Приложими към ЗеОП актове, документи и официални разработки на международно, 

европейско и национално ниво ........................................................................................ 12 

4.1. Въведение .................................................................................................................................................. 12 

4.2. Стратегически и правно-нормативни актове...................................................................................... 14 

4.3. Политики и цели, свързани със ЗеОП, установени от водещи страни-членки на ЕС ................. 35 

4.4. Добри практики по географски принцип ........................................................................................... 37 

5. Установени добри практики при организиране и провеждане на ЗеОП ..................... 40 

5.1. Централен орган за покупки („ЦОП“) ................................................................................................. 40 

5.2. Разходи през целия жизнен цикъл ...................................................................................................... 43 

5.3. Екомаркировка ....................................................................................................................................... 48 

5.4. Системи за управление по околната среда .......................................................................................... 51 

5.5. Добри практики по продуктови групи ................................................................................................ 52 

6. Анализ на пазара на ЗеОП в България ..........................................................................55 

6.1. Текущо състояние на пазара на ЗеОП ................................................................................................. 55 

6.2. Исторически анализ на ЗеОП .............................................................................................................. 56 

6.3. Идентифицирани основни проблеми и рискове при залагането на екологосъобразни критерии в 

ОП в България ................................................................................................................................................ 62 

6.3.1. Група 1: Липса на информираност и мотивация у възложителите ...................................... 63 

6.3.2. Група 2: Бюджетна ограниченост .............................................................................................. 68 

6.3.3. Група 3: Липса на специфична експертиза за прилагане на     зелени критерии .............. 70 

6.3.4. Група 4: Организационни проблеми .......................................................................................... 71 

6.3.5. Обобщена карта на рисковете .................................................................................................... 73 

6.4. Примерен списък с критерии, които по същество са екологосъобразни ...................................... 74 

6.5. Индикативна прогноза за развитие на ЗеОП в 2- и 5-годишен план ............................................ 76 

7. Списък на продуктови групи, които да бъдат включени в практическото помагало ... 88 

7.1. Приложен подход.................................................................................................................................... 88 

7.2. Критерии за оценка на потенциала ..................................................................................................... 88 

7.3. Оценка на потенциала на групите за включването им в помагалото ............................................ 90 

7.4. Окончателен списък ............................................................................................................................... 98 

 



Проект на аналитичен доклад 
  

  

Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане – Етап 1   

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски 
съюз  
 
18-ти септември 2018 г.  3 
 

1. Речник на използваните 
съкращения и термини 

Съкращение/Термин Определение  

АОП или Възложителят Агенция по обществени поръчки 

АПИ Агенция „Пътна инфраструктура“ 

АУЕР Агенция за устойчиво енергийно развитие 

БВП Брутен вътрешен продукт 

Базова информация 
Тестова извадка, съдържаща информация от РОП и 
данни, предоставени от възложители, взели участие в 
проучването 

ВАС Върховен административен съд 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ЕК, Комисията Европейска комисия 

ЕС, Съюзът, Общността Европейски съюз 

ЗеОП или „зелена“/“зелени“ Обществена поръчка, в която са приложени 
екологосъобразни критерии 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ИА Изпълнителна агенция 

ИСУН 2020 Информационна система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България 2020 

КЕВР Комисия за енергийно и водно регулиране 

КПТЕ Комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия 

МПС Моторни превозни средства 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МС Министерски съвет 

МСП Малки и средни предприятия 

МТИТС 
Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията 

МФ Министерство на финансите 

НПД Национален план за действие 

ООН Организация на обединените нации 
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ОП Обществена поръчка / Обществени поръчки 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж“ 

ОПТТИ 
Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ 

ПИК Политики по изменение на климата 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

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

ПООС Политики по опазване на околната среда 

Проектът 
Проект „Методическа подкрепа за развитието на 
„зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран 
по Българо-швейцарската програма за сътрудничество 

РБ, Р България Република България 

РКООНИК Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата 

РОП Регистър на обществените поръчки 

РЦЖЦ Разходи през целия жизнен цикъл 

СМР Строително-монтажни работи 

УНП Уникален номер на поръчката 

ЦИЕ Централна и Източна Европа 

ЦОП Централен орган за покупки 

ЦОПО Централен орган за покупки за общините 

  

 



Проект на аналитичен доклад 
  

  

Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане – Етап 1   

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски 
съюз  
 
18-ти септември 2018 г.  5 
 

Съкращение/Термин Определение  

Blue Angel Екомаркировка Син Ангел 

CO2 Въглеродни емисии 

CPV Общ терминологичен речник 

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

FSC Съвет по стопанисване на горите 

ISO Международна организация по стандартизация 

IT Eco declaration ИТ еко-декларация 

kWh киловатчас 

Nordic Ecolabel Северна екомаркировка 

PEFC Програма за подпомагане на горските сертифицирани 
стопанства 

PwC или Изпълнителят ПрайсуотърхаусКупърс  
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2. Описание и обхват на Поръчката  
 

2.1. Описание 

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

Целта на Проекта е да подпомогне България в усилията й да наложи „зелените“ обществени поръчки 
като практика, като осигури на възложителите на обществени поръчки и на стопанските субекти 
методическа и практическа помощ посредством повишаване на информираността за ползите от 
„зеленото“ възлагане, обмяната на добри практики и разработването на практическо помагало за 
използването на екологични критерии в процеса на възлагане. 

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

 

2.2. Цели 

С оглед на горното, посредством реализирането на Проекта АОП се стреми да постигне следните цели:  

 трайно включване на „зелени“ изисквания в процедурите за възлагане на обществени поръчки 
от страна на възложителите и предлагането на богат асортимент от продукти и услуги с 
екологични характеристики от страна на бизнеса; 

 изграждане на приложим цялостен модел за „зелено“ възлагане, включително чрез определяне 
на подходящи продуктови групи, с цел създаване на предпоставки за системно и устойчиво 
развитие на ЗеОП в България; 

 повишаване на информираността относно добрите практики за опазване на околната среда при 
възлагането на ОП, насърчаване на тяхното прилагане от страна на възложителите и 
представителите на бизнеса, както и укрепване на административния капацитет. 
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2.3. Обобщение на извършената работа и 
използваната методология по Поръчката 

Проучването и прогнозирането на потенциала на българския пазар за екологосъобразни критерии в 
обществените поръчки премина през следните три основни дейности: 

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

Установяване и преглед на добри практики при организирането и провеждането на 
"зелени" обществени поръчки; 

Извършване на проучване на пазара на обществени поръчки в България от гледна 
точка на „зелени” критерии, включени в тях. 

Обхватът на изследване и анализ по Дейност 1 включваше не само правни актове, но и официални 
разработки, относими към „зелени“ обществени поръчки, за да може да се изследва и практичната 
насоченост и да се изведат рамки за практическата част на помагалото, което предстои да бъде 
разработено в рамките на Етап 2 от Поръчката. 
 
Обхватът на анализа по Дейност 2 беше фокусиран върху изследвания, проучвания, единични 
случаи (case studies) на добри практики в различни европейски страни, както страни-членки на ЕС, 
така и в Конфедерация Швейцария и в Норвегия, със специален акцент върху конкретни практики по 
различните продуктовите групи. 
 
Работата ни по Дейност 1 и Дейност 2 беше осъществена изцяло на база документи и налични 
вторични данни, т.е. информация, която не е събирана единствено за целите на настоящото 
проучване. Пълният списък с конкретните документи–обект на изследване и анализ, е предоставен в 
Приложение 1 към Доклада.  
 
За целите на анализа по Дейност 3 бяха изпратени официални писма-покани за участие до 99 
организации-възложители съгласно списък, изготвен и предоставен на екипа на PwC от АОП. 
Пълният списък е представен в Приложение 2. Към писмото–покана на PwC беше приложено и 
официално писмо от АОП, насърчаващо поканените възложители да вземат участие в проучването. 
Официалната кореспонденция към организациите-възложители е представена в Приложение 3 към 
Доклада. 

 
В рамките на предварително съгласувания с АОП времеви график на Етап 1 от Поръчката проектният 
екип на PwC положи усилия (чрез допълнителна напомняща кореспонденция, както и чрез 
последващи телефонни обаждания) за намаляване на броя неотговорили на поканата възложители. В 
допълнение, АОП оказа максимално съдействие на Изпълнителя в тази насока, включително чрез 
публикуване на информация за Поръчката в секция „Новини“ на уебсайта си.   
 
Принципно съгласие за участие получихме от 50 възложители, а от 13 получихме отказ от участие, 
като от 10 възложители получихме официални писма (представени в Приложение 4), от 3 
организации получихме отказ по телефона, а 4 организации не номинираха представител за 
провеждане на интервю. 36 от поканените възложители не отговориха на поканата за участие. 
 
Поради обективната невъзможност за установяване на контакт и съответно организиране на интервю 
в рамките на 3 седмици след изпращане на писмата-покани до възложителите, Изпълнителят поиска, 
а АОП се съгласи изследването да се концентрира върху организациите, приели да участват в 
проучването. 
 
В рамките на шест седмици в периода 18-ти юни – 31-ви юли 2018 г. бяха проведени интервюта с 46 
организации-възложители, включително 11 министерства, 19 други ведомства, 9 общини, които са 
областни центрове, 7 други възложители (вкл. секторни), които ни предоставиха историческа 

Дейност 1 

Дейност 2 

Дейност 3 
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информация (доколкото заявиха, че разполагат с такава) за проведените от тях ЗеОП в периода 2014 
г. – 2018 г., включително и такива, които в поле IV.4. на Решение за откриване на процедура не са 
отбелязани като ЗеОП. Информацията беше предоставяна от участниците по образец, изготвен от 
екипа на PwC и съгласуван с АОП, с цел унифициране на данните за анализ на пазара на ЗеОП в 
страната. Детайли относно образеца са предоставени в Приложение 5. 
 
В резултат на съдействието от страна на участниците в проучването, както и от страна на АОП, беше 
изготвена извадка от 992 обявени ОП, идентифицирани по същество като ЗеОП. Всяка една от тези 
992 ОП беше анализирана индивидуално с цел определяне на продуктовата група спрямо критериите 
за екологосъобразно възлагане, разработени от ЕК. Всички анализи на развитието и състоянието на 
пазара на ЗеОП в България в периода 2014 г. – 2017 г., представени в Доклада, са изготвени въз 
основа на компилираната по този начин базова информация (тестова извадка, съдържаща 
информация от РОП и данни, предоставени от възложители, взели участие в проучването).  
 
За целите на интервютата беше изготвен въпросник с темите за обсъждане с публичните 
възложители-участници в проучването, по време на провежданите с тях интервюта. Въпросникът, 
който съдържа общо 17 въпроса (11 от отворен тип и 6 от затворен тип), беше тестван и одобрен от 
АОП. 
 
Одобреният въпросник беше предоставян предварително на номинираните от отделните организации 
лица за участие в интервюто, за да послужи като ориентир и за предварителна подготовка от тяхна 
страна, ако преценят, че такава им е необходима. 
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2.4. Ограничения 

В тази секция описваме факторите, които са поставили известни ограничения върху извършената от 
екипа на PwC работа по Поръчката: 

а)  Проучването и прогнозирането потенциала на българския пазар за екологосъобразни критерии 
в обществените поръчки е базирано на публично достъпна информация, включително 
документи и налични данни и проведени интервюта със специално номинирани за целта 
служители на публичните и секторните възложители, които взеха участие в проучването; 

б)  Нашата работа по Етап 1 на Поръчката не представлява одит и ние не сме подлагали на 
проверка информация, която сме получили за целите на този Доклад или която ни е станала 
известна в хода на извършеното проучване;  

в)  Ние не сме проверявали доколко предоставената ни или публично налична информация е 
цялостна и достоверна (напр. данните за ОП, предоставени ни от отделните възложители, както 
и от Регистъра на АОП); 

г)  Използвали сме идентифицираната от нас публична информация, както и информация, 
предоставена ни във връзка с работата ни по Етап 1, но не можем да гарантираме, че сме 
разполагали с цялата приложима информация и документация. В този смисъл, си запазваме 
правото за промени в работната версия на Доклада, в случай че преди приемането на 
резултатите от Етап 1 на Поръчката от Възложителя ни стане известна допълнителна 
информация, която би повлияла нашите наблюдения и препоръки; 

д) Проведените интервюта бяха насочени към събиране на информация от възложителите с цел 
получаване на разбиране за състоянието на пазара на ЗеОП в България, за трудностите, които 
възложителите срещат най-често във връзка с използването на екологосъобразни критерии в 
ОП, както и с цел идентифициране на основните рискове и предизвикателства пред развитието 
на този пазар в страната; 

е)  Този Доклад не изразява правно становище, а само представя наблюдения и препоръки във 
връзка с извършеното проучване; 

ж) Възможностите за цялостен исторически анализ на пазара на ОП в България като цяло и този 
на ЗеОП, в частност, бяха ограничени от липсата на пълна базова информация по продуктови 
групи, както и от факта, че организациите-възложители, взели участие в проучването, не 
предоставиха на Изпълнителя стратегически документи, прогнози и/или бюджети, тъй като 
заявиха, че не изготвят такива с хоризонт, по-голям от 1 година. 

з) В този смисъл, всеки анализ, свързан с историческото развитие и/или прогнози за развитието 
на ЗеОП пазара в България, предложен в Доклада, трябва да се разглежда само и единствено 
като анализ с индикативен характер, който не претендира за изчерпателност.  

и) Същевременно, състоянието на пазара на ЗеОП (ранна, първоначална фаза на развитие) не 
позволяват по-задълбочено изследване, насочено към идентифициране на потенциални 
проблеми, свързани с включване на екологосъобразни критерии в отделните етапи на 
„жизнения цикъл“ на една обществена поръчка. 

 

2.5. Структура на Доклада 

Секция 3 на Доклада представлява въведение в темата за ЗеОП. В секции от 4 до 6 на Доклада 
представяме резултатите от извършеното проучване и анализ, а в секция 7 – списъка с продуктови 
групи, които да бъдат включени в помагалото. Детайли във връзка с проучванията ни са представени 
отделно в „Приложения“, които са неразделна част от Доклада. 
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4. Приложими към ЗеОП актове, 
документи и официални 
разработки на международно, 
европейско и национално ниво  

4.1. Въведение 
За целите на анализа бяха изследвани 496 акта (Приложение 1, т. 1), които са представени обобщено в 
следните категории: 

o „Нормативни актове“ – актовете в тази категория касаят национално и европейско 
законодателство (напр. Закон за опазване на околната среда, Директива 2014/24/ЕС, Директива 
2014/25/ЕС и др.); 

o „Насоки“ – в тази категория попадат насоките на ЕК за ЗеОП, които към момента обхващат 19 
продуктови групи. В допълнение са включени и техническите доклади към някои от групите – 
напр. инфраструктура за отпадъчни води; проектиране, строителство и поддръжка на пътища; 
поддръжка на публични пространства. Насоките на ЕК са водещи при определянето на 
продуктови групи, които да бъдат приоритетни за ЗеОП, имайки предвид препоръката на ЕК в 
държавите-членки да се използват сходни критерии, за да се избегне нарушаване на единния 
пазар;  

o „Указания, методики“ – включват наръчници, брошури и ръководства, чиято цел е да разяснят и 
насърчат процеса на обявяване, възлагане и изпълнение на една ЗеОП. Обхватът на документите 
е както общо за ЗеОП, така и за дадена група. Тук попадат както разработените от ЕК наръчник 
„Купувайте екологосъобразно“ и инструментариум за обучение по екологосъобразни обществени 
поръчки, така и по-специфични разработки, част от които предлагат решения за икономически 
ефективни ЗеОП, предоставят подробни насоки за употребата на калкулатори през целия 
жизнен цикъл или представят в детайли указания за постигане на устойчиво строителство. В 
тази категория попадат и „Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и 
енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и 
превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна 
ефективност, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им“, разработени от 
АУЕР и АОП (към момента тези указания са отменени; министърът на икономиката съставя и 
публикува на интернет страницата на Министерство на икономиката списък на продуктите, 
които са свързани с потреблението на енергия и които публичният възложител е длъжен да 
закупи с оглед постигане на по-висока енергийна ефективност (чл.30, ал.1 от ЗЕЕ); 

o „Стратегически документи“ обхващат стратегии и национални, регионални и общински планове 
за действие, свързани със ЗеОП. Разгледани са плановете за действие за насърчаване на ЗеОП и 
устойчивите ОП в редица европейски държави (напр. Австрия, Белгия, Франция, Италия, 
Латвия, Малта и др.). Повече информация за целите, посочени от различните документи, са 
представени в секция 4.2 на Доклада. От българските стратегически документи в тази категория 
попадат „Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за 
периода 2012-2014 година“, „Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки 
в България за периода 2014 - 2020 г.“, „Национална дългосрочна програма за насърчаване 
използването на биомасата за периода 2008-2020 г.“;  

o „Добри практики за въвеждане на система за управление на околната среда“ – в тази категория 
попадат конкретни примери за дадена организация, която желае да въведе подобна система 
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(напр. EMAS) в своите процеси и за това как въвеждането на подобна система се отразява на 
възлаганите от организацията обществени поръчки;  

o „Добри практики за разработване на модел за насърчаване на ЗеОП“ обхващат конкретни 
примери, касаещи разработването на стратегии и планове на различни нива (национално, 
регионално и общинско) за насърчаване на ЗеОП, включително и в контекста на устойчивите 
ОП. Разработките включват сборници, където са засегнати различни продуктови групи (мебели 
от дървесина, добита от устойчиво отглеждани гори, техника, строителство); сравнение за 
подходите за насърчаване на ЗеОП в северните европейски държави (Финландия, Дания, 
Норвегия, Исландия), процес на разработване на хоризонтален план за устойчиви ОП в Австрия 
и др.;  

o „Добри практики, описващи конкретна ЗеОП“ е категорията, която включва най-голям брой от 
изследваните актове. В нея са разгледани над 200 конкретни ЗеОП, отнасящи се до различни 
продуктови групи, като транспорт, проектиране, изграждане и управление на сгради, храни и 
кетъринг, компютри и монитори, почистващи продукти и услуги, мебели, електроенергия, 
улично осветление, инфраструктура на отпадъчни води и др. В обхвата на изследваните актове 
попадат и български ЗеОП, сред които такива за улично осветление, повишаване на енергийната 
ефективност на сгради, поръчка за 100% рециклирана хартия, изграждането на зала с почти 
нулево потребление на енергия. В секция 4.2 на Доклада анализираните чуждестранни добри 
практики са представени по продуктови групи, а конкретни примери са описани в Приложение 
8 към Доклада;  

o „Доклади“ – категорията обхваща доклади, свързани с напредъка на една или няколко държави 
в областта на ЗеОП / устойчиви ОП. Тези актове реферират към иновации, свързани с 
екологосъобразното възлагане, в редица европейски държави (напр. Австрия, Белгия, Гърция, 
Обединеното кралство, Италия, Латвия, Люксембург и др.).   

За целите на анализа бяха изследвани и допълнителни актове, които са посочени в Приложение 1, т. 2. 
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Протоколът от Киото обновява поставените пред държавите цели и въвежда механизма за търговия с 
вредни емисии, а влязлото в сила през 2016 г. Парижко споразумение, поставя акцента върху 
необходимостта да се задържи глобалното повишаване на температурата под 2°C. През 2015 г. от 
държавите в ООН е приета и Програма за устойчиво развитие до 2030 г. „Да преобразим света“, която 
поставя 17 глобални цели, 7 от които са пряко свързани с опазването на околната среда и за чието 
постигане зелените обществени поръчки несъмнено биха могли да допринесат.  

ЗеОП са насърчавани и от провежданата вече три десетилетия в рамките на ООН политика за устойчиво 
развитие, която е предмет на множество конференции - Конференция на ООН за жизнената среда на 
човека в Стокхолм (1972 г.), Конференция на ООН за околната среда и развитието (среща на високо 
равнище за Земята) в Рио де Жанейро (1992 г.), Конференция на ООН за устойчиво развитие в 
Йоханесбург (2002 г.) и Конференция на ООН за устойчиво развитие в Рио де Жанейро от 2012 г., 
завършила с приемането на друг правно необвързващ документ – „Бъдещето, което искаме“, 
насърчаващ преминаването към екологична икономика.  

България, както и останалите държави-членки на ЕС, е страна по Споразумението за държавните 
обществени поръчки (GPA), което е в рамките на Световната търговска организация. Основната цел на 
документа е да отвори пазарите на обществени поръчки между страни, подписали споразумението. 
Текстовете създават правила, изискващи осигуряването на открити, справедливи и прозрачни условия 
на конкуренция от всяка страна при провеждането на обществени поръчки. Важно е да се отбележи, че 
тези правила не се прилагат автоматично за всяка ОП, а се използват според обхвата на включване на 
дейности и възложители към споразумението. За да се насърчи опазването на околната среда, както и 
качеството при обществените поръчки, в Споразумението също се препоръчва офертите да се оценяват 
на основата на критерии, свързани с качеството, техническите характеристики, екологичните 
характеристики и др. (чл. 10, пар. 6 и пар. 9 от Споразумението). Страните по споразумението са поели и 
ангажимент да се срещат периодично и да водят преговори за допълнително намаляване и 
елиминиране на дискриминационни изисквания, както и за постигане на максимално широк обхват.  

Европейски стратегически документи 

Европейският правен ред дава възможност стратегиите за устойчиво развитие и опазване на околната 
среда на наднационално ниво да са по-тясно обвързани с материята на обществените поръчки, тъй като 
в рамките на ЕС правната уредба на обществените поръчки е хармонизирана чрез директиви.  

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

Актуалните днес политики на ЕС в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие са 
Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 20201  и Обща програма на 
Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на 
нашата планета“2.  

 Основните цели, заложени в Стратегия за устойчив растеж „Европа 2020“, са понижаване на 
безработицата (75% от хората на възраст 20-64 години да работят), стимулиране на 
научноизследователската и развойната дейност (чрез инвестиране на 3% от БВП на ЕС в тази сфера), 
ограничаване измененията на климата и енергийна ефективност (емисиите на парникови газове да 
бъдат с 20% по-ниски от нивата от 1990 г., 20% от енергията да бъде произведена от възобновяеми 
източници, да се постигне 20% увеличение на енергийната ефективност), подобряване на 
образователната система, ограничаване на бедността и социалното изключване.  

 

                                                             
1 Съобщения на Комисията COM(2010) 2020. „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ 
2 Решение № 1386/2013/ЕС на Парламента и Съвета от 20 ноември 2013 година относно Обща програма на 
Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“  
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 Най-съществените цели на ЕС в областта на опазване на околната среда са разгледани в Общата 
програма на ЕС за действие за околната среда, като изрично за постигането на тези цели е предвидено 
да се извърши преглед на подходите към „зелените“ обществени поръчки, включително техния 
обхват, за да се увеличи тяхната ефективност; за предприятията от ЕС да се създаде мрежа от „зелени“ 
възложители на доброволна основа.  

Политиките по изменението на климата (ПИК) и по опазване на околната среда (ПООС) следва да бъдат 
взети предвид при изготвянето и осъществяването на останалите политики и дейности на ЕС3. В 
светлината на това изискване на национално ниво са разработени Насоки за интегриране на ПООС и 
ПИК в Европейските структурни и инвестиционни фондове и Насоки за интегриране във фондовете за 
Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика за рибарство4, които 
съдържат предложения за конкретни критерии по програми/приоритетни оси/инвестиционни 
приоритети. 

В рамките на ЕС се провежда и конкретна целенасочена политика, която стимулира развитието на 
устойчивите обществени поръчки, в частност и на „зелените“ поръчки . Първият значим акт в тази 
област е приетото през 2003 г. Съобщение на Европейската комисия, с което се очертава интегрирана 
продуктова политика в рамките на Общността5 . Чрез Съобщението държавите-членки са призовани да 
разработят тригодишни национални планове за действие в областта на зелените обществени поръчки, 
които макар и юридически незадължителни, да съдържат конкретни мерки и цели, които държавите да 
предприемат, респ. постигнат. В последствие, със Съобщението на ЕК относно Инициатива за водещите 
пазари в Европа6 се избират шест области от европейския пазар, към които се насочват координираните 
усилия на държавите за постигане на иновативно развитие - електронно здравеопазване, защитен 
текстил, устойчиво строителство, рециклиране, продукти на биологична основа и възобновяеми 
енергии, като едно от основните средства за постигане на поставените цели са именно обществените 
поръчки.  

В Съобщението на Комисията относно Обществените поръчки, насочени към една по-добра околна 
среда7, пряко се разглеждат ползите, възможностите за развитие и целите, които Съюзът си поставя в 
сферата на зелените обществени поръчки. В последните години усилията на ЕС все повече са насочени 
към включването не само на екологични, но и на социални критерии в обществените поръчки – т.нар. 
„устойчиви“ обществени поръчки, налице е стремеж към преминаване към кръгова икономика8. Израз 
на усилията на Комисията за улесняване възложителите при създаването на зелени обществени 
поръчки са разработените унифицирани зелени критерии за 19 продуктови групи, които подлежат на 
непрекъснато ревизиране и обновяване. Важно значение, като съпътстващ документ към европейските 
стратегически документи, има и практическият наръчник / ръководство „Купувайте екологосъобразно“ 
(„Buying Green“). Разработен от ЕК, наръчникът служи като отправна точка за възложителите, желаещи 
да закупят продукти и услуги, които имат по-малко отрицателно влияние върху околната среда. Третото 
издание на ръководството обяснява възможностите във връзка със ЗеОП, предоставени от актуалната 
европейска нормативна уредба. Наръчникът може бъде използван и от самите организации, желаещи 
да участват в ЗеОП, за да придобият по-ясна представа какво се очаква от тях.  

Национални стратегически документи 

Националната политиката за насърчаване на ЗеОП е тясно свързана с приеманите от Европейския съюз 
актове в тази насока. Конкретен пример за това е Национален план за действие за насърчаване на 

                                                             
3 Чл. 11 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) 
4 Достъпни на уебсайта на ОПОС 2014 – 2020 г.,  http://ope.moew.government.bg/bg/pages/integrirane-okolna-
klimat/89#1  
5 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент COM (2003)302. „Интегрирана продуктова 
политика - изграждане на екологична концепция за жизнения цикъл“  
6 Съобщението на Комисията до Съвета, Парламента и Икономическия и социален комитет и Комитета на 
регионите относно Инициативата за водещите пазари в Европа, COM(2007) 860 
7 Съобщения на Комисията до Парламента, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитата на 
регионите COM(2008) 400. „Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда”  
8 Съобщението на Комисията до Съвета, Парламента и Икономическия и социален комитет и Комитета на 
регионите COM/2015/0614. „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“. По-подробно 
за стратегическите актове на Съюза в рамките на обществените поръчки – вж. секция 4.2. от Доклада.  
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зелените обществени поръчки 2012-2014 г., който е разработен във връзка със Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Национален план за действие (НПД) 
насърчава използването на зелени критерии, дава практически насоки за възлагането на зелени 
обществени поръчки и поставя задължителни цели, които публичните възложители следва да постигнат 
до 2014 г.  

Въпреки безспорните качества на НПД, той не успява да се наложи като водещ стратегически документ, 
и, с малки изключения, остава непознат за експертите по ОП. След създаването му, НПД не е 
актуализиран нито веднъж.  

Национална стратегия за обществените поръчки (2014-2020 г.) и планът към нея насърчават 
популяризирането на „зелените“ практики, включително и чрез изготвяне на практическо помагало за 
възлагане на зелени поръчки, като се посочват срок и изпълнител за тази дейност.  

В Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. е предвидена 
мярка за развитие и стимулиране ползването на „хибриден“ и електрически автомобилен транспорт 
чрез приемане на Закон за насърчаване на зелените поръчки. Чрез тази мярка косвено ще се постигне 
намаляване на парниковите газове. Такъв закон обаче до момента не е приет. В плана ЗеОП са посочени 
и като инструмент за постигане на една от заложените цели - намаляване наполовина (50%) на МПС, 
използващи конвенционални горива в градския транспорт. В първия НПД също е обърнато внимание 
на продуктова група „Транспорт“ и в частност на енергоефективни транспортни средства.  

В Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. и в Национален план за управление на 
отпадъците (2014-2020 г.) ЗеОП също са посочени като един от инструментите за постигане на 
заложените стратегически цели.  

Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. се занимава с устойчивото използване на 
природните ресурси, ефективното използване на науката и иновациите за опазване на околната среда, 
устойчивото развитие и жизнения цикъл на продуктите. Стратегията насърчава използването на 
Схемата за управление по околна среда и одит - ЕMAS, сертификати за биоземеделски практики, 
сертификати за устойчиво управление на горите, екомаркировки, екодизайн, зелени обществени 
поръчки, екологични продуктови декларации и сертификати, комплексни разрешителни и др.  

Нормативно-правна рамка в областта на ЗеОП 

1. В рамките на ЕС, обществените отношения се регулират чрез директиви, които обвързват 
държавите-членки за постигането на определени цели в определени срокове, но осигуряват свобода 
при избирането на подходящите правни средства за това. Основните актове, уреждащи 
обществените поръчки на европейско ниво, са: 
- Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за 

обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО; 
- Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година 

относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите 
водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги и за отмяна на Директива 
2004/17/ЕО. 

По отношение на ЗеОП следва да се обърне внимание на следните разпоредби на директивите: 

- Определяне на изискванията относно дадена поръчка: Определянето на техническите 
спецификации е описано в чл. 42 и приложение VII от Директива 2014/24/ЕС и чл. 60 и 
приложение VIII към Директива 2014/25/ЕС. 

- Използване на маркировки: Условията за използване на маркировки са изложени в чл. 43 от 
Директива 2014/24/ЕС и чл. 61 от Директива 2014/25/ЕС. 

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

- Консултиране на пазара: Директивите за възлагане на обществени поръчки конкретно 
позволяват възложителите да провеждат предварителни консултации с пазара (с доставчици), 
които могат да бъдат използвани при подготовката на процедурата. Чл. 40 от Директива 
2014/24/ЕС и чл. 58 от Директива 2014/25/ЕС. 

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

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

2. Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (изрично посочен в 
Приложение 13 на Директива 2014/24/ЕС акт като акт по смисъла на чл. 68, пар. 3, уреждащ общ 
метод за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл). 

3. Правила, изведени в практиката на Съда на Европейския съюз - могат да бъдат посочени следните важни 
решения: 

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

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

- Решение по дело „Wienstrom“ (Дело C-448/01) от 4 декември 2003 г.: Съдът постановява, че е 
приемливо да се използват екологични критерии за възлагане, дори ако въпросният критерий не 
осигурява незабавна икономическа полза за възлагащия орган, като е възможно да се даде 
допълнителна тежест на екологичния критерий на етапа на оценка на офертата. Допустимо е още да 
се използва като критерий за оценка методът за производство на възлагания продукт, ако той е 
свързан с предмета на ОП; 

- Решение по дело „The 'Helsinki Bus'“ (Дело „Хелзински автобус“ Дело C-513/99) от 17 септември 2002 
г.: Съдът потвърждава възможността да се вземат предвид екологичните критерии при оценката на 
икономически най-изгодната оферта. Поставени са обаче четири условия за използването на такива 
критерии:  

o трябва да бъдат свързани с предмета на договора; 
o не следва да предоставят неограничена свобода на избор на възлагащия орган, което 

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

o следва да бъдат изрично упоменати в документацията на поръчката или в обявлението за 
търга; и 

o трябва да са в съответствие с общите принципи на Договора за ЕО. 
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1. Нормативни актове в Република България: 

1.1 В правната система на България основните обвързващи актове, които регулират обществените 
поръчки, са Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП), които 
по същество транспонират правилата, заложени в Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС. 

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

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

- чл. 48 от ЗОП допуска залагането на екологосъобразни изисквания в техническите спецификации; 
- чл. 51, 52 и 63 от ЗОП допуска залагането на екологосъобразни изисквания в критериите за подбор; 
- чл. 70 определя три различни критерия за възлагане на обществени поръчки. Обществените поръчки 

в България се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта, а в ал. 2 са посочени и 
трите вида критерии на възлагане: най-ниска цена; ниво на разходите, като се отчита разходната 
ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл; оптимално съотношение 
качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, 
включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената 
поръчка. 

При транспониране на Директивите в българското национално законодателство са включени и трите 
възможни критерия за възлагане, докато чл. 67, пар. 2 от Директива 2014/24/ЕС дава на държавите- 
членки възможност да включат в националното си законодателство опция, която да не позволява на 
възлагащите органи да използват само критерия „цена“ или само критерия „разходи“ като единствен 
критерий за възлагане, или да ограничава използването на тези критерии като единствен критерий от 
определени категории възлагащи органи или за определени видове поръчки. По данни на Главна 
дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на ЕК към 2017 г. 55 % от 
поръчките в ЕС се възлагат вследствие на критерий за възлагане „най-ниска цена“9. 

Макар че ЗОП не въвежда задължение за възложителите да използват „зелени“ критерии при 
възлагането на обществени поръчки, съществуващите разпоредби целят да насърчат възложителите да 
избират критерии за възлагане, които им позволяват да получат строителство, доставки и услуги с по-
високо качество, което в най-голяма степен отговаря на техните потребности. 

1.2. Редица други нормативни актове имат отношение към „зеленото“ възлагане – така напр. 
разпоредбата на чл. 30а от Закон за енергийната ефективност задължава публичните възложители да 
използват критерии за енергийна ефективност при възлагането на обществени поръчки в определени 
случаи. 

На подзаконово равнище трябва да се посочи Наредба № Н-18 от 08.08.2016 г. за определяне на 
методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства, 
която улеснява зеленото поръчване на автомобили чрез използването на показателя „разходи за целия 
жизнен цикъл“.  

Други нормативни актове, които имат отношение към зелените обществени поръчки, са Закон за 
опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, Закон за водите, Закон за енергетиката.  

Анализ на съотносимостта и приложното поле на всеки от посочените документи към темата за 
екологосъобразни обществени поръчки е представен в следващата таблица. 

                                                             
9 „Стратегически обществени поръчки“ (“Strategic Public Procurement” ), Главна дирекция „Вътрешен пазар, 
промишленост, предприемачество и МСП“. Брошурата е достъпна на 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/25984. 
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Национална правна рамка (основни актове в областта на ЗеОП) 

Акт Описание Характер  
на акта  

Конкретни 
 разпоредби  

 Поле на 
приложение 

Закон за обществените поръчки  
/ЗОП/ 

Основният български нормативен акт, регулиращ  
обществените поръчки на национално ниво. Не 
съдържа задължителни правила относно 
използването на зелените критерии, но урежда 
къде е допустимо те да бъдат заложени.  

обвързващ акт чл. 48; чл. 51; чл. 63; чл. 64;  
чл. 70; чл. 71; чл. 229;   

Публични и 
секторни 
възложители 

Закон за енергийната ефективност 
/ЗЕЕ/ 

Задължава публичните възложители да закупуват 
енергийно ефективни блага при ОП над определена 
стойност 

обвързващ акт чл. 30а  
Публични и 
секторни 
възложители 

Закон за водите 

Нормира обществените отношения,  
свързани с един от основните компоненти на 
околната среда - водите, урежда  
мерки за намаляване замърсяванията на водите, 
урежда планирането, изграждане управлението на 
В и К системи  

обвързващ акт 
чл. 2, чл. 48, глава 
единадесета „а“   

Публични и 
секторни 
възложители 

Закон за управление на отпадъците 
Урежда управлението на  
отпадъците, включително редица аспекти, пряко 
свързани с опазване на околната среда 

обвързващ акт 
чл. 20, чл. 43,  
 чл. 50, Приложение № 4  
и др.  

 
Публични и 
секторни 
възложители 

Закон за чистотата на атмосферния 
въздух 

Нормира обществените отношения,  
свързани с един от основните компоненти на 
околната среда - атмосферния въздух, урежда  
нормите за допустими емисии на вредни вещества - 
замърсители (серен диоксид, азотни оксиди и 
прах), изпускани в атмосферата 

обвързващ акт чл. 11а, чл. 18, чл. 27 и др.   
Публични и 
секторни 
възложители 
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Акт Описание Характер  
на акта  

Конкретни 
 разпоредби   Поле на 

приложение 

Закон за ограничаване  
измененията на климата 

Урежда провеждането на държавната политика  
по ограничаване изменението на климата и 
прилагането на механизмите за изпълнение на 
задълженията на РБ по РКООНИК и Протокола от 
Киото към РКООНИК 

обвързващ акт чл. 3-10, чл. 30 и сл. и др.  
Публични и 
секторни 
възложители 

Закон за енергетиката 

Урежда обществените отношения, свързани с 
производството, преноса и разпределението на 
електроенергия и топлоснабдяването. Урежда  
сертифицирането на произхода на електроенергия 

обвързващ акт чл. 84-96а, чл. 125-132, чл. 
162 и сл. и др.  

Публични и 
секторни 
възложители 

Закон за енергията от  
възобновяеми източници 

Урежда обществените отношения, свързани с 
производството, изкупуване, пренос и 
разпределение на  
електрическата енергия от възобновяеми 
източници 

обвързващ акт чл. 12, чл. 17 и сл. и др.   
Публични и 
секторни 
възложители 

Закон за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и 
смеси 

Урежда правата и задълженията на физическите и 
юридическите лица, които произвеждат, пускат на 
пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични 
вещества в самостоятелен вид, в смеси или в 
изделия и смеси с цел защита на човешкото здраве 
и опазване на околната среда 

обвързващ акт чл. 20 и сл. и др.  
Публични и 
секторни 
възложители 
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Акт Описание Характер  
на акта  

Конкретни 
 разпоредби   Поле на 

приложение 

Наредба № Н-18 от 8.08.2016 г. за 
определяне на методиката за 
изчисляване на определени разходи за 
целия жизнен цикъл на пътните 
превозни средства 

Наредбата е издадена въз основа на чл. 71, ал. 5 от 
ЗОП. Заложената методика се използва, когато 
заложеният критерий за определяне на 
икономически най-изгодната оферта е „ниво на 
разходите, като се отчита разходната ефективност, 
включително разходите за целия жизнен цикъл“ 

обвързващ акт чл. 1-3   
Публични и 
секторни 
възложители 

Заповеди за одобряване на 
стандартизирани образци на 
документи по ЗОП (от 29.12.2016г. и от 
4.09.2018 г.) 

Представя стандартизирани образци на договори 
или на определени клаузи от договори за ОП, които 
в някои случаи са задължителни за използване от 
възложителите 

обвързващ акт -  
Публични и 
секторни 
възложители 

Наредба № Е-РД-04-2 за показателите 
за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 

Урежда условията за определяне на показателите за 
разход на енергия и енергийните характеристики 
на сгради и утвърждава единната методология за 
формиране на показатели за разход на енергия и 
енергийни характеристики на сгради 

обвързващ акт -  Публични 
възложители 

Наредба № Е-РД-04-05 за определяне 
на показателите за разход на енергия, 
енергийните характеристики на 
предприятия, промишлени системи и 
системи за външно изкуствено 
осветление, както и за определяне на 
условията и реда за извършване на 
обследване за енергийна ефективност 
и изготвяне на оценка на енергийни 
спестявания 

Нормира показателите за разход на енергия на 
предприятия, промишлени системи и системи за 
външно изкуствено осветление; енергийните 
характеристики на предприятия, промишлени 
системи и системи за външно изкуствено 
осветление; условията и редът за извършване на 
обследване за енергийна ефективност на 
предприятия, промишлени системи и системи за 
външно изкуствено осветление 

обвързващ акт -  Публични 
възложители 
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Акт Описание Характер  
на акта  

Конкретни 
 разпоредби   Поле на 

приложение 

Наредба за излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване  

Определя изискванията за разделното събиране, 
транспортирането, съхраняването, 
предварителното третиране, повторната употреба, 
рециклирането, оползотворяването и/или 
обезвреждането на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване 

обвързващ акт -  
Публични и 
секторни 
възложители 

Наредба № РД-02-20-3 за 
проектиране, изпълнение и 
поддържане на сгради за обществено 
обслужване в областта на 
образованието и науката, 
здравеопазването, културата и 
изкуствата 

Урежда задължителни параметри, свързани с 
изискванията за опазване на околната среда, 
устойчивото използване на природните ресурси и 
енергийната ефективност при проектиране, 
изпълнение и поддържане на определени сгради за 
публично ползване 

обвързващ акт -  
Публични 
възложители 

Наредба № Е-РД-04-1 за обследване за 
енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на 
енергийните спестявания на сгради  

Урежда издаването на сертификати за проектни 
енергийни характеристики; извършването на 
обследване за енергийна ефективност на сгради и 
части от сгради в експлоатация, включително 
изготвяне на доклади от обследването; издаването 
на сертификати за енергийни характеристики на 
сгради и части от сгради в експлоатация; 
изготвянето на оценка на енергийните спестявания 
на сгради 

обвързващ акт -  Публични 
възложители 
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Европейска правна рамка (основни актове) 

Име на акта Описание Характер  
на акта  

Транспониране  
(отнася се само за Директивите) 

Поле на  
приложение 

Договор за функциониране 
на Европейския съюз (ДФЕС) 

Урежда основните принципи на 
икономическите отношения в рамките на 
Съюза 

обвързващ акт - Публични и секторни 
възложители 

Директива 2014/24/ЕС относно 
обществените поръчки и 
за отмяна на Директива 
2004/18/ЕО 

Основният нормативен акт на наднационално 
ниво, уреждащ материята на ОП в публичния 
сектор 

обвързващ акт Транспонирана в ЗОП, ППЗОП 
Публични и секторни 
възложители 

Директива 2014/25/ЕС относно 
възлагането на поръчки от 
възложители, извършващи 
дейност в секторите на 
водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги и за отмяна 
на Директива 2004/17/ЕО 

Основният нормативен акт на наднационално 
ниво, уреждащ ОП на секторните възложители 
в областите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските услуги 

обвързващ акт Транспонирана в ЗОП, ППЗОП Секторни възложители 

Директива 2014/23/ЕС за 
възлагането на договори за 
концесия 

Основният нормативен акт на наднационално 
ниво, уреждащ обществените отношения, 
свързани с концесиите 

обвързващ акт Транспонирана в Закон за  
концесиите Публични възложители 

Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност  

Предвижда задължение за публичните 
възложители да поръчват енергийно 
ефективни блага 

обвързващ акт 

Транспонирана в редица актове, сред 
които ЗОП, Закон за енергийната 
ефективност, Закон за енергетиката и 
др. 

Публични и секторни 
възложители 

Директива 2009/33/ЕО за 
насърчаването на чисти и 
енергийно-ефективни пътни 
превозни средства 

Изисква възлагащите органи, както и 
определени оператори да вземат предвид 
енергийните аспекти и въздействието върху 
околната среда през целия експлоатационен 
живот на превозните средства 

обвързващ акт 

Транспонирана в ЗОП, НАРЕДБА № 
Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на 
методиката за изчисляване на 
определени разходи за целия жизнен 
цикъл на пътните превозни средства и 
др. 

Публични и секторни 
възложители 

Регламент (ЕО) № 106/2008 
относно програма на Общността 

Регламентът създава правилата за програмата 
на Съюза за етикетиране на енергийната обвързващ акт - 

Публични и секторни 
възложители 
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Име на акта Описание 
Характер  
на акта  

Транспониране  
(отнася се само за Директивите) 

Поле на  
приложение 

за етикетиране на енергийната 
ефективност на офис 
оборудване 

ефективност на офис оборудване (Energy star) в 
съответствие с определеното в споразумението 
между правителството на САЩ и ЕС за 
координирането на програми за етикетиране 
на енергийната ефективност на офис 
оборудване, подписан на 10 декември 2012 г. в 
Брюксел и 18 януари 2013 г. във Вашингтон. 

Директива 2010/31/ЕС относно 
енергийните характеристики на 
сградите 

Насърчава подобряването на енергийните 
характеристики на сградите в рамките на 
Съюза, като се вземат предвид външните 
климатични и местни условия, както и 
изискванията за параметрите на вътрешния 
въздух и съотношението разходи—
ефективност; някои от въведените минимални 
изисквания са задължителни при възлагане на 
ОП с предмет СМР.  

обвързващ акт 

Транспонирана в редица нормативни 
актове, сред които Закон за 
енергийната ефективност, Закон за 
енергетиката,  
Закон за енергията от възобновяемите 
източници; Наредба № Е-РД-04-2 за 
показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на 
сградите, Наредба № Е-РД-04-1за 
обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на 
енергийните спестявания на сгради  

Публични възложители 

Регламент (ЕС) 2017/1369 на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 4 юли 2017 година за 
определяне на нормативна 
рамка за енергийно 
етикетиране 

Определя рамката, приложима за свързани с 
енергопотреблението продукти, които се 
пускат на пазара или се пускат в действие; 
предвижда етикетирането на тези продукти и 
предоставянето на стандартна продуктова 
информация относно енергийната 
ефективност, потреблението на енергия и на 
други ресурси от продуктите по време на 
употреба 

обвързващ акт - Публични и секторни 
възложители 

Регламент (ЕО) № 66/2010 
относно екомаркировката на ЕС 

Урежда доброволната схема за екомаркировка, 
като целта е да се улеснят потребителите 
(включително възложителите) при избора на  
по-безвредни за здравето и за околната среда 
продукти 

обвързващ акт - Публични и секторни 
възложители 
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Име на акта Описание 
Характер  
на акта  

Транспониране  
(отнася се само за Директивите) 

Поле на  
приложение 

Директива 2009/125/ЕО за 
създаване на рамка за 
определяне на изискванията за 
екодизайн към 
продукти, свързани с 
енергопотреблението 
(преработена версия) 

Предвижда определянето на изисквания, 
които трябва да се изпълнят от продуктите, 
свързани с енергопотреблението, обхванати от 
мерки по прилагането, за да могат да бъдат 
пуснати на пазара и/или в действие 

обвързващ акт 
Транспонирана в: Закона за 
техническите изисквания към 
продуктите  

Публични и секторни 
възложители 

Регламент № 1221/2009 
относно доброволното участие 
на организации в Схемата на 
Общността за 
управление по околна среда и 
одит (EMAS) 

Създава Схема на Общността за управление по 
околна среда и одит; цели се подобряване на 
резултатите във връзка с опазването на 
околната среда 

обвързващ акт - Публични и секторни 
възложители 

Регламент (ЕС) № 995/2010 за 
определяне на задълженията на 
операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал 

Регламентът забранява пускането на пазара 
на незаконно добита дървесина или изделия, 
направени от нея; въвежда се система за 
надлежна проверка, която операторите да 
използват при установяване произхода на 
дървесината 

обвързващ акт - Публични възложители 

Директива 2012/19/ЕС относно 
отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО)  

Определя мерки за опазване на околната среда 
и здравето на човека чрез предотвратяване и 
намаляване на вредните въздействия от 
образуването и управлението на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване 
(ОЕЕО), както и чрез намаляване на 
отрицателните въздействия от използването на 
ресурсите и повишаване на ефикасността от 
такова използване 

обвързващ акт 
Транспонирана в Наредба за  
излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване  

Публични и секторни 
възложители 

Директива 2011/65/ЕС относно 
ограничението за употребата на 
определени опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване (RoHS) 

Установява правила за ограничаването на 
употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване 
(ЕЕО), за да помогне за опазването на здравето 
на човека и на околната среда, включително 

обвързващ акт 

Транспонирана в 
Закон за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и 
смеси;  
Наредба за условията и реда за 
пускане на пазара на електрическото 

Публични и секторни 
възложители 
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Име на акта Описание 
Характер  
на акта  

Транспониране  
(отнася се само за Директивите) 

Поле на  
приложение 

екологосъобразното оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъчното ЕЕО 

и електронно оборудване във връзка с 
ограниченията за употреба на 
определени опасни вещества  

Регламент (ЕО) № 1907/2006 
относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и 
ограничаването на химикали 
(REACH) 

Целта на регламента е да гарантира високо 
ниво на защита на здравето на човека и 
околната среда; основава се на принципа, че 
производителите, вносителите и 
потребителите надолу по веригата са длъжни 
да произвеждат, пускат на пазара или 
употребяват тези вещества, така че да няма 
неблагоприятно въздействие върху здравето на 
човека или околната среда 

обвързващ акт - 
Публични и секторни 
възложители 

Директива 2009/28/ЕО за 
насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми 
източници 

Директивата установява обща рамка за 
насърчаването на енергията от възобновяеми 
източници. С нея се задават задължителни 
национални цели за общия дял на енергия от 
възобновяеми източници в брутното крайно 
потребление на енергия, както и за дела на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта (чл. 1). Свързана е с ОП с предмет 
предоставяне на електрическа енергия 

обвързващ акт 

Транспонирана в редица нормативни 
актове, сред които Закон за  
енергията от възобновяеми 
източници, Закон за енергетиката, 
Наредба за критериите за устойчивост 
на биогоривата и течните горива от 
биомаса и др. 

Публични и секторни 
възложители 

Директива 2008/98/ЕО относно 
отпадъците (Рамкова директива 
за отпадъците) 

Директивата определя мерките за защита на 
околната среда и човешкото здраве 
посредством предотвратяване или намаляване 
на вредното въздействие от образуването и 
управлението на отпадъци, както и чрез 
намаляване на цялостното въздействие от 
използването на ресурси и чрез повишаване на 
ефективността на това използване (чл. 1). От 
значение за обществените поръчки с предмет 
управление на отпадъците 

обвързващ акт 

Транспонирана в Закона за 
управление на отпадъците;  
Наредба за отработените масла и 
отпадъчните нефтопродукти  

Публични и секторни 
възложители 
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Стратегически документи   

Акт Описание 

МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ АКТОВЕ 

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата 
 (РКООНИК) (1992 г.) 

Основополагащ международен стратегически акт в областта на борбата с измененията на 
климата. Основна цел, заложена в него, е стабилизирането на концентрациите на 
парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна 
намеса върху климатичната система 

Протокол от Киото към РКООНИК Обновява поставените от РКООНИК цели и въвежда механизма за международна 
търговия с вредни емисии 

Парижко споразумение към РКООНИК (2016 г.) 
Поставя акцента върху необходимостта да се задържи глобалното повишаване на 
температурата под 2°C 

„Бъдещето, което искаме“ (от Конференцията на ООН за устойчиво 
развитие в Рио де Жанейро от 2012 г.) 

 

Маркира основни цели за устойчиво развитие в множество сфери, сред които 
измененията в климата, опазване на горите, биоразнообразието, устойчиво консумиране 
и производство и др. С документа се приема Десетгодишна рамкова програма за 
устойчива консумация и производство, в чието изпълнение от своя страна се приемат 
два петгодишни плана, носещи названието „Един план за Една планета“ 

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. „Да преобразим света“ 

 

 

Поставя пред обединените нации 17 глобални цели, които заменят „Целите за развитие 
на хилядолетието“. Набелязани са и 169 специфични подцели, редица от които са пряко 
обвързани с опазването на околната среда 
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Акт Описание 

ОСНОВНИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ   

Обща програма  на Европейския съюз за действие за околната среда 
до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ 

Очертава политиката на Съюза, свързана с опазване на околната среда; насърчава 
зелените обществени поръчки като средство за постигане на заложените цели  

„Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, COM(2010) 2020 

Стратегически документ на Съюза, обхващаш основните инициативи, които следва да се 
предприемат в периода 2010-2020 г. Една от водещите инициативи на Съюза е „Европа 
за ефективно използване на ресурсите“, която насърчава използването на зелени ОП за 
постигане на поставените цели 

Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда COM 
(2008) 400 

Представлява въведение в политиката за зелените обществени поръчки на Съюза, като 
поставя определени цели, възможни начини за реализация, както и избраните от 
Комисията продуктови групи, относно които ще се разработят зелените критерии 

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ COM 
(2008) 400 SEC (2008) 2126 

Разглежда набелязаните от ЕК възможни варианти в политиката на Съюза за 
увеличаване и подобряване на ЗеОП 

Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата 
икономика, COM/2015/0614. 

Представя план за действие на ЕС за постигане на кръгова икономика, като разглежда 
отделните етапи на цикъла на потребление и възможности за въвеждане на иновации и 
други хоризонтални мерки 

Доставки на развойни продукти: насърчаване на 
иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и 
високото качество на обществените услуги в Европа, 
COM(2007) 79 

Разглежда политиката на Съюза относно доставянето на развойни стоки и услуги. 
Подчертава се възможността и желанието на Съюза да подкрепя иновациите особено в 
сфери с голямо обществено значение, сред които са опазването на околната среда и 
енергийната ефективност 

Европейска стратегия за пластмасата в кръгова икономика 
Цели намаляване на употребата на пластмасови изделия; част от мерките в стратегията 
са стимулиране на разделното събиране и инвестиране в кръгова икономика, 
включително увеличаването обема на зелените обществени поръчки в сектора  
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Акт Описание 

ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗеОП 

Национална стратегия за развитие на сектора на 
обществените поръчки в РБ 2014-2020г.  

Предвижда създаването на практическо ръководство за възлагането на зелени 
обществени поръчки; предвижда ограничаването на „хартиени“ ОП и увеличаване на 
електронните, с цел опазване на околната среда 

План за изпълнение на Националната стратегия за развитие на 
сектора обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 
година 

Съдържа конкретните мерки, които следва да бъдат приети в изпълнение на 
Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в РБ 

Национална програма за развитие: България 2020 
Посочва използването на зелени ОП като механизъм за насърчаване на търсенето на 
екологосъобразни продукти, произведени при ефективно използване на ресурсите 

Национален план за управление на отпадъците (2014-2020г.) 
Насърчава използването на зелени обществени поръчки за управление на отпадъци. 
Зелените обществени поръчки са посочени като инструмент за постигането на 
множество цели в областта на управлението на отпадъците 

Трети национален план за действие по изменение на климата  
2013-2020 

Посочва като мярка с косвен ефект за намаляване емисиите на парникови газове 
приемането на Закон за насърчаването на зелените обществени поръчки 

Енергийна стратегия на РБ до 2020 г.  Обществените поръчки, обвързани с изисквания за енергийна ефективност, са посочени 
като основно средство за изпълнение целите на стратегията 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република 
България - 2014-2020 г.  

Отбелязва се изоставането на РБ на „зелените пазари“; обществените поръчки се сочат 
като основно средство, чрез което да се осигурят възможности на бизнеса да реализира 
иновативни решения в секторите отпадъци, води, енергийна ефективност и енергийни 
технологии, като цел се посочва и увеличаване на дела на електронните обществени 
поръчки 
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2. Нормативни актове извън България: 

За да преценим доколко нормативната уредба в България създава предпоставки за развитие на 
„зелените“ обществени поръчки, анализирахме законодателството на държави-членки на ЕС. 

Всички държави-членки са транспонирали Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС в 
националните си законодателства10. Малка част от държавите, освен задължителните предписания на 
Директивата са включили и допълнителни, ограничени по характер, задължителни законови 
разпоредби, които стимулират възлагането на зелени обществени поръчки. Вследствие на извършения 
анализ могат да се откроят следните практики в тази насока: 

2.1 Италия 

Закон от 2015 г. задължава всички публични органи да прилагат минимални екологични критерии за 
десет определени продуктови групи.  

2.2.Австрия 

На регионално ниво (в отделните провинции) съществуват различни инициативи/организации, 
свързани със ЗеОП. Освен че оказват методическа помощ и разработват зелени критерии, някои от тях 
действат като централни органи за покупки (например ÖkoKauf Wien, Federal  Procurement Agency, 
NÖLandeskliniken-Holding – за болници, GemNova DienstleistungenGmbH – за общини).  

Следва да се отбележи, че Федералната агенция за възлагане на обществени поръчки, вследствие на 
указание от страна на Министерството на финансите, е длъжна да включва зелени критерии при 
възлагане на своите поръчки за покупка на пътни превозни средства (транспониране на Директива 
2009/33 /ЕО), както и вследствие на строгите изисквания за енергийна ефективност (§ 80 и § 80а от 
Федералния закон за обществените поръчки). 

2.3.Германия 

„Наредба за възлагане на обществени поръчки за дървени изделия“ предвижда всички продукти от 
дървесина да бъдат изработени от устойчиво и законно стопанисвани гори. Разработени са и препоръки 
как да бъде спазвано това изискване (със залагане на еко-маркировки, сертификати и т.н.). 

2.4.Хърватия  

Задълженията, посочени в член 6 от Директива 2012/27 / ЕС относно енергийната ефективност, са 
транспонирани в национална наредба, която гласи, че централната администрация е задължена да 
закупува само продукти, услуги и сгради с висока енергийна ефективност. 

2.5. Дания  

Дървесина: държавните институции са задължени да изискват устойчив дървен материал при 
доставянето на дървен материал и продукти от дървесина, както и когато става въпрос за използването 
на дървесина за проекти, свързани с благоустройството. 

Продукти, използващи енергия: Държавните институции трябва да следват указанията на Датската 
енергийна агенция относно продуктите, използващи електроенергия. 

Чисти и енергийно ефективни пътни транспортни средства: Публичните органи са задължени да 
направят оценка на въздействието на превозното средство върху околната среда и потреблението на 
енергия през целия експлоатационен живот на превозното средство, включени в решението за покупка. 

  

                                                             
10 Съгласно публикуваната информация за транспониране на Директива 2014/24/ЕС на уебсайта EUR-Lex 
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2.6. Франция 

В Закона „Grenelle 1“, член 48 относно отговорността на администрацията, съществува задължение да 
бъдат включвани зелени критерии при възлагането на обществени поръчки за превозни средства, 
използването на дървесина от устойчиво управлявани гори, поръчване на храна, произведена по 
биологичен и устойчив начин, развитие на концепцията за споделено пътуване при транспорта и 
намаляване на въглеродния отпечатък на сградите, държавна собственост.  

Съществуват и задължителни обучения за министерствата за възлагане на ЗеОП. 

2.7. Литва 

Всички възлагащи органи, които извършват обществени поръчки, трябва да прилагат критериите за 
ЗеОП, като целта, която са поставили е: 

1. 45 % от всички обществени поръчки да са зелени  до 2019 г.,  
2. 50 % от всички обществени поръчки да са зелени  до 2020 г. 

2.8. Великобритания 

Съществува правно регламентирано задължение за централната администрация на Великобритания за 
използване на централния орган за покупки при възлагане на обществени поръчки. Той, от своя страна, 
залага зелени критерии при възлагането на обществените поръчки. 

2.9. В Холандия централното правителство, както и някои местни власти, са се споразумели да приемат 
минималните изисквания, определени в критериите за зелени обществени поръчки на ЕК.  

С цел пълнота на изследването, извършихме анализ и на законодателството на Кралство Норвегия и 
Конфедерация Швейцария. Като добра практика може да се открои опитът на Кралство Норвегия в 
областта на зелените обществените поръчки. Норвегия в момента осъществява така наречената „зелена 
промяна“, като целта е да стане държава с нулеви емисии до 2050 г., вкл. и чрез помощта на ЗеОП.  В 
тази връзка следва да се посочи, че на 1 май 2017 г. е влязъл в сила нов закон, отнасящ се до 
обществените поръчки, приет от норвежкия парламент. В закона са включени диспозитивни 
разпоредби, съгласно които при използване на критерии за възлагане, свързани с опазване на околната 
среда, тежестта на тези критерии следва да е минимум 30 %.  

В допълнение, анализът установи, че в Кралство Норвегия за възложителите от централната и местната 
администрация съществува правно-регламентирано задължение да вземат предвид екологичните 
аспекти и разходите за целия жизнен цикъл при планирането на всички обществени поръчки и 
доколкото е възможно, да конкретизират специфичните екологични изисквания за продуктовите групи 
с приоритет. 

Поради особеностите в държавното устройство на Конфедерация Швейцария, правната уредба на 
обществените поръчки е фрагментирана и са налице регулации както на федерално, така и на 
кантонално ниво. Релевантни към материята са и някои международни актове - Споразумението за 
държавните обществени поръчки (GPA) на Световната търговска организация (СТО), двустранните 
споразумения между Конфедерация Швейцария и ЕС, както и актове в рамките на Европейската 
асоциация за свободна търговия.  

На федерално ниво основните актове са Федералният закон за обществените поръчки (ФЗОП), приет на 
16.12.1994 г., и Федералната наредба за обществените поръчки (ФНОП), които поставят правната 
основна за уреждането на обществените поръчки и които регулират ОП на централните органи на 
изпълнителната власт. На федерално ниво се извършват както централизирани, така и 
децентрализирани ОП. В член 9 от Федералната наредба за организацията на обществените поръчки 
(ФНООП) се предвиждат четири централизирани органа, които възлагат различни по характер ОП: 
Федерален орган за ОП в сектор „Отбрана“ (Groupement armasuisse), Федерален орган за пътища 
(OFROU), Федерален орган за строителство и логистика (OFCL), Център за пътувания на 
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Конфедерацията (CVC). Член 24 от ФНООП определя целите, задълженията и правомощията на 
Федералната конференция по обществени поръчки (Conférence des achats de la Confédération, CA). Това е 
орган на федерално ниво, който се занимава със стратегическото развитие и планиране на ОП, 
утвърждаването на принципите на устойчиво развитие, създаването на рамкови условия и инструменти, 
които насърчават включването на изисквания в сферата на устойчивото развитие при ОП. Федералната 
конференция осигурява и организира курсове и обучения на заинтересованите страни.  

За възложителите на местно ниво от значение са Междукантоналното споразумение за обществените 
поръчки (МСОП), както и регулациите, които местната власт приема (всеки от 26-те кантона има 
собствен акт, регулиращ ОП). Материята на обществените поръчки е засегната и от редица други актове, 
които регулират пазарните отношения като цяло в Конфедерация Швейцария – такива са напр. 
Федералният закон за вътрешния пазар и Федералният закон за картелите. Следва да се отбележи, че 
предстои ревизия  на законодателството в областта на обществените поръчки с цел хармонизиране на 
законодателството на национално и местно ниво. 

Подобно на уредбата в рамките на ЕС, в Конфедерация Швейцария ОП се възлага на участника, 
предложил икономически най-изгодната оферта. Оценката на офертите се прави на база на множество 
възможни показатели, които са неизчерпателно изброени във ФЗОП (сред тях – крайни срокове, 
качество, цена, ефективност, обслужване и поддръжка, целесъобразност на предложеното изпълнение, 
устойчивост, екологосъобразност и др.) Сред задължителните принципи, които следва да се спазват в 
процедурите по възлагане, са прозрачност, публичност и стремеж към устойчиво развитие. 
Предоставена е възможност чуждестранни кандидати да участват наравно с местните. С императивна 
норма във ФЗОП са уредени основанията за отстраняване на участник от процедура по възлагане на ОП. 
Сред посочените основания не фигурира нарушаване на екологични норми, следователно би било 
незаконосъобразно да се изиска спазване на екологичното законодателство като условие за допускане 
на кандидатите до процедурата. Възложителят има възможност да въведе в клаузите на договора за 
възлагане задължение за опазване на околната среда по време на изпълнението на поръчката. 
Федералният закон урежда определянето на техническите спецификации, свързани с предмета на 
обществената поръчка. Осигурена е максимална свобода на възложителя, който може по свое 
усмотрение да определи необходимите качества на предмета на поръчката. Това означава, че в 
техническите спецификации биха могли да се заложат екологични изисквания, като това е и най-
ефективният начин за „озеленяване“ на поръчката - всеки кандидат, чиято оферта не отговаря на 
заложените изисквания, се отстранява от процедурата. Чрез техническите спецификации възложителят 
може да заложи и определени изисквания относно начина на производство на поръчваните стоки при 
ОП за доставка – напр. дървесината да е добита от устойчиви гори, електрическата енергия да е 
произведена от възобновяеми енергийни източници и т.н. Критериите за подбор са уредени 
императивно във  ФЗОП и възможността в тях да се заложат „зелени“ показатели е ограничена – те 
трябва да бъдат свързани с предмета на ОП. ФЗОП урежда оценяването на офертите на кандидатите. 
Неизчерпателното изброяване в разпоредбата осигурява на възложителя възможност да избере 
подходящ критерий за възлагане в зависимост от предмета на обществената поръчка. Залагането на 
зелен критерий в методиката за оценка на офертите осигурява гъвкавостта на процедурата, както и по-
голяма конкуренция между кандидатите – в случай че офертата на даден кандидат не отговаря на 
зелените изисквания, той получава по-ниска оценка, но не бива отстранен от процедурата. За да осигури 
„озеленяването“ на ОП, възложителят следва да даде относително висока тежест на зелените критерии 
за възлагане.  

Член 49, алинея 3 от Закона за опазване на околната среда предвижда възможността Конфедерацията 
да насърчава развитието на технологии, съоръжения, процеси и продукти (стоки и услуги), които водят 
до намаляване на негативното влияние върху околната среда и работят за обществения интерес. В тази 
връзка, Федералният съвет изготвя доклад на всеки пет години, където отчита ефекта на този тип мерки. 
В доклада за периода 2012 г. – 2016 г. са включени 11 примера за проекти, които илюстрират 
„екологичното предимство“ на насърчаването на тези технологии. Проектите, подкрепени от 
федералните власти, са разделени в няколко категории: отпадъци, рециклиране и повторно използване 
на суровини; води; биоразнообразие; качество на въздуха; климат и др. Включените в доклада добри 
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практики касаят разработването на абсорбиращи модули за третиране на дъждовни води; въвеждането 
на система за заменянето на еднократните опаковки за храна „за вкъщи“; разработване на решения за 
намаляване на шумовото замърсяване в градска среда и др.  

В заключение, от извършения анализ на правната уредба на ОП в Конфедерация Швейцария следва да 
се отбележи, че на федерално ниво се насърчава стремежът към устойчиво и екологосъобразно 
развитие, но не са налице задължения за залагане на зелени критерии. Кантоналните власти имат 
възможност да въвеждат такива задължения за местните възложители, доколкото те не са в 
противоречие с ФЗОП и Междукантоналното споразумение за обществените поръчки.  

При анализ на стратегическите документи на федерално ниво е видно, че Стратегията за устойчиво 
развитие 2016 г. – 2019 г. е водещ документ при определянето на цели, мерки и конкретни дейности за 
налагането на устойчиво развитие в Конфедерация Швейцария, като именно те засягат и 
екологосъобразния аспект на ОП. Според част 6.3 „Обществени поръчки от Конфедерацията“  при 
възлагането на ОП федералните органи трябва да положат усилия, за да подсигурят, че тези ОП 
изпълняват високи икономически, екологосъобразни и социални изисквания по време на цялата 
процедура. За да се улесни този процес, са изготвени насоки, препоръки и критерии, като се провеждат 
и обучения. Чрез Стратегията Конфедерация Швейцария затвърждава още веднъж своя ангажимент 
към изпълнението на програмата на ООН „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво 
развитие”, където са поместени и Целите за устойчиво развитие (вж. секция 6.5 от този Доклад и 
Приложение 6). В Стратегията се отделя специално внимание на нуждата от подробен анализ на 
съществуващите структури и механизми, за да може изпълнението на Програмата да бъде възможно 
най-ефективно.  

Важно е да се отбележи, че Конфедерация Швейцария прилага от 1999 г. и програма „RUMBA“, която 
цели намаляването на екологичния отпечатък на федералната администрация. Програмата се фокусира 
както върху предприемането на конкретни мерки, така и върху кампании за повишаване на 
осведомеността относно екологичния отпечатък на администрациите. Въпреки усилията за насърчаване 
на устойчивите поръчки, в това число и екологосъобразните, като пречки пред тях се отбелязват липсата 
на информация относно техните специфики и наличието на правна несигурност у възложителите.  

От цялостния анализ на състоянието на ЗеОП в Европа, може да се направи извод, че не се откроява 
единна законодателна практика или техника, която да има положителен ефект върху 
развитието им. С оглед спецификите на националните пазари и законодателни уредби, държавите са 
възприели различни методи в плоскостта императивни/диспозитивни норми за стимулиране на ЗеОП, 
но по-голямата част от правилата в тази сфера са препоръчителни. Това вероятно е мотивирано от 
факта, че „налагането“ на дадена политика може да доведе възложителите до ситуация, в която и без 
това ограниченият административен състав да бъде принуден да влага повече усилия „да спази“ закона, 
отколкото да се стреми да постигне реални резултати. Доброволният подход е по-често срещан в 
децентрализирани държави, с оглед по-висока оперативна самостоятелност на местните власти. 
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5.2. Разходи през целия жизнен цикъл 
 

Въведение  

Директива 2014/24/ЕС обновява процеса на възлагане на ОП като въвежда подхода за оценка на 
ефективността на разходите „икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на цената, 
като се използва подход на ефективност на разходите чрез изчисляване на разходите през целия 
жизнен цикъл на продукта“ (чл. 67, Директива 2014/24/ЕС). 

Калкулирането на разходи през целия жизнен цикъл (РЦЖЦ) на даден продукт или услуга е метод, 
който се използва за оценка на оферти по ОП. При този метод се вземат предвид всички разходи, които 
се очаква да възникнат през живота на продукта или услугата, обект на обществена поръчка. Методът 
позволява да се придобие разбиране за разходния профил на отделните оферти и на тази база да се 
избере най-добрата оферта. 

Европейската комисия насърчава широкото използване на този метод и го популяризира като добра 
практика при ЗеОП, затова в настоящата секция представяме предимствата на РЦЖЦ, както и 
стандартизиран модел за прилагането му, който би могъл да послужи за изработването на 
индивидуализиран модел за изчисляване на разходите през целия жизнен цикъл по продуктови групи, 
за които методът е приложим. 

Могат да бъдат посочени няколко основни предимства от използването на РЦЖЦ в процеса на подбор 
на оферта и възлагане на обществена поръчка, включително: 

 Вземайки под внимание целия жизнен цикъл на продукта/услугата, възложителите придобиват по-
ясна представа за разходите, възникващи в продължение на жизнения му цикъл. Това позволява да 
се направи по-точна преценка за реалните разходи и стойност при взимането на решение за 
възлагане на поръчката, извън първоначалната цена.  

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

 Методът позволява на възложителя да бюджетира разходите, които се очаква да възникнат в 
продължение на жизнения цикъл на договора.  

 Чрез прилагане на метода може да се насърчат устойчивите обществени поръчки, тъй като по-
устойчивите оферти са често с по-висока първоначална цена, но по-ниски РЦЖЦ. Това се дължи на 
фактори като по-ниска енергийна консумация и по-висока остатъчна стойност, тъй като изначално 
продуктът е създаден с идеята да бъде употребяван повторно. 

Трябва да се посочи обаче, че методът РЦЖЦ не е подходящ за прилагане във всички случаи. Следните 
три съображения трябва да се вземат предвид при избора на този метод: 

1. Съществува ли подкрепа от висшето ръководство на конкретния възложител за извършването на 
всеобхватна оценка на разходите, свързани с решението за възлагане на ОП?  

2. Размерът на необходимата инвестиция оправдава ли усилията за изчисляване на РЦЖЦ (т.е. 
достатъчно висока ли е)? 

3. Очаква ли се разходите, свързани с изпълнението на поръчката, да варират или те са равномерно 
разпределени в жизнения цикъл на договора?  
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При определянето на РЦЖЦ могат да се използват различни подходи:  

 Преки и непреки разходи: 
o Преки разходи са разходи, които могат да се проследят директно до продукта (напр. 

продажна цена). 
o Непреки разходи са разходи, които не могат лесно да се свържат с конкретен продукт, но 

възникват в процеса на ползването му (напр. разходи за данъци и такси). 

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

1. Разходи за придобиване, включително:  
 продажната цена,  
 разходите по целия процес на възлагане на обществена поръчка, вкл. разходи за персонал и 

разходи за инсталиране на съоръжението, ако не са част от продажната цена.  
2. Оперативни разходи, като: 

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

 разходите за обучение и въвеждане на промени в работния процес; 
 разходи за материали, енергия и вода: такива са например енергийните разходите на база 

консумация за единица време (напр. kWh/година), разход за енергийна единица (напр. 
€/kwh) и всякакъв вид очаквани промени в разходите за енергия в течение на времето; 

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

 трудови разходи: такива са напр. разходите за служители, ангажирани в работата с продукта, 
обект на поръчката; 

 разходи за застраховки; 
 разходи за охрана: физическа или електронна; 
 разходи за данъци и такси. 

3. Разходи в края на жизнения цикъл: 

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

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

Добра практика също е да се оценява и социалният ефект на дадено решение за избор на изпълнител по 
ОП. Социалният ефект се измерва с нивото на въглеродни емисии (СО2), генерирани в резултат на 
взетото решение. Този ефект се остойностява (цената на емисиите се движи в широки граници – между 
10 щ.д./тон СО2 и  200 щ.д./тон СО2) и разходът се включва в калкулирането на разходите през целия 
жизнен цикъл.  
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Източници за информация за присъщите разходи: 

 Доставчик - доставчиците биха могли да предоставят информация за продажната цена, както и за 
разходни компоненти като поддръжка и енергийна консумация на дадения продукт; 

 Пазарно проучване - от него обикновено се извлича информация за застрахователни разходи, 
данъци и други, известни в публичното пространство; 

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

 Интервюта с експерти (външни) – интервютата с външни експерти могат да предоставят 
допълнителна практическа информация за разходите, възникващи в жизнения цикъл на продукта, 
обект на поръчката, ако такава информация е все още необходима. 

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

IV. Построяване и адаптиране на модел за изчисляване на РЦЖЦ 

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

V. Определяне на нуждата от адаптиране на модела и решение за възлагане на обществената поръчка 

На база резултатите от стъпка IV.  може да се направи оценка на модела за изчисляване на РЦЖЦ. В 
някои случаи подобна оценка може да доведе до необходимост от ревизия на модела по няколко 
причини: 

 не всички материални разходи са включени 
 включени са разходи, които към момента на поръчката не са материални 
 допусканията трябва да се коригират 

След като моделът е проверен и завършен, може да се сравнят резултатите от анализа на различните 
оферти и на тази база да се вземе решение за възлагане не обществената поръчка.  
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5.3. Екомаркировка  
Екомаркировките са полезен инструмент за насърчаване на ЗеОП. Предвид сложността на оценяването 
на въздействието върху околната среда, екомаркировките са един от най-лесните начини за получаване 
на такъв тип информация. Те отразяват екологосъобразните критерии, взети под внимание по време на 
проектирането (замислянето) на продукта, неговото производство, употреба и/или унищожаване или 
иначе казано – „целия жизнен цикъл“ на продукта. Всичко това позволява нагледно да се проследи 
ефекта на продукта върху околната среда и екологичния отпечатък, който той оставя (респективно и 
организациите, които го използват). 

В случай че даден продукт има присъдена екомаркировка, то тогава той „е доказал“, че е 
екологосъобразен и че изпълнява конкретни изисквания за опазване на околната среда. 

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

Екомаркировките могат да бъдат разделени в няколко основни групи:  

 Общи маркировки, които включват в обхвата си няколко критерия (тип I ISO 14024). Това е най-
често използваният вид маркировка при възлагане на „зелени“ обществени поръчки. Този тип 
маркировка се присъжда на база на критерии, покриващи информация за целия жизнен цикъл на 
продукта или услугата и свързани с опазването на околната среда (напр. използвани суровини, 
производствен процес, управление на отпадъците и др.).   

 Специални маркировки (етикети) по специфичен въпрос. В този случай маркировката се 
основава на един или няколко критерия във връзка със специфичен въпрос (напр. енергийна 
ефективност). 

 Секторни маркировки (етикети), валидни за специфични сектори (продуктови групи). В този 
случай стандартът е приложим към определен сектор – напр. към горското стопанство. 

 Продуктови етикети със степени. При тези маркировки на продуктите / услугите е присъдена 
категория спрямо екологичните показатели. 

В контекста на ЗеОП екомаркировките могат да бъдат използвани от възложителите по два начина, а 
именно:  

 за разписване на техническите спецификации с цел дефиниране на характеристиките на стоките 
или услугите, които предстои да бъдат закупени; 

 за потвърждаване на съответствието с тези изисквания чрез приемането на дадена екомаркировка 
като доказателство за съответствие с техническата спецификация, показателите за оценка или 
условията за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 51, ал. 1 ЗОП. 

В настоящата секция на Доклада представяме най-често употребяваните екомаркировки, както и 
продуктовите групи, към които те са съотносими. 
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Визуализация  Наименование  Детайли 

 

 
Екомаркировка на 
ЕС 

Екомаркировката на ЕС, известна също като „цветето“, е 
доброволна схема за екомаркировка, чиито правила за 
установяване и прилагане се определят от Регламент (ЕО) № 
66/20101. Основната идея е да се улесни разпознаването на 
продукти, които са едновременно екологосъобразни и 
качествени. Цветето се присъжда на продукти, отговарящи 
на множество критерии, свързани с опазването на околната 
среда, т.е. проследява се целият жизнен цикъл на продукта. 
 
Продуктите, носещи цветето, са разделени в 12 групи към 
този момент и наброяват почти 70,000. ЕК поддържа 
продуктов каталог, през който по лесен начин могат да се 
проверят лицензите на отделни продукти или да се търси по 
продуктова група (напр. „почистващи препарати“, „мебели“ 
и др.). Пълният списък на продуктовите групи, към които е 
приложима екомаркировката на ЕС, е представен в 
Приложение 7. 

 

 
 Blue Angel (Син 
ангел) 

Синият ангел е създаден през 1978 г. от германското 
правителство и е една от най-старите екомаркировки в света. 
Служи като модел за създаване на типологията на 
екомаркировките.  
 
Синият ангел се присъжда на продукти, отговарящи на 
множество критерии и към този момент обхваща 12,000 
продукта, разпределени в следните категории: домашни 
потреби, хартия и производни продукти, електрически 
устройства, строежи и отопление, както и продукти, 
насочени към нуждите на бизнеса и местната 
администрация. 

 

 Energy Star* 

Energy Star е една от най-често срещаните маркировки за 
енергийна ефективност при ИТ оборудването.  
Доброволната схема за сертифициране е разработена от 
Агенцията по опазване на околната среда в САЩ с цел да 
предостави по достъпен, достоверен и обективен начин 
информация относно енергийната ефективност на 
продуктите. Продуктовите групи постепенно са 
разширявани и в момента обхващат и уреди за 
професионално ползване, бойлери, климатични системи и 
др. 
* Програмата „EU Energy Star“ се основава на 
споразумение между ЕК и Агенцията по околна среда на 
САЩ. Тъй като споразумението е изтекло на 20 февруари 
2018 г. и не е подновено към този момент, ЕК препоръчва 
маркировката „Energy Star“ да не се залага в 
документацията на ОП на този етап. 

 

 
Nordic Ecolabel 
(Северна 
екомаркировка) 

Основана през 1989 г. от Северния съвет на министрите, 
Северната екомаркировка прилича по своята същност на 
екомаркировката на ЕС. Към настоящия момент 
маркировката покрива 60 различни вида продукти и услуги, 
разпределени по категории: коли и лодки, сгради и 
енергийна ефективност, продукти и услуги, подходящи за 
домашна или офис употреба и др. 
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5.4. Системи за управление по околната среда  
Системата за управление по околна среда и одит (EMAS) е доброволна схема на ЕС, 
предназначена за организации, които желаят да покажат своя ангажимент към 
опазването на околната среда, като оценяват, управляват и подобряват 
екологичните си резултати. EMAS се счита за една от най-надеждните и най-
устойчиви системи за управление по околна среда, която прибавя няколко 
елемента към изискванията на международния стандарт за системите за 
управление по околна среда EN ISO 14001. Част от предимствата на EMAS, в 
сравнение с други системи за управление по околна среда, са: 

 по-строгите изисквания по отношение на измерването и оценката на екологичните резултати във 
връзка с поставените цели и задачи, както и непрекъснатото подобряване на тези екологични 
резултати; 

 спазването на законодателството в областта на околната среда, което се гарантира чрез държавен 
надзор; 

 активното участие на работниците и служителите; 
 предоставянето на информация на широката общественост чрез заверената екологична декларация; 

както и  
 регистрацията от публичен орган след проверка от акредитиран или лицензиран проверяващ по 

околна среда. 

EMAS е предназначена да помогне на организациите да подобрят екологичните си резултати 
(екологичен отпечатък), като същевременно повишават конкурентоспособността си чрез по-ефективно 
използване на ресурсите.  

Международната организация по стандартизация (ISO) е най-големият международен орган за 
издаване на стандарти, както и един от най-разпознаваемите. ISO 14000 сертификатите са разработени, 
за да подпомогнат дружествата при спазването на изискванията за опазване на околната среда.  

ISO 14001 (последно обновен през 2015 г.) определя именно изискванията към системата за управление 
на околната среда, като е поставен акцент върху желанието организациите да намалят негативните 
въздействия от дейността си върху околната среда. Сертифицирането за ISO 14001 включва оценка и 
управление на риска спрямо околната среда, създаване на концепция за целия жизнен цикъл на 
продукта (където е приложимо), определянето на измерими показатели за оценка на изпълнение на 
целите за опазване на околната среда на организацията. Други приложими към ЗеОП ISO стандарти са: 

 ISO 14004:2016 Системи за управление на околната среда – Насоки за прилагане; 
 ISO 14005:2010 Системи за управление на околната среда – Насоки за поетапно прилагане, 

включително употреба на оценка на екологичните показатели; 
 ISO 14006:2011 Системи за управление на околната среда – Насоки за включването на 

екопроектиране. 
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5.5. Добри практики по продуктови групи18 

Продуктова група  Установени добри практики 

Електроенергия19 

Насърчава се производството на електроенергия от ВЕИ. Добрите 
практики показват, че може да се изисква различен дял, вкл. и 
100%  на електроенергия, произведена от ВЕИ. 
Могат да се възлагат ОП по рамкови споразумения, както и ОП за 
отделни сгради. 
За някои от ОП са проведени пазарни консултации, преди да се 
пристъпи към обявяването на процедурата. 

Инфраструктура на отпадъчни 
води 

Добрите практики, разписани подробно в Приложение 8, касаят 
подобряването на пречистването на отпадъчните води (напр. 
минимизиране на утайките), както и изграждане на 
инфраструктури, които са енергийно ефективни и позволяват 
пестенето на воден ресурс. 

Кетъринг и храна 

Добрите практики, които са представени в Приложение 8, са 
свързани с доставки на храна за училища, където чрез ЗеОП се 
цели и повишаване на качеството на храната в детските 
заведения и училища, като своевременно са спазени и всички 
изисквания за безопасност на храните.  
Добра практика е да се изброят цели, които трябва да се 
постигнат чрез поръчката (напр. намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда от изпълнението на услугата 
чрез намаляване количеството на генерираните отпадъци).  
При подаването на офертите изпълнителите декларират кои от 
изискваните екологосъобразни критерии могат да изпълнят, 
което се взема предвид при оценката на офертите. 

Компютри и монитори 

Включват се екологосъобразни критерии за енергийна 
ефективност и за липса на вредни вещества в продуктите. 
Набляга се и на възможността продуктите да бъдат рециклирани 
лесно след края на жизнения им цикъл. Често срещана практики 
е в тази продуктова група да се организират централизирани 
поръчки, както и да се провеждат консултации с пазара преди 
обявяването на процедурата.  

Копирна и графична хартия 

Както в България, така и в други страни-членки на ЕС, хартията 
най-често се поръчва чрез рамкови споразумения. Зелените 
критерии, които се залагат в ОП, са свързани с изисквания към 
това хартията да е от рециклирани влакна, да е изработена от 
дървесина, добита от устойчиви гори, да е избелвана без хлор или 
свободен хлор и да притежава екомаркировка.  

Мебели 

Идентифицираните добри примери в тази продуктова група се 
отнасят до поръчването както на офис мебели, така и до 
оборудване за детски заведения. Примерите касаят както 
рамкови споразумения (за обслужването на нуждите на общини 
за 4-годишен период), така и отделни поръчки. Зелените 
критерии могат да бъдат както към произхода на дървесината за 
мебелите, така и към химикалите, с които тя е обработена. Често 
се задават изисквания към производителите – да имат въведена 
система за управление по околна среда (от типа на ISO 14001 или 
еквивалент).  

  

  

                                                             
18 Конкретните примери са представени в Приложение 8 
19 Продуктовите групи са представени по азбучен ред 
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Продуктова група  Установени добри практики 

Поддръжка на обществени 
пространства 

Добрите практики в тази продуктова група са свързани с целите 
на общините да намалят замърсяването на въздуха, почвата и 
водите, да оптимизират разхода за напояване на зелените площи 
и други прилежащи разходи към поддръжката на обществени 
пространства.  
Идентифицираните конкретни практики включват залагане на 
зелени критерии към: превозни средства за поддръжка на 
паркове и градини; висока ефективност на напояването, 
компостиране на разградимите отпадъци и др.  
Част от ОП са били разделени на обособени позиции, за да могат 
да се включат повече участници, а някои включват и изисквания 
за обучение на персонала, който да обръща внимание на 
опазването на околната среда. 

Проектиране, изграждане и 
управление на сгради 

Основна цел е повишаването на енергийната ефективност на вече 
съществуващи сгради и проектирането и изграждането на нови, 
които целят спестяването на възможно най-много ресурси и 
използват ВЕИ. Установени показателни добри практики в 
България – ДГ „Слънце“ в Габрово, Зала „Флора“ в Бургас. 

Проектиране, строителство и 
поддръжка на пътища 

Разгледаните добри практики в тази продуктова група включват 
както проектиране на пътища, което ще доведе до по-малък 
разход на автомобилите и съответно по-малко въглеродни 
емисии, така и изисквания към изпълнителите по време на 
работата по пътните настилки и околните пространства.  

Почистващи продукти и услуги за 
почистване 

Разгледаните добри практики в тази продуктова група са 
свързани най-вече със самите почистващи продукти и заложени 
екологосъобразни критерии към тях. И в българските, и в 
чуждестранните практики се разчита на екомаркировки за 
продуктите, както и на списъци с вредни вещества, които не 
трябва да присъстват в продукта. Добри примери са и 
включването на изисквания за опаковки за многократна 
употреба, както и инструкции за дозиране, съпътстващи самите 
продукти. От изпълнителите се очаква да имат въведени системи 
по управление на околната среда.  

Текстил 

Изследваните добри практики касаят поръчване на работно 
облекло от органичен памук, както и залагане на изисквания 
опасни вещества да не се използват в производствения процес 
или да присъстват в крайния продукт в количества над посочени 
прагове. 

Транспорт 

Прегледът на добри практики в тази продуктова група показва, 
че акцентът е върху закупуването на нови транспортни средства, 
чието влияние върху околната среда е намалено. При 
автомобилите както в страната, така и в други държави, се 
закупуват електрически и хибридни автомобили. В България 
електрически автомобили са закупени и чрез безвъзмездна 
субсидия по „Инвестиционна програма за климата – 
електромобили“ на Национален доверителен екофонд. При 
закупуването на транспортни средства често се взима предвид и 
тяхната разходната ефективност, включително разходите за 
целия жизнен цикъл. Насърчава се залагането на строги 
екологосъобразни критерии при поръчката на нови превозни 
средства за градския транспорт. При услугите по извозване на 
отпадъци „зелени“ критерии могат да бъдат включени като 
изисквания към камионите, напр. стандарт Евро 6. 
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Продуктова група  Установени добри практики 

Улично осветление 

Ползите от ЗеОП в тази група най-общо са: намалена консумация 
на електроенергия и съответно спестявания; намалени емисии на 
въглероден диоксид; по-дълъг експлоатационен период.  
Добра практика е да се провеждат диалози, консултации и 
обсъждания със заинтересованите страни, за да се прецени 
състоянието на пазара и решенията, които изпълнителите могат 
да предложат. 

Устройства, извличащи 
изображение 

В тази продуктова група, както и при компютрите, 
екологосъобразните критерии са свързани с енергийна 
ефективност и ограничаване на вредни и токсични вещества в 
продуктите.  
Организират се централизирани поръчки и се сключват рамкови 
споразумения. Срещат се и индивидуални поръчки за такива 
устройства. 
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Анализът показва, че концентрацията на ЗеОП  е в същите шест продуктови групи, както и при ЗеОП, 
финансирани със собствени средства, но тук тези групи съставляват 97% от общата стойност на ЗеОП, 
финансирани с европейски средства. 

Основно са използвани три оперативни програми (ОПРР 2014-2020, ОПТТИ 2014-2020 и ОПОС 2014-
2020) и два фонда на ЕС, като със средствата от тях са финансирани 96% от всички обявени ЗеОП в тази 
категория.  

Фонд Вътрешна сигурност предоставя специализирано финансиране на звена/служби, част от 
структурата на Министерство на вътрешните работи. В изследвания период по този фонд са 
финансирани ЗеОП, свързани със специализирани автомобили и техника за нуждите на гранична 
полиция и службата за борба с организираната престъпност. 

В изследвания период по Механизъм за свързване на Европа до 2020 г. е финансирана само една ЗеОП с 
възложител АПИ. 

 

Източник: Базова информация 

Анализът показа, че в периода 2014 г. – 2015 г. се обявяват и ЗеОП по оперативни програми от 
предходния програмен период: i) ОПРЧР 2007-2013, ii) ОПОС 2007–2013, iii) ОПРР 2007-2013, iv) ОПAK 
2007-2013, v) ОПРСР 2007-2013.  

Прекратени ЗеОП  

През периода 2014 г. – 2017 г. средно по 7% от обявените ЗеОП на година са били прекратени. Анализът 
на основанията за прекратяване показва, че за чисто илюстративни цели те могат да бъдат групирани в 
следните четири групи: 

1. Офертите не отговарят на изискванията на възложителя, напр. по-висока от обявената максимално 
допустима прогнозна стойност или несъответствие с техническата спецификация; 

2. Подадена само една или нито една оферта; 
3. Установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;  
4. Други – специфични за съответната ОП. 

 
На база на проведеното проучване може да се заключи, че първите две групи очертават проблеми / 
предизвикателства, през които са преминали всички пазари на ЗеОП в ранните етапи на своето 
развитие. 

  

Средства по фондове на ЕС

в хил. лв 2014 2015 2016 2017 Общо
ОП Региони в растеж 2014-2020 -             3            157,374 418,771    576,148    
ОПТТИ 2014-2020 -             -             575        505,930    506,505    

 Механизъм за свързване на Европа до 2020 -             -             -             153,024    153,024    
ОПОС 2014-2020 -             -             18,557   116,616    135,173    
Фонд Вътрешна сигурност 2014-2020 -             -             10,031   25,617      35,648      
Други 18,047   9,655     2,889     32,367      62,958      
Общо 18,047   9,658     189,425 1,252,325 1,469,456 
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6.3. Идентифицирани основни проблеми и рискове при 
залагането на екологосъобразни критерии в ОП в 
България 
За целите на анализа и нагледното представяне на резултатите от него, идентифицираните проблеми са 
групирани на база сходни характеристики, след което са описани конкретните проблеми за всяка група, 
посочени са установени конкретни проявления на тези проблеми и са предложени възможни решения. 
Направен е анализ на въздействието на всяко отделно решение и оценка на идентифицираните 
потенциални рискове.  

Методи за управление на риска са предложени само за тези рискове, чиято обща оценка е „среден риск“ 
и „висок риск“. 

Анализът в тази секция е валиден за всички групи възложители.  

 

№ Група Описание 

1. 

 

Липса на информираност и 
мотивация у възложителите 

 

По-голямата част от възложителите в България не са достатъчно 
добре информирани за същността на екологосъобразните 
критерии и ползите за обществото от прилагането им.  

2. 

 

Бюджетна ограниченост 

 

Невъзможност да се оценят дългосрочните ползи от ЗеОП в 
рамките на прогнозния период, който обикновено е три години. 
В резултат на това се предпочитат по-евтини продукти, чиято 
краткосрочна ефективност по-лесно може да бъде отразена в 
бюджета. 

3. 

 

Липса на специфична експертиза за 
прилагане на зелени критерии 

 

Усещане за несигурност у възложителите, че евентуално 
включване на екологосъобразни критерии (напр. 
екомаркировка) може да породи проблеми при изпълнение и 
контрол на поръчката, както и при преглед от страна на 
проверяващите органи. 

4. 

 

Организационни проблеми 

 

Липса на функционална възможност поддържаната в РОП 
историческа информация да бъде извличана по начин, който 
позволява анализи в различни сечения.  
Текучество на експерти по ОП. 
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6.3.1. Група 1: Липса на информираност и мотивация у 
възложителите 

1. Липса на информираност у възложителите относно същността на „зелените“ критерии 

А. Конкретни наблюдения20  

 „Зелените“ критерии не се разпознават и не се дефинират като такива, дори когато се прилагат, тъй 
като това се изисква от друг нормативен акт, не от ЗОП, напр. Регламент (ЕС) № 136/2014 на 
Комисията за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите от леки превозни средства за 
превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията по 
отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI); 

 Не се познават често срещани и общоприлагани в ЕС екомаркировки, етикети и стандарти като: 
Energy Star, Nordic Swan, Blue Angel, екомаркировката на ЕС и др.; 

 По принцип, ОП се инициира от звено-заявител и лицата с техническа експертиза при възложителя, 
които също не са информирани относно възможностите за включване на зелени критерии. Често 
липсва комуникация между тези звена и звеното/отдела, който се занимава с ОП; 

 Липса на ангажираност и насърчаване на ЗеОП от страна на ръководството на отделните 
възложители.  

Б. Възможни решения 

 Създаване на култура на информираност и образованост относно "зелените" критерии чрез: 

o Организиране и провеждане на инициативи (напр. от АОП, МОСВ, Институт по публична 
администрация, АУЕР и други компетентни институции) за широко популяризиране на 
зелените критерии сред всички категории публични възложители, като например: 

 конференции, вкл. събития с чуждестранно участие за обмяна на опит; 

 работни срещи / таргетирани обучения на заинтересованите лица; 

 периодична информация за добри практики по ЗеОП (напр. на сайта на АОП, МОСВ, 
АУЕР и други компетентни институции), вкл. примерен списък с еко критерии и 
често прилагани екомаркировки; 

o Всяка инициатива да бъде насочена към по-широк кръг от експерти в организациите-
възложители, вкл. технически лица, експерти по екология (вътрешни), финансисти и др.; 

o Създаване на виртуално пространство съвместно от всички заинтересовани и компетентни 
институции (напр. МОСВ, АОП, ИА „Околна среда“, АУЕР и други) за обмяна на добри 
практики, свързани със ЗеОП, между отделните групи възложители; 

o Предварително информиране на пазара (потенциални изпълнители на ЗеОП) за 
предстоящи ОП със заложени екологосъобразни критерии. По този начин се предоставя 
възможност на пазара да се подготви и да отговори с адекватни оферти.  

В. Анализ на въздействието 

1. Очаквани ползи: 

 Повишаване нивото на осведоменост на възложителите относно екологосъобразните 
критерии и ползите от тях, което се очаква да улесни и насърчи практическото прилагане на 
подобни критерии в ОП.  

                                                             
20 Навсякъде в секция 6.3. под „Конкретни наблюдения“ се разбира проблеми и рискове, свързани със ЗеОП и 
идентифицирани на база проведените интервюта с възложителите, взели участие в проучването по Етап 1 от 
Поръчката.  
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 Създаване на знания и умения за прилагане на екологосъобразни критерии у по-широк кръг 
експерти в организациите-възложители.  

 Изграждане на ясно разбиране у възложителите за това какво е екомаркировка, както и за 
това кои критерии  са „зелени“ по същество, чрез комуникиране на списък с конкретни 
примери.  

 Осигуряване на лесен достъп чрез виртуалното пространство до информация за вече 
реализирани на практика ЗеОП. В допълнение, чрез комуникиране на добри български 
практики възложителите ще се запознаят и с потенциалните проблеми, което ще им 
позволи да ги избегнат при възлагане на ОП със заложени подобни екологосъобразни 
критерии.  

 Въвеждането на електронната платформа, която се предвижда да се поддържана от АОП, ще 
даде по-богата база данни, което се очаква да има положителен ефект върху 
информираността на възложителите. 

2. Необходим ресурс 

 Реализацията на предложените решения изисква използване на сериозен човешки, времеви 
и финансов ресурс от страна на всички заинтересовани и компетентни институции. Поради 
липсата на информация за планирани събития и инициативи (напр. брой инициативи, 
участие на чуждестранни лектори, място на провеждане, продължителност на 
инициативата, целева група, предвиден брой участници и т.н.), които предстои да бъдат 
осъществени от съответните компетентни институции, необходимите ресурси не могат да 
бъдат количествено измерени на този етап.  

 За постигане на очакваните ползи е необходима инвестиция (човешки, финансов и времеви 
ресурс) и от страна на отделните възложители. Подобна инвестиция също не може да бъде 
измерена чрез количествени показатели, тъй като възложителите не разполагат с 
информация за целевите групи на планираните събития и инициативи.  

3. Потенциални рискове и оценка 

№ Риск Степен на 
вероятност 

Степен на 
влияние 

Обща оценка 
на риска 

Метод за управление 

1 

Невъзможност за посещение 
на събития по ЗеОП, поради 
липса на финансов ресурс в 
организациите-
възложители 

ниска средна нисък риск - 

2 

Грешно определяне на 
групите заинтересовани 
лица в организациите-
възложители 

 

средна висока висок риск 

Всяка организация-възложител да 
определи заинтересованите звена 
вътре в самата организация, които 
участват в различните етапи на 
жизнения цикъл на една ОП с цел 
постигане на по-висока 
информираност по ЗеОП.   

3 

Инициативата по създаване 
на виртуално пространство 
да остане непозната и 
неизползвана от 
възложителите 

ниска ниска нисък риск – 

4 

Не всички потенциални 
изпълнители да се 
информират за намеренията 
на възложителя 
(предварително обявление) 

средна средна среден риск 

Предварителното обявление да 
бъде лесно идентифицируемо в 
Профила на купувача на 
съответния възложител.  
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2. Липса на актуален Национален план за действие за насърчаване на ЗеОП (НПД) 

А. Конкретни наблюдения  

 НПД е изготвен през 2011 г. с хоризонт 2012 г. – 2014 г., след което не е актуализиран нито веднъж; 

 Експерти по ОП (дори такива, които са с опит в сферата от 2000-та година насам) не познават този 
план, както стана ясно от проведените интервюта. 

Б. Възможни решения 

 Да се изготви изцяло нов НПД, като се дефинират конкретни мерки и се заложат ясни параметри и 
цели в него;  

 Да се изготви план за комуникация във връзка с популяризирането и внедряването на НПД, който 
план да дефинира: 

o всички групи заинтересовани страни, които следва да бъдат информирани; 

o каналите, посредством които ще бъде извършена комуникацията, както и отговорните лица 
за изготвяне и осъществяване на комуникацията; 

o хронологичен ред (календар) на планираните комуникационни дейности, напр. 
информативни срещи, инструктивни обучения и т.н. 

 Да се провежда редовен мониторинг на изпълнението на НПД, напр. на годишна база и при 
необходимост да се коригират поставените цели или препоръчаните средства за постигането им. 

В. Анализ на въздействието 

1. Очаквани ползи: 

 Създаване на национална визия за развитие на ЗеОП сектора, която да мотивира 
целенасочено прилагане на екологосъобразни критерии в ОП от възложителите. 

 Създаване на национален стратегически документ, в който детайлно са разписани 
конкретни действия с цели и срокове. 

 Ясно дефиниране на стратегическата роля на организациите-възложители като двигател за 
развитие на пазара на ЗеОП в България – на принципа „търсенето определя предлагането“.  

 Определяне на конкретни общи цели, индивидуални цели по сектори и/или групи 
възложители, и/или продуктови групи и срокове за постигането им.  

2. Необходим ресурс 

 Реализацията на предложените решения изисква използване на сериозен човешки, времеви 
и финансов ресурс от страна на всички заинтересовани и компетентни организации, тъй 
като се цели постигане на национално съгласие за необходимостта от подобен 
стратегически документ и широка институционална подкрепа.  

 Необходимите ресурси биха могли да бъдат количествено измерени едва когато бъде 
постиганото подобно съгласие и бъдат определени организациите (междуведомствена 
работна група), които съвместно да разработят НПД за насърчаване на ЗеОП.  
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3. Потенциални рискове и оценка 

№  Риск Степен на 
вероятност 

Степен на 
влияние 

Обща оценка 
на риска Метод за управление 

5 

 

 

 

Липса на широка 
институционална подкрепа 
за реализирането на НПД средна 

 

висока 

 

висок риск 

 

Получаване на 
предварително съгласие и 
подкрепа от всички 
институции, чиято 
институционална подкрепа 
е важна и необходима за 
реализация на НПД.   

6 

 

 

 

Неефективен 
комуникационен план 
относно популяризирането 
на НПД 

средна 

 

висока 

 

висок риск 

 

При изготвянето на 
комуникационния план да 
се вземат предвид 
проблемите при 
реализирането на НПД 
2012 г. - 2014 г. 

7 

 

 

 

Непълен календар на 
планираните 
комуникационни дейности  

ниска 

 

средна 

 

нисък риск 

 
– 

8 

 

 

 

Неефективен мониторинг на 
постигането на целите, 
заложени в НПД  

средна висока висок риск 

Ефективният мониторинг 
изисква ясно разписани 
последователни действия с 
конкретни отговорници, 
график и форми за 
осъществяване на 
проследяването.  . 
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3. Липса на методически указания за практическо прилагане на екологосъобразни критерии 

А. Конкретни наблюдения  

 В момента прилагането на екологосъобразни критерии в ОП се случва въз основа на изисквания на 
нормативни и поднормативни актове извън ЗОП; 

 В общия случай залаганите в ОП критерии, които по същество са „зелени“, не се разпознават като 
такива от възложителите. 

Б. Възможни решения 

 Изготвяне на практическо помагало с разработена методология относно това на кой етап от 
жизнения цикъл на една ОП и по какъв начин могат да се залагат екологосъобразни критерии; 

 Помагалото да съдържа разписана методология за конкретни продуктови групи; 

 Към момента на изготвянето на Доклада АОП е инициирала изготвянето на подобно практическо 
помагало.  

В. Анализ на въздействието 

1. Очаквани ползи: 

 Създаване на лесен за използване практически инструментариум за всички заинтересовани 
лица, съдържащ селектирани продуктови групи, зелени критерии за тях, практически 
съвети за прилагането им в хода на възлагателния процес и друга полезна информация, 
свързана със ЗеОП.  

2. Необходим ресурс 

 Необходимият ресурс за изготвяне на помагалото вече е планиран и осигурен от АОП. 
Помагалото ще бъде разработено в рамките на Етап 2 по Поръчката.  
 

3. Потенциални рискове и оценка на риска 

№ Риск Степен на 
вероятност 

Степен на 
влияние 

Обща оценка 
на риска Метод за управление 

9 

 

Неизползване на 
помагалото от 
възложителите, за които то е 
предназначено 

средна средна среден риск 
Информационна кампания за 
популяризиране на помагалото и 
ползите от прилагането му.  
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6.3.2. Група 2: Бюджетна ограниченост 

1. Бюджетна ограниченост на възложителите 

А. Конкретни наблюдения  

 Организациите-възложители изготвят бюджетите си с хоризонт една година, в съответствие със 
Закона за държавния бюджет; 

 Критерият „най-ниска цена“ е най-често използваният критерий при оценка на офертите;  

 Прогнозна стойност се изготвя само на база на историческа информация, т.е. обеми от предходната 
година, като не винаги се отчита движението в цените, което води до грешно зададени от 
възложителите максимални стойности по ОП; 

 Бюджетите на публичните възложители, като цяло, са фокусирани върху издръжката на съответното 
ведомство, т.е. бюджетите имат рестриктивен характер. 

Б. Възможни решения 

 Увеличаване на броя рамкови споразумения със заложени екологосъобразни критерии през ЦОП 
към МФ чрез сключването на нови договори за продукти и услуги, съгласно определения обхват в 
ПМС № 385 от 30.12.2015 г. От проведените интервюта с възложители, вкл. ЦОП към МФ, става 
ясно, че предстои централизиране на покупките на ИТ техника, напр. компютри. 

 За възложители, които не попадат в обхвата на ПМС № 385 от 30.12.2015 г. – всеки отделен 
възложител да започне „озеленяването“ на своите ОП с продуктови групи, където прилагането на 
екологосъобразни критерии не би оскъпило ОП.  

В. Анализ на въздействието 

1. Очаквани ползи: 

 Спестяване на ресурси от гледна точка на индивидуалните възложители, включително 
финансови и времеви, чрез реализиране на икономии от мащаба на рамковото 
споразумение.  

 При рамкови споразумения през ЦОП към МФ, административната тежест за отделните 
възложители се намалява, тъй като те провеждат само мини-процедури.  

 Засилване на ролята на ЦОП към МФ като двигател за развитието на ЗеОП пазара. 
Създаване на ефективен модел за централизирано възлагане (добра практика), който да 
бъде следван от ЦОПО и ЦОП към М.  

2. Необходим ресурс 

 Реализацията на предложените решения изисква използване на човешки, времеви и 
финансов ресурс от страна на ЦОП към МФ, както и от страна на възложителите за 
създаване на ефективна навременна организация на централизираното възлагане. Тъй като 
възложителите, взели участие в проучването, не предоставиха конкретна информация, с 
изключение на отделни ОП, допълнително идентифицирани като „зелени“, на този етап не 
е възможно измерване на необходимите ресурси с количествен показател.  
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3. Потенциални рискове и оценка  

№ Риск Степен на 
вероятност 

Степен на 
влияние 

Обща оценка 
на риска Метод за управление 

10 

 

Липса на достатъчно 
наличен човешки ресурс в 
ЦОП, който да поеме 
административната тежест, 
свързана с необходимост от 
сключване на рамкови 
споразумения за 
допълнителни продукти и 
услуги с потенциал за 
„озеленяване“ (напр. 
компютри) 

средна висока висок риск 

Ръководството на ЦОП да 
извърши функционален анализ на 
наличния в ЦОП човешки ресурс. 
Въз основа на анализа да се 
определи възможността за 
поемане на допълнителни 
рамкови споразумения в рамките 
на наличния ресурс или 
необходимостта за ангажиране на 
допълнителен човешки ресурс. 

11 

 

 

Изготвяне на заявка към 
ЦОП с некоректна 
прогнозна стойност и 
вследствие прекратяване на 
индивидуални процедури по 
рамкови споразумения 

средна средна среден риск 

Изготвянето на прогнозната 
стойност от страна на 
възложителите да се основава на 
пазарен анализ, а не само на 
историческа информация. 
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6.3.3. Група 3: Липса на специфична експертиза за прилагане на  
   зелени критерии 

1. Липса на експертиза за финансово моделиране 

А. Конкретни наблюдения  

 Затруднения / невъзможност за прилагане на метода "анализ на разходите през целия жизнен 
цикъл" (РЦЖЦ). 

 Идентифицирана само една ОП, в която е приложен този метод – ОП за поръчка на автомобили от 
Министерство на транспорта, ИТ и съобщенията. 

Б. Възможни решения  

 Изготвяне на практическо помагало, съдържащо базови примери за финансово моделиране по най-
често използвани продуктови групи, за които методът е приложим. 

 Организиране на периодични практически обучения. 

В. Анализ на въздействието 

1. Очаквани ползи: 

 Компенсиране на липсата на специфична експертиза за финансово моделиране чрез 
разработване на конкретни практически указания за използване на РЦЖЦ в ЗеОП.  

2. Необходим ресурс 

 Реализацията на предложените решения изисква използване на допълнителна финансова 
експертиза при подготвянето на ОП, за които се прилага методът РЦЖЦ. Тъй като 
възложителите, взели участие в проучването, не предоставиха конкретна информация, с 
изключение на отделни ОП, допълнително идентифицирани като „зелени“, на този етап не 
е възможно измерване на необходимите ресурси с количествен показател. 

3. Потенциални рискове и оценка  

№ Риск Степен на 
вероятност 

Степен на 
влияние 

Обща оценка 
на риска Метод за управление 

12 
Липса на разбиране на 
базовите примери, 
включени в помагалото 

средна средна среден риск 
Провеждане на практически 
обучения / обучителни модули за 
разясняване на метода.  

13 Липса на интерес към 
провежданите обучения ниска средна нисък риск – 

      

 

  



Проект на аналитичен доклад 
  

  

Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане – Етап 1   

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски 
съюз  
 
18-ти септември 2018 г.  71 
 

6.3.4. Група 4: Организационни проблеми  

1. Липса на функционална възможност поддържаната в РОП историческа информация да 
бъде извличана по начин, който позволява анализи в различни сечения 

А. Конкретни наблюдения  

 Подаваната към Регистъра на АОП информация за ЗеОП (маркирано поле IV.4 в Решението) не 
винаги е коректно отразена от възложителите; 

 Поддържаната в РОП информация за ОП не позволява директен анализ по продуктови групи; 

 Като цяло възложителите не поддържат исторически данни за ОП във вид, който да позволява бърз 
експорт в удобен за обработка вид; 

 Липса на обмяна на информация за добри практики и взаимодействие между отделните групи 
възложители. 

Б. Възможни решения 

 В разработваната в момента електронна платформа за възлагане на ОП да се предвидят 
функционалности, които да позволяват експорт на наличните данни в обработваем вид и лесна 
категоризация на ЗеОП по продуктови групи, по групи възложители, по източник на финансиране 
и други показатели, които да позволяват анализ за целите на мониторинг на развитието на ЗеОП 
пазара.  

В. Анализ на въздействието 

1. Очаквани ползи 

 Осигуряване на възможност за проследяване на историческите данни за ЗеОП и 
мониторинг на развитието на отделни продуктови групи и ЗеОП пазара като цяло. Това 
от своя страна, ще позволи прецизиране и/или коригиране на НПД за допълнително 
насърчаване на ЗеОП, при необходимост.  

2. Необходим ресурс 

 Реализацията на предложеното решение трябва да се разглежда в контекста на 
планираните и предприети дейности по въвеждането на електронната платформа за 
възлагане на ОП. Това включва и допълнително обсъждане с дизайнера и 
имплементатора на платформата на възможностите за включване на подобни 
функционалности, както и остойностяване на необходими ресурси.  

3. Потенциални рискове и оценка  

№ Риск 
Степен на 
вероятност 

Степен на 
влияние 

Обща оценка 
на риска Метод за управление 

14 

Липса на достатъчно 
наличен човешки ресурс с 
ИТ експертиза в АОП, който 
да осигурява съответното ИТ 
управление и поддръжка на 
електронната платформа за 
възлагане на ОП 

средна средна среден риск 

Потенциално възлагане на 
задание на външен 
изпълнител след анализ и 
по преценка на 
ръководството на АОП 
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2. Текучество на експерти по ОП 

А. Конкретни наблюдения  

 Неконкурентно заплащане на експертите, поради което в част от възложителите, взели участие в 
проучването, функцията на "експерт по ОП" се изпълнява по съвместителство от служители в други 
отдели. 

 Това затруднява изграждането на трайна експертиза и постигането на специализация в областта на 
ЗеОП сред експертите на възложителите. 

Б. Възможни решения 

 Максимално използване на възможностите на централизираното възлагане (напр. всички продукти 
и услуги, включени в обхвата на ПСМ № 385 от 30.12.2015 г.), както и възлагане чрез ЦОПО.  

 Разширяване на професионалната квалификация на експерти от ЦОП към МФ или от ЦОПО с цел 
постигане на специализация (напр. финансово моделиране с оглед прилагане на РЦЖЦ) в сферата 
на ЗеОП.  

В. Анализ на въздействието 

1. Очаквани ползи 

 Концентрация на специализирана експертиза в ЦОП, което ще улесни индивидуалните 
възложители и ще доведе до икономии на финансов ресурс при тях.  

 Създаване на трайна експертиза в областта на ЗеОП, което ще намали потенциалните 
рискове от неправилно прилагане на екологосъобразните критерии в ОП.  

2. Необходим ресурс 

 Реализацията на предложените решения изискват инвестиция на допълнителен финансов 
ресурс от възложителите, включително от ЦОП към МФ, което е свързано с подробен анализ 
и бюджетиране на необходимите средства. Тъй като възложителите, взели участие в 
проучването, не предоставиха конкретна информация, с изключение на отделни ОП, 
допълнително идентифицирани като „зелени“, на този етап не е възможно измерване на 
необходимите ресурси с количествен показател.  

3. Потенциални рискове и оценка  

№ Риск 
Степен на 
вероятност 

Степен на 
влияние 

Обща оценка 
на риска Метод за управление 

15 

Недостатъчна налична 
специализирана експертиза 
в ЦОП  средна средна среден риск 

Инвестиране в малко звено от 
експерти, които да развият 
специализация и да я прилагат за 
сектор ЗеОП  
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6.4. Примерен списък с критерии, които по същество 
са екологосъобразни21 
  

Продуктова група  Екологосъобразен критерий 

Поръчки за закупуване на компютри, монитори, 
мултифункционални устройства и друго офис ИТ 
оборудване 

 Екомаркировка Energy Star  (или еквивалент) – 
приема се като доказателство за енергийна 
ефективност; 

 Функция автоматично изключване на устройство, 
когато не е в работен режим (sleep функция) – 
индикация, че разполага с  вграден режим на 
енергийна ефективност; 

 Функция по подразбиране за двустранен печат. 

При поръчки за доставка на автомобили 

 Нисък енергиен разход или превозни средства с 
алтернативни технологии на двигателя, напр. 
хибриди или електромобили; 

 Ниво на изгорели газове – сертификат Евро 5 или 
Евро 6, в зависимост от това дали се поръчват 
употребявани или нови автомобили. 

При поръчки за доставка на хартия 

 Хартията да бъде рециклирана или с контролиран 
произход, доказателство за което е екомаркировка 
като: FSC, PEFC, Blue Angel и др. 

 Хартията да е избелена без свободен хлор (ECF) 
или изцяло без хлор (TCF). 

При поръчки за крушки за вътрешно осветление 

 LED крушки; 
 Енергийна ефективност – мин. клас А; 
 Полезен живот – мин.20,000 часа; 
 Инсталиране на фотоклетки в помещения, които 

не изискват постоянно осветление. 

При организиране на събития  

 Използване на чаши, съдове и прибори за 
многократна употреба; 

 Поръчване на напитки в стъклени бутилки; 
 Организиране на събитията на място с достъп до 

обществен транспорт. 

При поръчки за озеленяване  

 Използване на автоматична система  за поливане, 
контролирана от компютър/таймер; 

 Използване на растения, които са характерни за 
региона. 

 

  

                                                             
21 Списъкът е примерен, а не изчерпателен, поради което не включва всички продуктови групи. 
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Продуктова група  Екологосъобразен критерий 

При поръчки на мебели 

 Използване на материали, които не съдържат 
опасни вещества, биоциди, тежки метали и др. 

 Използваното дърво и дървени материали да са 
със съответна екомаркировка, като FSC, PEFC, Blue 
Angel и др.  

 Закупуване на висококачествени мебели с дълъг 
живот. 

Почистващи препарати и услуги за почистване 

 Продуктите да бъдат доставени с ясни инструкции 
за дозиране; 

 Продуктите да бъдат доставени в опаковка с 
пулверизатор като част от система за многократно 
пълнене; 

 В химичния състав на продуктите да не  фигурират    
съставки (вещества), които са включени в списъка, 
предвиден в член 59 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 („Регламент за REACH"); 

 Съставяне на план за почистване, контролиращ 
честотата на почистване; 

 По отношение на служители по почистването, да 
бъде проведено обучение, което да обхваща 
използване на почистващите средства/препарати и 
дозировката им, използваните методи, оборудване 
и машини при почистването,  управлението на 
отпадъците, както и аспекти, свързани със 
здравето, безопасността и околната среда.  

Текстил 

 Да се избягват поръчки на текстилни изделия за 
еднократна употреба;  

 В състава на текстилните изделия да не фигурират 
опасни материали и да не се съдържат химикали, 
които могат да застрашат здравето на служителите.  
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6.5. Индикативна прогноза за развитие на ЗеОП в 2- и 
5-годишен план 
Поради факта, че организациите-възложители, като цяло, не изготвят стратегически документи, 
прогнози и бюджети,  анализът на потенциала на българския пазар на ЗеОП има подчертано 
индикативен характер и е изготвен в контекста на съществуващи глобални стратегически документи и 
общи такива на ЕС, по които България е поела съответни ангажименти. Във връзка с изпълнението на 
поетите ангажименти, страната е приела редица стратегически документи, свързани с опазването на 
околната среда: 

 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Енергийна стратегия на Република България до 2030 г.; 

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

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

 Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.; 

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

 Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г.; 

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

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

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

„Национална програма за развитие: България 2020“ е документът, свързващ приоритетите на ЕС в 
контекста на стратегия „Европа 2020" и националните  приоритети на България. Тригодишният план за 
действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2018-2020 
г. представя конкретни мерки, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на приоритетите, напр. 
мярката „Изграждане на интегриран градски транспорт и въвеждане на съвременни форми за 
управлението му“, част от подприоритет 3.2: Стимулиране развитието на градовете и подобряване на 
интеграцията на българските региони в национален и международен план, е включена в оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  

Третият национален план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за 
намаляване на емисиите на парникови газове във всички сектори и тези мерки съответстват както на 
националната политика по изменение на климата, така и на потенциала на националната икономика за 
намаляване на емисиите. Общият ефект от мерките ще гарантира изпълнението на поетите 
ангажименти и постигането на обвързващите европейски цели. Планът обръща специално внимание на 
секторите „Транспорт“ и „Отпадъци“ като сектори, където трябва да бъдат предприети мерки за 
ограничаване на емисиите на парникови газове.  

ЗеОП могат да бъдат обвързани и с Целите за устойчиво развитие, идеята за които възниква на 
конференция за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации през 2012 г. в Рио де 
Жанейро, Бразилия. Целите за устойчиво развитие заменят Целите на хилядолетието, разработени през 
2000 г. и валидни до 2015 г. На 2 август 2015 г. държавите-членки на ООН приемат „Да преобразим 
света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие”, която съдържа преамбюл, декларация, 
самите цели и 169 подцели. България се присъединява към Програмата на Срещата на върха, състояла 
се на 25 септември 2015г. в Ню Йорк. 
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вода и енергийни източници да бъде максимално оптимизирана. Досегашният модел, основан на 
извличането на ресурси, употребата им и тяхното изхвърляне, води до огромно количество отпадъци, 
които замърсяват околната среда. Например, през 2014 г. страните-членки на ЕС са произвели близо 
2,503 милиона тона отпадъци24, което е най-високата стойност за периода 2004 – 2014 г.  

За 2014 г. България е над средното ниво за ЕС по генерирането на отпадъци (с изключение на 
минералните отпадъци) – 2 474 килограма на глава от населението в сравнение с 1 717 килограма на 
глава от населението за ЕС25.  

За сметка на това, едва 55% на ниво ЕС и само 17% в България от тези отпадъци са били рециклирани26. 
Когато към екологичните последици добавим и възможните спадове в икономиката заради 
изчерпването на ресурсите, „затварянето на кръга“ е от изключително значение в дългосрочен план.  

В тази връзка през 2015 г. ЕК представя „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата 
икономика“27, част от пакета мерки за въвеждането на кръгова икономика в ЕС. Приложението към 
Плана съдържа график за изпълнение на мерките. Именно в графика е отбелязано, че от 2016 г. нататък 
ще се предприемат „действия в областта на екологосъобразните обществени поръчки: по-голямо 
интегриране на изискванията за кръговата икономика, подкрепа за по-широко разпространение, 
включително чрез схеми за обучение, засилване на използването на екологосъобразните обществени 
поръчки от Комисията и при управлението на средства от ЕС“. Комисията се ангажира да набляга на 
аспектите на кръговата икономика при разработването на нови или обновяването на съществуващите 
критерии за ЗеОП.  

Пакетът по мерките за въвеждане на кръгова икономика включва и немалко промени в съществуващото 
законодателство на ЕС, но и нови инициативи от страна на Комисията. В допълнение, ЕК смята да 
разработи показател затова как ЗеОП могат да са движеща сила на кръговата икономика и на 
иновациите, т.е. използването от държавните органи на тяхната покупателна способност за избиране на 
екологосъобразни стоки, услуги и строителни работи28.  

 
 

  

                                                             
24 Eurostat, Waste generation, 2014, kg per inhabitant. Данните са достъпни на http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste statistics#Further Eurostat information  
25 Eurostat, SDG 12 'Responsible Consumption and Production'. Данните са достъпни на 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/responsible-consumption-and-production  
26 Пак там. 
27 Съобщението на Комисията до Съвета, Парламента и Икономическия и социален комитет и Комитета на 
регионите COM/2015/0614. „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ 
28 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно рамка за мониторинг на кръговата икономика, COM (2018) 29 
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Индикативна прогноза за развитието на ЗеОП пазара в България 

Както беше посочено в предходната част на тази секция, обвързаността на България с конкретни 
глобални стратегически документи създава благоприятна среда за насърчаване на екологосъобразното 
възлагане, в резултат на което делът на ЗеОП от всички ОП в страната непрекъснато да се увеличава. 
Това по-скоро обаче е очакване въз основа на постигнатото от други държави в областта, като в същото 
време, остойностяването и прогнозирането на конкретен ефект и резултати на този етап е 
изключително трудно, най-вече поради липсата на средносрочни и дългосрочни прогнози за ОП и 
ЗеОП, изготвяни от възложителите. В този смисъл, прогноза за потенциала за развитие на пазара е 
възможно да се направи само на високо ниво, с чисто индикативна цел.  

Изследването на развитието на ЗеОП пазара в други европейски държави показва, че в националните 
планове за действие се задават цели за постигане в рамките на конкретен времеви период. Целите за 
ЗеОП могат да са насочени към: 

 общия пазар на обществени поръчки в страната: 
o в Белгия:  

 във Фландрия 100% устойчиви ОП до 2020 г.; 
 Брюксел 20% до 2017 г.; 
 Валония 100% устойчиви ОП до 2019 г. 

o във Франция – 30% до 2020 г. 
o в Полша - 25% до 2020 г. 

 
 конкретна продуктова група: 

o в Чехия целите до 2020 г. са:  
 25% от всички закупени превозни средства за държавно и обществено ползване 

трябва да използват алтернативна енергия 
 50% (спрямо 2010 г.) намаляване на употребата на хартия 

 
 група възложители  

o в Словакия до 2020 г. 50% от всички ОП на централната администрация трябва да 
включват „зелени“ критерии   
o в  Холандия до 2015 г. (реализирано): 

 100%  от всички ОП на правителствено ниво  
 75% от всички ОП на областно ниво (провинция) 
 50% от всички ОП на общинско ниво. 

 
Както се вижда от анализа, някои държави поставят общи за ЗеОП пазара цели, други – за отделни 
продуктови групи, а трети – за тип възложители.  

Като се вземат предвид, от една страна, високите цели, които си поставят други европейски държави, а 
от друга страна скромният, в сравнение с тях, официално отчетен дял на обявените ЗеОП в България 
(4.55% ЗеОП към края на 2017 г.), както и ниската степен на информираност на възложителите в 
България по темата за ЗеОП, би могло да се заключи, че потенциалът за развитието на този пазар в 
страната като цяло е значителен.  

Трябва да се посочи също, че анализът на базовата информация показа, че реалният брой ЗеОП в 
България в момента е по-висок от официално отчетения – така например 39 обявени процедури за ОП 
през 2017 г., които бяха допълнително идентифицирани от участниците в проучването като „зелени“, 
повишиха относителния дял на ЗеОП от всички ОП в 2017 г. с приблизително 0.5%, достигайки до 4.9% 
за последната година от изследвания 4-годишен период.  
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Индикативна прогноза в краткосрочен и средносрочен план   

За целите на определяне на потенциала на ЗеОП пазара в краткосрочен и средносрочен план е направен 
анализ първо на база на идентифицираните продуктови групи, след което данните от този анализ са 
съотнесени към отделните групи възложители.  

Като изходни данни за прогнозирането на потенциала са използвани данните за обема на обявените 
през 2017 г. (последната в изследвания период) ЗеОП по продуктови групи. Представената по-долу 
графика показва дела на обявените ЗеОП през последната година по продуктови групи. 

 

Източник: Базова информация 

Анализът на потенциала на пазара в краткосрочен план се основава на проведените интервюта, които 
показаха, че в средата на 2018-та година (първата от 2-годишния период) възложителите нямат 
достатъчно познания за това какво представляват екологосъобразните критерии или ЗеОП. Това е ясна 
индикация, че в периода 2018 г. – 2019 г. не може да се очаква съществена промяна в потенциала на 
пазара. Това допускане бе потвърдено по време на проведените интервюта и от самите възложители, 
според които през тези две години няма да има съществена промяна на дела на ЗеОП спрямо ОП общо. 
В подкрепа може да се посочи и обстоятелството, че практическото помагало, което се разработва в 
момента, се планира да бъде готово към края на 2018 г., а популяризирането му ще продължи и през 
2019 г. В допълнение, както показа проучването, е необходима широкомащабна комуникационна и 
обучителна дейност сред възложителите. Ефектът от тези инициативи се очаква да се усети на пазара на 
ЗеОП от 2020 г. нататък.  

С оглед на посочените фактори, допускането е за потенциал на ЗеОП в диапазон от 5% до 7% в 
двугодишен период.  

Кумулативният потенциал в средносрочен план е съпоставен с дефинираните цели в други европейски 
държави. Като цяло, съпоставени със състоянието на българския ЗеОП пазар към края на 2017 г., тези 
цели изглеждат твърде амбициозни, за да бъдат използвани като директно приложим показател.  

Макар и по-напреднал в развитието си, пазарът в Полша изглежда най-близък като зрялост до пазара в 
България от идентифицираните и посочени примери, като същевременно прогнозата на Полша е най-
консервативна (25% дял на ЗеОП до 2020 г.). Затова данните за Полша са използвани като индикативен 
референтен показател.  

За целите на анализа е изчислен индексът „Съставна годишна норма на растеж“29, който показва 
темповете на растеж на полския ЗеОП пазар в периода 2014 г. – 2020 г., като се вземат предвид 

                                                             
29 Compound annual growth rate 
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отчетеният през 2014 г. дял на ЗеОП (9.25%) и целевият дял от 25% през 2020 г. За посочения период в 
Полша този индекс възлиза на 18%. 

Индексът „Съставна годишна норма на растеж“ е приложен към относителния дял на ЗеОП в България 
към края на 2017 г. (4.9%30), за да се изчисли потенциала на местния пазар в 5-годишен период.  
Заложените за целите на анализа стойности на индекса са в диапазон 18% (референтна стойност от 
полския пазар на ЗеОП) и 25% (което се приема като максимално допустима за целите на анализа 
стойност на индекса, отчитаща по-амбициозен ръст и положителен ефект от предприети активни мерки 
за развитие на пазара на ЗеОП в България). 

Прогнозираният на тази база общ потенциал на ЗеОП пазара в България за периода 2018 г. – 
2022 г. е в диапазона 10% - 15%. 

По отношение на сравнително консервативния подход трябва да се имат предвид следните 
ограничения: 

 изходната база за определяне на темпа на растеж в България е значително по-ниска от тази в 
Полша; 

 периодите, за които е изследван темпът на растеж са различни – 5 години България спрямо 6 
години Полша; 

 потенциална разлика в движещите фактори и конюнктура на двата ЗеОП пазара. 
 

Оценка на потенциала по продуктови групи 

Анализът на потенциала на ЗеОП по продуктови групи се базира на фрагментарна информация, която е 
компилация от данни, предоставени съответно от РОП и отделните възложители, участвали в 
проучването. Оценката беше допълнително ограничена и от липсата на базови данни за дела на ЗеОП от 
общите ОП по продуктови групи за изследвания период. Поради тези причини предложената оценка на 
потенциала е изцяло индикативна и трябва да се ползва само за илюстративни цели. 

Очакваният потенциал за продуктовите групи е категоризиран в четири нива, i) нисък, ii) среден, iii) 
висок и  iv) много висок,  като за всяко от тях са приложени процентни диапазони. Този метод е 
приложен и към краткосрочната, и към средносрочната прогноза на потенциала. В краткосрочната 
прогноза са дефинирани следните процентни диапазони: < 5% (нисък потенциал), 5% - 6% (среден 
потенциал), 6% - 7% (висок потенциал) и >7% (много висок потенциал), докато в средносрочната 
прогноза диапазоните са съответно < 5% (нисък потенциал), 5% - 10% (среден потенциал), 10% - 15% 
(висок потенциал) и > 15% (много висок потенциал). 

Продуктова група „Проектиране, изграждане и управление на сгради“ 

Потенциалът за развитие на ЗеОП в тази група трябва да се разглежда и анализира в контекста на 
Закона за енергийна ефективност и Националния план за действие по енергийна ефективност до  
2020 г., на Национална програма за развитие на България 2020, както и на ОПРР, защото енергийното 
обследване на сградите и повишаване на класа енергийна ефективност на сградите директно 
„озеленява“ ОП. Средствата, които се предоставят по Приоритетна ос 131, Приоритетна ос 232 и 
Приоритетна ос 333 на програмата могат да се използват от бенефициентите за реализиране на 
съответни цели по енергийна ефективност. Потенциалът допълнително се увеличава от включването на 
изискване за въведена от изпълнителя система за управление по околна среда. 

  

                                                             
30 Базова информация 
31 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 
32 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ 
33 „Регионална образователна инфраструктура“ 



Проект на аналитичен доклад 
  

  

Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане – Етап 1   

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски 
съюз  
 
18-ти септември 2018 г.  82 
 

Анализът на предходния програмен период показва, че най-активните години от гледна точка на 
договаряне на средства по оперативните програми са от 4-та до 6-та година в периода, което попада в 
хоризонта на краткосрочната прогноза.  Анализът показва също, че последната година от програмния 
период се измества с една до две години, което пък попада в средносрочната прогноза и има 
положителен ефект върху потенциала. 

Тъй като в ИСУН се води статистика за договорените и реално изплатени средства, а не за 
съотношението договорени средства: възложени ОП, ефектът на посочените фактори не може да се 
измери количествено.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за много висок в 
краткосрочен план и висок в средносрочен план: 

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

> 7%  10% - 15% 

 

Продуктова група „Проектиране, строителство и поддръжка на пътища“ 

Потенциалът за развитие в тази продуктова група е свързан с вече договорените по Приоритетна ос 234 
на ОПТТИ големи инфраструктурни проекти, по които обаче все още не са обявени ОП. 

В допълнение, съгласно Интегрирана транспортна стратегия до 2030, в картата на разширената мрежа, 
освен направленията и възлите в съществуващата карта на TEN-T, са включени и нови предложения: 
пет нови пътни трасета – направлението София – Велико Търново – Шумен – Варна, Скоростен път 
Рила, по направлението „Кюстендил- Дупница – Самоков – ПВ Богородица – АМ „Тракия”/ АМ „Хемус”, 
Скоростен път I-2 „Русе – Шумен”, Скоростен път „Варна – Дуранкулак” и Път „Пловдив – Рудозем”, 
Пристанище Силистра. В нея попадат и железопътните връзки към Варна. В национален аспект ще се 
развиват и пътните отсечки с регионално значение, които осъществяват връзка на второстепенни и 
третостепенни възли с TEN-T мрежата. Тези пътни отсечки са включени в Методиката и критериите за 
приоритизиране на пътни отсечки, която е утвърдена от АПИ през февруари 2015 г. и е изготвена на 
база на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г. и 
Средносрочната оперативна програма към нея. Пътните отсечки са включени в обхвата на Приоритетна 
ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. Реализацията на планираните 
инфраструктурни проекти би довела до увеличаване на ЗеОП потенциала в тази група, тъй като 
основният приложим екологосъобразен критерий е изискването за наличие при изпълнителя на 
система за управление по околна среда.  

С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за много висок в 
краткосрочен план и висок в средносрочен план: 
 

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

> 7% 10% - 15% 

 

  

                                                             
34 Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа 



Проект на аналитичен доклад 
  

  

Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане – Етап 1   

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски 
съюз  
 
18-ти септември 2018 г.  83 
 

Продуктова група „Транспорт“ 

Потенциалът на тази група се предопределя от факта, че в обхвата й са включени услуги по 
сметоизвозване, които се възлагат с определена цикличност. Включват се също и транспортни средства 
за сметоизвозване, които лесно могат да бъдат „озеленени“ чрез стандарт Евро 6 (изискване за 
използване на транспортни средства с ниски нива на въглеродни емисии). Допълнителен потенциал ще 
се генерира и с включването от края на 2018 г. на пощенските услуги в обхвата на групата. Потенциал 
предоставят и плановете на общините за развитие на устойчив градски транспорт, където ОП могат да 
бъдат „озеленени“ по подобен начин.  

С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за висок и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

6% - 7% 10% - 15% 

  

Продуктова група „Инфраструктура на отпадъчни води“  

Тази продуктова група разкрива най-голям потенциал за развитие на ЗеОП както в краткосрочен, така и 
в средносрочен план, което е свързано със следните обстоятелства. Поради голямото забавяне в 
договарянето и усвояването на средства по Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС се допуска, че 
инвестициите в проекти по тази ос, включително възлагането на ОП, ще продължат до 2023 г. (предвид 
реално започналото договаряне едва през 2016 г.) Предстоят мащабни инвестиции във ВиК сектора, с 
оглед на нормативните изисквания на ЕС в областта на отпадните води, както и спазване на одобрените 
от КЕВР инвестиционни програми на ВиК дружествата, които са одобрени от регулатора основно в 
периода 2016 г. – 2017 г., а срокът за изпълнението им е до 2021 г.  

Общественото възлагане в тази група е директно свързано с опазването на околната среда, тъй като 
реализирането на проектите води до намаляване на замърсяването и минимизиране на изпускането на 
опасни химикали и материали в околната среда. Това автоматично прави ОП екологосъобразни по 
същество.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за много висок и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

> 7% > 15% 

 

  



Проект на аналитичен доклад 
  

  

Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане – Етап 1   

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски 
съюз  
 
18-ти септември 2018 г.  84 
 

Продуктова група „Градинарски продукти и услуги“ 

С разширяване на обхвата на групата на ниво ЕК от началото на 2019 г., се допуска, че ще се повиши и 
потенциалът й за „озеленяване“, тъй като в нея ще се включат снегопочистването и препаратите за него, 
както и поддръжката на чистотата на обществени площи. „Озеленяването“ на групата се постига чрез 
осъществяването на дейностите по начин и с продукти, щадящи околната среда, с избор на растителност 
за озеленяване, която да не нарушава биоразнообразието. Технически озеленяването се реализира 
посредством залагане на изискване за екомаркировка на използваните препарати, което е индикация за 
наличния потенциал в тази група.  В момента обявяваните ЗеОП в тази група са свързани с проекти по 
благоустройство на градски части, вкл. паркове и озеленяване.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за висок и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

6% - 7%  10% – 15% 

 

Продуктови групи „Компютри и монитори“ и „Устройства, извличащи изображения“ 

Потенциалът в тези продуктови групи се разглежда едновременно, тъй като те се подчиняват на сходна 
динамика. Екологосъобразното възлагане в тези групи се свързва с екомаркировка за енергийна 
ефективност, което се залага като изискване от възложителите и в момента, но не се посочва изрично 
като „зелен“ критерий. И двете групи лесно могат да бъдат „озеленени“, тъй като включването на 
екомаркировка в ОП технически не е трудно за прилагане, необходимо е само възложителите да бъдат 
съответно информирани да отчитат подобни ОП като ЗеОП.  

С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за висок и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

6% - 7% 10% – 15% 

 

Продуктова група „Управление на отпадъци“ 

Тази група по същество е „зелена“, тъй като е пряко свързана с опазване на околната среда, което е 
индикация за наличен висок потенциал за развитие на ЗеОП. Потенциалът на групата се оценява в 
контекста на ОПОС, която предвижда предоставяне на средства  за компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Бюджетът по Приоритетна ос 2 
„Отпадъци“ на ОПОС е по-нисък от този по Приоритетна ос 1 „Води“, поради което има разлика в 
очаквания потенциал на тази продуктова група в сравнение с група „Инфраструктура за отпадъчни 
води“.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за висок и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

6% - 7% 10% – 15% 

  



Проект на аналитичен доклад 
  

  

Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане – Етап 1   

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски 
съюз  
 
18-ти септември 2018 г.  85 
 

Продуктова група „Почистващи продукти и услуги за почистване“ 

Възлагането в тази група се осъществява главно централизирано, чрез рамкови споразумения, 
обикновено за срок от три години, поради което в средносрочен план се предвижда по-голям потенциал 
за групата. „Озеленяването“ на ОП в тази група е лесно осъществимо, тъй като екологосъобразните 
критерии са свързани с използване на екологични продукти, което се доказва с екомаркировка.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за среден в 
краткосрочен план и висок в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

5% - 6% 10% – 15% 

 

Продуктова група „Улично осветление“ 

Потенциалът в тази продуктова група е свързан със стратегиите на общините за устойчиво развитие, 
които се финансират по Приоритетна ос 135 на ОПРР. Както вече беше споменато, допуска се, че пикът 
на договаряне на средства по оперативната програма попада в краткосрочната прогноза, затова се 
прогнозира максималният потенциал за този период. Трябва да се отбележи, че бенефициентите по 
Приоритетна ос 1 вече са определени. „Озеленяването“ в групата може да се постигне чрез включване в 
ОП, обявявани от бенефициентите, на цели за повишаване на енергийната ефективност и залагане на 
конкретни изисквания в техническата спецификация.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за много висок в 
краткосрочен план и висок в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

> 7% 10% – 15% 

 

Продуктова група „ЗеОП, пряко свързана със специфичната дейност на възложителя“ 

По-голямата част от ЗеОП в тази група са свързани със секторни възложители, което предопределя 
голямото разнообразие и специфика на купуваните продукти. Трябва да се посочи, че тази група може 
да не расте задължително с ръста на пазара.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за среден и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

5% - 6% 5% - 10% 

 

  

                                                             
35 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 



Проект на аналитичен доклад 
  

  

Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо 
помагало за тяхното възлагане – Етап 1   

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски 
съюз  
 
18-ти септември 2018 г.  86 
 

Продуктова група „Копирна и графична хартия“ 

Озеленяването на тази продуктова група технически е лесно осъществимо, чрез прилагане на изискване 
за екомаркировка. Може да се постигне пълно „озеленяване“ на групата. ЗеОП се обявяват  
централизирано през рамкови споразумения, които обикновено са за срок от три години.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за висок и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

6% - 7% 10% - 15% 

 

Продуктова група „Мебели“ 

Потенциалът на тази група е прогнозиран с презумпцията, че съществуват сравнително лесни за 
прилагане екологосъобразни критерии като екомаркировки и системи за управление по околна среда.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за среден и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

5% -6% 5% - 10% 

 

Продуктова група „Електроенергия“ 

Потенциалът за „озеленяване“ на тази група, като цяло е голям, но се допуска, че не би могъл да бъде 
реализиран в краткосрочен и средносрочен план, тъй като няма натрупана критична маса от подобни 
поръчки, в същото време все още не са съвсем ясни механизмите, по които се договаря електроенергия 
на свободен пазар. В допълнение, няма яснота какви изисквания ще бъдат включени в разработвания 
нов пакет мерки за сектора.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за нисък в 
краткосрочен план и среден в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

< 5% 5% - 10% 

 

Продуктова група „Кетъринг и храна“ 

Основният потенциал за „озеленяване“ на групата в краткосрочен план е свързан с организирането на  
събития (има и български добри практика в тази група). „Озеленяването“ се реализира чрез залагане на 
изискване за използване на прибори и съдове, годни за многократна употреба. За използваните 
хартиени продукти за еднократна употреба, се изисква да притежават екомаркировка. И двата 
екологосъобразни критерия са лесно приложими към ОП.  

В средносрочен план е възможно потенциалът да се увеличи чрез включване на екологосъобразни 
критерии при ОП за доставка на храни за детските градини и училищата, като например използването 
на продукти местно производство (сезонни плодове и зеленчуци и по-ниски транспортни разходи) 
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и/или опаковки от рециклирани компоненти.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за висок в 
краткосрочен план и среден в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

6% - 7% 5% - 10% 

 

Продуктова група „Други“ 

В тази група са включени разнообразни и еднократни по характер продукти. Предвид факта, че липсва 
информация за тяхната периодичност, както и това, че се обявяват от различни възложители, не е 
възможно да бъде изведен тренд, поради което потенциалът на групата се оценява в долната граница на 
съответните диапазони.  В общия случай, екологосъобразните критерии са свързани с прилагане на 
съответни стандарти и системи за управление по околна среда, което е индикация за наличен ЗеОП 
потенциал в групата.  
 
С оглед на посочените фактори, потенциалът за „озеленяване“ на тази група е приет за среден и в 
краткосрочен, и в средносрочен план:  

2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

5% - 6% 5% - 10% 

 

Оценка на потенциала по групи възложители 

На база на анализа на потенциала на продуктовите групи в краткосрочен и средносрочен план и на 
концентрацията на съответните продуктови групи в отделните групи възложители, е анализиран и 
потенциалът по групи възложители: 

 

Група възложители 
2-годишен  
потенциал 

5-годишен  
потенциал 

Общини > 7% 10% - 15% 

Други ведомства > 7% 10% - 15% 

Други възложители 5% - 6% 5% - 10% 

Министерства 6% - 7% 5% - 10% 

   

За да се постигне и реализира този потенциал обаче е необходимо да се предприемат стъпки по 
популяризирането на същността и ползите от ЗеОП и за насърчаване използването на 
екологосъобразни критерии в ОП. 
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7. Списък на продуктови групи, 
които да бъдат включени в 
практическото помагало 

7.1. Приложен подход 
С цел определяне на продуктовите групи, които да бъдат включени в практическото помагало, беше 
направена оценка на продуктовите групи, за които беше установено, че в периода 2014 г. – 2018 г. е 
имало поне една обявена ЗеОП. За целите на оценката беше приложен следният подход: 

 Дефиниране на критерии за оценка на потенциала за „озеленяване“ на съответната продуктова 
група; 

 Присъждане на точки на всеки идентифициран критерий, в зависимост от приложимостта / 
релевантността му към състоянието на пазара на ЗеОП в България в момента; 

 Определяне на окончателния списък с продуктови групи на база на общия генериран от всяка 
индивидуална група сбор от точки. В списъка са включени тези продуктови групи, чийто общ 
индивидуален сбор е ≥ 5 точки.  

7.2. Критерии за оценка на потенциала 
При определяне на критериите за оценка на потенциала на отделните продуктови групи бяха взети 
предвид резултатите от анализа, извършен в рамките на всяка индивидуална дейност от работата по 
Етап 1 от Проекта, както са конкретизирани в техническото задание на АОП. 

В резултат на изследването на правни актове и официални разработки, приложими към ЗеОП, анализ 
на установени добри практики по продуктови групи и анализ на историческото развитие и моментното 
състояние на българския пазар на ЗеОП, бяха изолирани следните критерии за оценка: 

Критерий 1 – Обем на обявените ЗеОП в периода 2014 г. – 2017 г. в съответната продуктова група като 
процентно отношение от общия обем на ЗеОП в този период 
  0% - 10% - 1 точка 
11% - 20% - 2 точки 
> 20% - 3 точки 

Критерий 2 – Прилагане на „зелени“ по същество критерии в отговор на изисквания на нормативни 
актове, извън ЗОП – лесно приложимо, необходимо е само тези критерии да бъдат 
популяризирани, за да станат „видими“ за възложителите като „зелени“ и те да започнат 
да ги отбелязват като такива 
ДА = 1 точка 
НЕ = 0 точки 

Критерий 3 – Наличие на приложими към съответната група екомаркировки – позволява лесно 
установяване на екологосъобразния критерий и не изисква допълнително проследяване  
ДА = 1 точка 
НЕ = 0 точки 

Критерий 4 – Идентифицирана минимум една добра практика, прилагана от български възложител в  
съответната група - добрата практика лесно може да се пренесе от един български 
възложител на друг 
ДА = 1 точка 
НЕ = 0 точки 
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Критерий 5 – Обвързаност със съществуващи стратегически документи, чиято цел е насърчаване на                   
                  устойчиво развитие и икономия на ресурси – позволява ЗеОП да бъдат разглеждани като 
                  компонент от по-широка концепция и визия 
                  ДА = 1 точка 
                 НЕ = 0 точки 

Критерий 6 – Предстоящо разширяване на обхвата на продуктова група на ниво ЕК – индикация за     
                   наличие на потенциал за развитие на тази група 
                  ДА = 1 точка 
                 НЕ = 0 точки 

Критерий 7 – Увеличаване на административната тежест за публичните възложители36 

                   ДА = 0 точки 
                 НЕ = 1 точка 

Критерий 8 – Изисква се допълнителна специфична експертиза от експертите по ОП 
                  ДА = 0 точки 
                 НЕ = 1 точка 

С цел унифициране, наименованията на продуктовите групи са възможно най-близки до 
наименованията, дадени от ЕК. 

  

                                                             
36 Обсъждано по време на проведените интервюта с възложителите. 
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7.3. Оценка на потенциала на групите за 
включването им в помагалото 
 
1. Копирна и графична хартия 

Това е продуктовата група, която е основен консуматив за почти всяка администрация и е обект на 
периодични поръчки. Крайната цел е употребата на хартия да бъде намалена до минимум (чрез 
въвеждане на електронни услуги, електронни системи за документооборот и др.), но до момента на 
постигане на тази цел, ЗеОП при закупуването на хартия остават важен елемент относно прилагане на 
мерки за опазване на околната среда. Съществуват различни варианти за прилагането на „зелени“ 
критерии в тези поръчки, например: 

 хартия на основата на възстановени хартиени влакна, рециклирана хартия;  
 хартия на основата на естествени влакна, при производството на която са спазени екологични 

стандарти.  

И за двете категории са приложими екомаркировки (напр. екомаркировката на ЕС, Син ангел), което 
улеснява залагането на екологосъобразни критерии и тяхната проследимост. Анализ на добрите 
практики показва поръчване на изцяло рециклирана хартия или през ЦОП с няколко обособени 
позиции, където една позиция може да бъде за рециклирана, а друга - за хартия на основата на 
естествени влакна и със спазени изисквания на екомаркировка. В България в тази продуктова група се 
организират централизирани поръчки през ЦОП към МФ. В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 34 
ЗеОП. 

2. Компютри и монитори  
3. Устройства, извличащи изображение 

Тези две продуктови групи са приложими към всички възложители и са обект на периодични поръчки, 
макар и на не много висока стойност.  
 
Предимствата на екологосъобразното поръчване при група „Компютри и монитори“ са видими 
особено при анализ на разходите през целия жизнен цикъл на продуктите (напр. спестяване на 
електроенергия благодарение на високия клас енергийна ефективност). В допълнение, производителите 
на такъв тип техника залагат още при производството й екомаркировки, с което се избягва 
възможността за ограничаване на пазара чрез включването на „зелени“ критерии в обществената 
поръчка. В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 56 ЗеОП. 

ЗеОП в група „Устройства, извличащи изображение“ се свързват основно със спестявания при 
потреблението на хартия, (когато се залага изискване устройството да има вариант за двустранен печат), 
спестявания на електроенергия (енергийна ефективност в режим на използване, наличие на функция 
„sleep“), потребление на ресурси по време на жизнения цикъл на продукта, в т.ч. използването на тонер 
и пълнители. В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 14 ЗеОП. 

Възложителите, с които бяха проведени интервюта, единодушно посочиха Компютри и монитори 
и Устройства, извличащи изображение, като продуктови групи, които най-лесно и бързо могат 
да бъдат „озеленени“, тъй като на практика екологосъобразни критерии се прилагат и в момента и е 
необходимо те само да бъдат визуализирани в документацията за ОП. Изразеното общо мнение е, че 
това няма да увеличи административната тежест за експертите по ОП. От 2019 г. ще стартира 
централизираното възлагане в посочените продуктови групи през ЦОП към МФ, което би следвало 
допълнително да улесни прилагането на екологосъобразни критерии в двете групи37.  
 

  

                                                             
37 Информацията е предоставена от интервюираните възложители, вкл. ЦОП към МФ. 
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4.Почистващи продукти и услуги за почистване 

Тази продуктова група е приложима за всички възложители, независимо дали са публични или 
секторни, органи на централната или местната власт. В допълнение, характерът на групата е такъв, че 
има периодичност на поръчките и залагането на екологосъобразни критерии би дало дълготраен ефект 
върху опазването на околната среда. В България на този етап поръчките за рамкови споразумения за 
почистване на ЦОП следват критериите, разработени от ЕК. За да се избегне излишно усложняване на 
избора на почистващи продукти, щадящи околната среда, се препоръчва критериите за тях да са от типа 
„обща“ екомаркировка (напр. екомаркировката на ЕС), като може да се заложи какъв процент от всички 
почистващи продукти да бъде с екомаркировка. 

В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 52 ЗеОП. 

В момента ЕК обновява критериите, като съпътстващият ги технически доклад е финализиран през  
м. юни 2018 година. Новият документ уточнява, че фокусът на групата е върху закрити помещения, като 
от тях се изключват производствени предприятия.  
 
5.Транспорт 

„Транспорт“ е една от най-големите продуктови групи, като обхваща различни дейности и продукти, 
към които могат да се заложат „зелени“ критерии. Основните цели при възлагането на ЗеОП в тази 
група са свързани с намаляването на емисиите на парникови газове, преминаването към по-устойчиви 
форми на транспорт (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.  

Без да се разпознава като такъв, най-често използваният екологосъобразен критерий в тази група в 
България в периода 2014 г. – 2018 г. е изискването за наличие съответно на стандарт Евро 5 и Евро 6, 
което изискване е наложено от Наредба № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за 
изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства. В периода 
2014 г. – 2017 г. са обявени 165 ЗеОП. 

В група „Транспорт“ са идентифицирани добри местни практики, като:  

 прилагане на метода за оценка на разходите през целия жизнен цикъл при покупката на 
автомобил в ОП, обявена и възложена от МТИТС; това е единствената идентифицирана ОП в 
България, която използва посочения метод като критерий за оценка на получените оферти; 

 обявени ОП за придобиване на хибридни или електромобили. 

Общото мнение на интервюираните възложители е, че, подобно на техниката, продуктова група 
„Транспорт“ също може лесно и бързо да бъде „озеленена“.  

6. Проектиране, изграждане и управление на сгради 

Продуктите и услугите, включени в тази група, се отнасят както за обновяването на съществуващи, така 
и за изграждането на нови сгради. В по-голямата част от случаите става въпрос за няколко процедури и 
съответно договори, за да се извършат дейностите. В зависимост от възприетата структура на 
обществената поръчка, някои от тези договори могат да бъдат възложени на един и същ изпълнител, но 
в повечето случаи те се възлагат поотделно. Някои договори могат да бъде интегрирани, така че да 
включват проектиране и изграждане или проектиране, изграждане и експлоатация, при което всички 
дейности — и работното проектиране, и основният строителен договор, и монтажните работи или 
доставката на енергийни услуги, и дори стопанисването на сградния фонд, могат да бъдат 
координирани от един изпълнител. 

Ето защо е важно да се идентифицират основните моменти в поредицата от дейности по възлагане на 
обществени поръчки, при които да бъдат интегрирани критериите за ЗеОП, Критериите, разработени от 
ЕК, имат за цел да отразят най-обичайните дейности при обществените поръчки и са придружени от 
документ с указания, в който са включени общи съвети как и кога критериите за ЗОП могат да бъдат 
интегрирани в този процес. 
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Ефектите върху околната среда, които са с най-голямо въздействие, са свързани с: 

 енергийната ефективност на сградите; 
 използваните строителни продукти (и как са произведени те); 
 продължителността на живота на сградата и нейните елементи (период на експлоатация). 

Възможно е да се заложат и изисквания за рециклирано и повторно използвано съдържание или за 
намаляване на емисиите от транспортирането на тежки материали.  

В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 184 ЗеОП. 

7. Проектиране, строителство и поддръжка на пътища 

Тази продуктова група се отнася към възложителите, отговарящи за републиканската пътна мрежа, 
както и за органите на местната власт, които поддържат пътната инфраструктура в населените места. 
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. 

Заради спецификата на групата, често става въпрос за поръчки на висока стойност от не много на брой 
възложители. Потенциалът на групата се увеличава и от факта, че са включени и поддръжката и 
рехабилитацията, а не само проектиране и строеж.  

В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 131 ЗеОП. 

8. Улично осветление 

Тази група е приложима основно за органите на местната власт, тъй като те са отговорни за уличното 
осветление в населените места. Цялото наименование на продуктовата група на ЕК е „Улично 
осветление и сигнализация за регулиране на движението“. При прегледа на добри практики, беше 
установено, че поръчките за улично осветление преобладават както в България, така и в други страни-
членки на ЕС, затова е предложено по-краткото наименование. 

Основните критерии, които се залагат, касаят енергийната ефективност на осветителните тела. По този 
начин се осигурява необходимата осветеност, а използването на екологосъобразни критерии води до 
намаляването на консумираната електроенергия на етапа на използването и свързаните с това емисии 
на парникови газове.  

Ползите от ЗеОП в тази група могат да се обобщят като: намалена консумация на електроенергия и 
съответно реализиране на енергийни спестявания; намалени емисии на въглероден диоксид (CO2); по-
дълъг експлоатационен период. 

В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 15 ЗеОП. 
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9. Кетъринг и храна 

„Кетъринг и храна“ е група, в която се възлагат поръчки основно от общини, но може да бъде 
използвана и от други възложители при организирането на събития. Критериите на ЕК обхващат 
различни аспекти от поръчките: 

 Доставки на биологични храни или на храни, произведени в рамките на „системи за 
интегрирано производство“ (Закон за защита на растенията, чл. 12; НАРЕДБА № 15 от 3.08.2007 
г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и 
тяхното означаване). Този тип доставки38 спомагат да се ограничи негативното въздействие на 
земеделието върху околната среда (попадането на токсични вещества в почвата, водата, въздуха) 
и отрицателното влияние върху здравето на земеделските производители, дължащо се на 
неправилна употреба и боравене с някои пестициди и торове.  

 Доставки на сезонни продукти – по този начин се ограничава ерозия на почвата, унищожаване 
на горите и загуба на биоразнообразие, причинени от неподходящи селскостопански практики, 
прекалено интензивно животновъдство и интензивни риболовни и използвани в аквакултурата 
практики.  

 Поръчки за доставка в насипно състояние или в опаковки с високо съдържание на рециклирани 
съставки, както и разделно събиране на отпадъците – критерии от този тип спомагат за 
изпълнението на целите и стратегиите и на европейско ниво за намаляване и управление на 
отпадъците. 

 Използване на съдове и прибори за многократна употреба – този тип критерии са добър 
инструмент към инициативата на ЕК за намаляване на пластмасата за еднократна употреба.  

 При транспорта на храните могат да се заложат изисквания за ниско емисионни транспорти 
средства. 

Идентифицираните добри практики са свързани с доставките на храна за училища, където чрез ЗеОП се 
цели и повишаване на качеството на храната в детските заведения и училища, като своевременно са 
спазени и всички изисквания за безопасност на храните.  

В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 12 ЗеОП. Тази продуктова група има допълнителен потенциал за 
развитие в България в контекста на обсъжданите промени в наредбата за храните в детските заведения 
(Наредба № 9 на Министерство на земеделието и храните от 16.09.2011 г.).  

10. Мебели 

Част от заключенията при анализа на ЕК във връзка с тази продуктова група са: 

 материалите за изработване на мебелите, са основният елемент, който пряко въздейства на 
околната среда. Факторите, които могат да се вземат предвид при ЗеОП, са свързани с това до 
каква степен е издръжлив и рециклируем използваният материал;  

 производството, сглобяването и обработката на отделните части е следващият етап, към който 
прилагането на екологосъобразни критерии би довело до положителен ефект върху опазването 
на околната среда; 

Водещи критерии при ЗеОП основно са търсенето на маркировки за произхода на материала (от 
устойчиво отглеждани гори); закупуването на мебели, които позволяват да се употребят отново или 
чиито части биха се заменили лесно; внимание се обръща и на ниско остатъчно ниво на химикали в 
материалите.  

В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 22 ЗеОП. 

  

                                                             
38 Възможно е да се заложи такова изискване не за цялата доставка на продукти, а за определен процент от тях, 
напр. 15% от зеленчуците да са с органичен произход. 
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11. Поддръжка на обществени пространства 

Тази продуктова група е приложима основно за органи на местната власт, тъй като касае поддръжката 
на обществени площи. Към настоящия момент, продуктовата група, разработена на ниво ЕС, е 
„Градинарски продукти и услуги“. В момента ЕК обсъжда предложение този тип критерии да се 
разширят до „поддръжка на обществени пространства“, за да покрият повече продукти и услуги и на 
база ключови области за насърчаване на екологосъобразните поръчки и пазарни проучвания, 
проведени от ЕК.  

Съвместният изследователски център на ЕК представя първия доклад по новата продуктова група през 
м. май 2017 година. Очаква се новите критерии да бъдат публикувани в началото на 2019 година39. Това 
е и една от причините за включването на група с наименование „Поддръжка на обществени 
пространства“ в списъка с продуктови групи, към които да се прилагат екологосъобразни критерии в 
България.  В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 34 ЗеОП. 

12. Инфраструктура на отпадъчни води 

Инфраструктурата на отпадъчни води и организирането на свързани с нея ОП често изисква 
допълнителна специализирана експертиза. Обикновено един проект за инфраструктура за отпадъчни 
води задължително включва фаза на проектиране, избор на изпълнител и изграждане.  

Последващата експлоатационна фаза, аналогично на предходните, засяга различни екологични 
проблеми, поради което ЕК е разработила насоки, обхващащи всички тези фази. Заради сложността на 
проектите често се прилагат методики от типа на разходи през жизнения цикъл, оценка на жизнения 
цикъл и модели на основата на множество критерии, при които се съчетават финансови, технически и 
екологични оценки.  

В резултат на прегледа на добри практики беше установено, че екологосъобразни критерии могат да се 
залагат както към изпълнението на дейностите, така също и към материалите, от които са изработени 
продуктите (тръби, оборудване) или към изпълнителя (изискване да има въведена система за 
управление и опазване на околната среда). 

Очакваната помощ за регионалните ВиК оператори също разкрива потенциала на тази продуктова 
група. Европейската банка за възстановяване и развитие реализира проект, целящ да се преодолее 
съществуващата липса на финансиране в сектора на ВиК в България и по този начин да се подпомогне 
страната при постигането на съответствие с директивите на ЕС за градските отпадъчни води и питейната 
вода40. Едно от основните въздействия на проекта ще е именно ползите, които подобряването на ВиК 
инфраструктурата ще допринесе за околната среда. В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 57 ЗеОП. 

13. Текстил 

Приложимите към тази група екологосъобразни критерии, акцентират върху най-значимите 
въздействия върху околната среда по време на продуктовия жизнен цикъл на продукта или услугата: 

 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 при употреба и имат по-трайни функционални покрития;  
 възлагане на договори за услуги, благодарение на които се свежда до минимум енергията, 

използвана за пране, сушене и гладене на текстилни изделия.  

                                                             
39 GPP Work Programme for 2018-19. Програмата е достъпна на 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp criteria wp.htm  
40 European Bank for Reconstruction and Development, “ESIF/EBRD Water Sector Financing”. Повече информация на 
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/esifebrd-water-sector-financing-fw.html  
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Идеята за повторното използване на материалите е широко застъпена и в стратегиите за кръгова 
икономика, а чрез залагането на такива критерии в ОП възложителите могат да предприемат стъпка 
към постигането на тази цел. В периода 2014 г. – 2017 г. е обявена 1 ЗеОП. 

14. Електроенергия 

Тази продуктова група касае закупуването на електроенергия от страна на възложителите, като се цели 
увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и преминаване 
към високоефективно КПТЕ (комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия) или 
КПТЕ въз основа на възобновяеми енергийни източници, или КПТЕ само на газ. В зависимост от това 
колко е развит пазарът и какви са нивата на електроенергията от ВЕИ, различни проценти биха били 
подходящи за различните национални пазари. Възможно е да се започне с по-ниски проценти на дела 
на ВЕИ енергията и постепенното то да се увеличава. Сертификатите за произход на електроенергията 
се издават от съответните държавни органи и служат за доказателство на произхода по време на 
процедурата по ОП. В периода 2014 г. – 2017 г. са обявени 9 ЗеОП.  
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7.4. Окончателен списък 
Въз основа на извършената оценка, списъкът с продуктови групи, които да бъдат включени в 
помагалото, съдържа представените по-долу  групи, по азбучен ред.  

За всяка продуктова група е представен кратък обхват, използван в насоките за критерии за ЗеОП на 
ЕК41. Пълният обхват на отделните продуктови групи, определен от ЕК, е наличен на уебсайта на 
Съвместния изследователски център към ЕК. 

 

1. Инфраструктура за отпадъчни води 

В критериите за тази продуктова група ЕК включва планирането, проектирането, изграждането, 
експлоатацията и извеждането от експлоатация на канализационни мрежи, пречиствателни 
станции за отпадъчни води и съоръжения за третиране на утайки. 

Примерни CPV кодове за тази продуктова група са: 

 45232400-6 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни 
колектори; 

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

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

2. Кетъринг и храна 

Групата включва закупуването на хранителни продукти и услуги в сферата на храненето и на 
услуги за приготвяне и доставяне на храна. 

Примерни CPV кодове, идентифицирани от ЕК като част от 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. 

3. Компютри и монитори 

В тази продуктова група на ЕК към момента попадат продукти, разделени на три подгрупи: 

 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“). 
Примерен списък на CPV кодовете, съотносими към групата: 

 30213000-5 Персонални компютри; 
 30213300-8 Настолен компютър; 
 30231000-7 Компютърни екрани и конзоли.  

  

                                                             
41 Представените примерни CPV кодове се отнасят основно към групи и раздели продукти и услуги и не са 
изчерпателни по отношение обхвата на групата.  
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4. Копирна и графична хартия  

Критериите на ЕК са разработени за непринтирана хартия за писане, печатане и копиране (до 
170 g/m2), която се продава на листове или ролки. 

Примерни CPV кодове: 

 30197644-2 Ксерографска хартия; 
 30197630-1 Хартия за печатане. 

5. Мебели 

Под „мебели“ ЕК включва продукти, самостоятелни или вградени, чиято основна функция е 
свързана със складиране, поставяне или окачване на предмети, както и с осигуряване на място, 
където потребителите могат да почиват, седят, хранят, независимо дали тези продукти са 
поставени в закрити помещения или навън. 

Примерни CPV кодове: 

 39100000-3 Мебелировка; 
 39130000-2 Мебелировка за офис. 

6. Почистващи продукти и услуги за почистване  

За да се избегне излишно усложняване на избора на почистващи продукти, щадящи околната 
среда, се препоръчва критериите на ЕК за тях да са от типа „обща“ екомаркировка (напр. 
екомаркировката на ЕС), като може да се заложи какъв процент от всички почистващи продукти 
да бъде с екомаркировка. Комисията предвижда възможност за екологосъобразни изисквания 
при почистващите материали (напр. микрофибърни кърпи или такива с екомаркировка) и 
наличието на системи за управление по околна среда (напр. ISO 14001 или EMAS).  

Примерни CPV кодове: 

 39800000-0 Почистващи и полиращи продукти; 
 90911200-8 Услуги по почистване на сгради, без жилищните. 

7. Поддръжка на обществени пространства 

Към момента ЕК има разработени насоки за продуктова група „Градинарски продукти и услуги“, 
като те са обект на актуализация и разширяване на обхвата. В рамките на последната работна 
версия за новия обхват на групата са включени: 

 почистващи продукти и услуги за обществени пространства; 
 градинарски продукти и услуги; 
 транспортни средства, свързани с поддръжката на обществени пространства; 
 техника, използвана за поддръжка на обществени пространства.  

 

Както и в сегашната група, отново са застъпени градинарските продукти и услуги, които се 
отнасят до градини и паркове (изключват се горите и тревни настилки на спортни площадки) и 
улично озеленяване. Градинарските продукти обхващат подобрители на почвата (торове), 
напоителни системи, декоративни растения (за такива се считат растения, които не са 
характерни за даден район). Пример за „зелен“ критерий при подобрителите на почвата е 
съдържанието им да не надвишава максималните концентрации на тежки метали (цинк, олово, 
кадмий и др.). Градинарските услуги включват подкастряне, оформяне, засаждане на 
растителност, торене и напояване.  

При почистващите продукти и услуги за обществени пространства са включени услуги по 
почистването на фасади, премахването на графити, снегопочистване, събирането на отпадъци от 
обществените пространства, като за такива ще се считат улици и булеварди, тротоари, велоалеи, 
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паркинги, пешеходни зони, подлези. Към продуктите спадат универсални почистващи средства 
в това отношение, както и химични или абразивни материали, служещи против заледяване на 
пътища.  

Примерни CPV кодове: 

 90610000-6 Услуги, свързани с почистване и метене на улици; 
 90620000-9 Услуги по почистване на улици от сняг; 
 77310000-6 Услуги по създаване и поддържане на зелени площи; 
 77311000-3 Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения.  

8. Проектиране, строителство и управление на сгради  

Критериите на ЕК разглеждат процедурата за възлагане на обществени поръчки за сгради, 
включително тяхното проектиране, подготовка на строителна площадка, изграждане, 
поддръжка и текущо управление. Реновирането на вече съществуващи сгради също е застъпено 
и е определено в Директивата относно енергийните характеристики на сградите 2010/31/ЕС като 
такива ремонтни работи, при които: 

 общите разходи за ремонта, свързан с корпуса на сградата или техническите сградни 
инсталации, са над 25 % от стойността на сградата, без стойността на земята, върху която 
е разположена сградата; или  

 ремонтът обхваща над 25 % от площта на външните ограждащи елементи на сградата. 

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. 

9. Проектиране, строителство и поддръжка на пътища 

Продуктовата група на ЕК разглежда процедурата за възлагане на обществени поръчки за 
проектиране, строителство и поддръжка на пътища. Препоръките са съотносими както за нови, 
така и за вече изградени пътища. Засегнатите етапи са: 

 предпроектно проучване за определяне на обхвата на работите и технико-икономическо 
проучване на осъществимостта; 

 изисквания към работното проектиране и експлоатационните показатели; 
 строителство или голямо разширение; 
 използване на пътя; 
 поддръжка и експлоатация; 
 край на жизнения цикъл, т.е. извеждане на пътя от експлоатация. 

Примерни CPV кодове: 

 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. 
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10. Транспорт 

В продуктовата група, дефинирана от ЕК, са разработени три групи: 

 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. 

В момента се обсъжда обновяването на критериите на европейско ниво, като в последния доклад 
за групата от м. февруари 2018 г. са добавени и42: 

 услуги за мобилност; 
 пощенски, куриерски услуги и услуги за преместване. 

Примерни CPV кодове: 

 34100000-8 Моторни превозни средства; 
 34144511-3 Сметосъбирачни камиони; 
 90511000-2 Услуги по събиране на битови отпадъци; 
 64120000-3 Куриерски услуги. 

11. Улично осветление 

ЕК определя уличното осветление като „стационарна осветителна уредба, предназначена да 
осигурява добра видимост за потребителите на обществените зони за движение през тъмните 
часове на денонощието, с цел поддържане на безопасността на движението, потока на движение 
и обществената безопасност“43. Определението се основава на EN 13201 (БДС EN 13201-2:2016, 
европейски стандарт за светлотехническите изисквания, които са дадени като класове на 
осветление за улично осветление). От обхвата са изключени осветление на тунели, осветление на 
паркинги за лични автомобили, осветление на открито за търговски или промишлени обекти, 
спортни площадки или прожекторни уредби (например осветление за паметници, сгради или 
дървета).  

Примерни CPV кодове: 

 31500000-1 Осветителни уреди и електрически лампи; 
 34928530-2 Улични лампи. 

12. Устройства, извличащи изображение 

В тази продуктова група най-общо се включват: принтери, копирни машини и 
мултифункционални устройства (копиране, отпечатване, сканиране и/или изпращане на факс). 
В обхвата на групата не попадат факс апарати, цифрови дубликатори, големи продукти, които не 
се използват за стандартно офис оборудване (напр. продукти за печат върху носител с размер А2 
и по-голям). 

Примерни CPV кодове: 

 30121100-4 Фотокопирни машини; 
 30232100-5 Принтери и плотери. 

                                                             
42 Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Transport, JRC – European Commission. Достъпен на 
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Transport/docs/EU GPP Transport Technical Report 3 draft.pdf  
43 Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за улично осветление и сигнализация за 
регулиране на движението. Достъпни на http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street lighting bg.pdf  


