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Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за текстилни изделия 

 
 
Зелените обществени поръчки (ЗОП) представляват доброволен инструмент. Настоящият документ предоставя разработените за текстилни изделия 
критерии на ЕС за ЗОП. Подробно описание на основанията за подбор на тези критерии, както и препратки към източници на допълнителна 
информация са дадени в придружителния технически информационен доклад (Technical Background Report). 
 
За всяка група от продукти/услуги са представени два набора от критерии: 

• основните критерии са подходящи за използване от всеки възлагащ орган във всички държави-членки и се отнасят до основните 
въздействия върху околната среда. Те са замислени за използване с минимални допълнителни усилия за удостоверяване или увеличения на 
разходите;  

• пълните критерии са за желаещите да закупят най-добрите продукти, които се предлагат на пазара. За тях могат да се наложат 
допълнителни усилия за удостоверяване или леко увеличени разходи в сравнение с други продукти със същите функционални 
възможности. 

 
 

1. Определение и обхват 
 

Настоящият доклад обхваща следните текстилни изделия1: 
• текстилни облекла и аксесоари: облекла и аксесоари (като носни кърпи, шалове, чанти, пазарни чанти, раници, колани и др.), чието 

съдържание на текстилни влакна е най-малко 90 тегловни процента; 
• текстил за вътрешно обзавеждане: текстилни изделия за вътрешно обзавеждане, състоящи се от най-малко 90 тегловни процента текстилни 

влакна. Не се включват стенни и подови настилки; 
• влакна, прежди и платове: предназначени за използване за текстилни облекла и аксесоари или за текстилни изделия за вътрешно 

обзавеждане. 
 

                                                 
1  Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на 
текстилни изделия. 
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По отношение на „текстилните облекла и аксесоари“ и на „текстила за вътрешно обзавеждане“: при изчисляване на процента на текстилните 
влакна не се вземат предвид пухът, перушината, мембраните и повърхностните покрития. 

 
 
 
 
 

2. Основни въздействия върху околната среда 
 

Основни въздействия върху околната среда  Подход при ЗОП 
 

• Замърсяване на въздуха, образуване на озон (смог), 
биологично натрупване или излагане на хранителните 
вериги на въздействие и опасни ефекти върху водните 
организми или повишеното развитие на нежелани водни 
организми, които могат да понижат качеството на водите 
в резултат на неподходящата употреба на определени 
пестициди и торове в производството на влакна, и 
вещества, използвани по време на обработката на влакна 
и готови текстилни изделия 

• Отрицателно влияние върху здравето на работното място 
на служители, дължащо се на остатъци от определени 
вещества, които са опасни за човешкото здраве 
  

  
• Закупуване на текстилни изделия, получени от 

биологично производство 
• Закупуване на употребявани текстилни изделия, които 

могат да бъдат използвани отново по първоначалното си 
предназначение, или закупуване на текстилни изделия, 
които съдържат рециклирани влакна 

• Закупуване на текстилни изделия, произведени с 
ограничена употреба на вещества, опасни за околната 
среда 

• Закупуване на текстилни изделия с по-малко остатъци от 
вещества, които са опасни за човешкото здраве 

• Закупуване на текстилни изделия, които отговарят на 
минималните изисквания за устойчивост на оцветяването 
и стабилност на размерите 

• Избягване на преждевременното възникване на дефекти 
в текстилни изделия и последващото им изхабяване, като 
се насърчава използването на тъкани с устойчиви 
цветове, които не се свиват при употреба 

Забележка: редът на посочване на въздействията не отразява непременно степента на тяхната важност. 
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3. Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за текстилни изделия 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.1. Критерии на ЕС за ЗОП за текстилни изделия 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на текстилни изделия с ниски нива на токсични 
вещества, като се предпочитат изделия със слабо въздействие върху 
околната среда по време на производството им и те са изготвени от 
влакна, произведени с минимално количество пестициди. 

Закупуване на текстилни изделия с ниски нива на токсични 
вещества, като се предпочитат изделия със слабо въздействие върху 
околната среда по време на производството им и те са изготвени от 
влакна, произведени с минимално количество пестициди. 

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Пестициди 

  
За продукти, произведени от памук или други естествени целулозни 
влакна, крайният продукт не трябва да съдържа повече от 0,05 ppm 
(милионни части) от всяко от следните вещества. Сумарното 
съдържание на следните вещества не трябва да превишава 0,75 ppm:  
• 2,4,5-Т; 
• алдрин; 
• каптафол; 
• хлордан; 
• хлордимеформ; 
• ДДТ; 
• диелдрин; 
• диносеб и соли; 
• ендрин; 

1. Пестициди 
 

За продукти, произведени от памук или други естествени целулозни 
влакна, крайният продукт не трябва да съдържа повече от 0,05 ppm 
(милионни части) от всяко от следните вещества. Сумарното 
съдържание на следните вещества не трябва да превишава 0,5 ppm: 
• 2,4,5-T 
• алдрин; 
• каптафол; 
• хлордан; 
• хлордимеформ; 
• ДДТ; 
• диелдрин; 
• диносеб и соли; 
• ендрин; 
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• хептахлор; 
• хексахлорбензен; 
• хексахлорциклохексан, α; 
• хексахлорциклохексан, β; 
• хексахлорциклохексан, δ; 
• метамидофос; 
• монокротофос; 
• паратион; 
• паратион-метил; 
• пропетамфос; 
• токсафен. 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 
 
 

• хептахлор; 
• хексахлорбензен; 
• хексахлорциклохексан, α; 
• хексахлорциклохексан, β; 
• хексахлорциклохексан, δ; 
• метамидофос; 
• монокротофос; 
• паратион; 
• паратион-метил; 
• пропетамфос; 
• токсафен. 
 
За продукти, изготвени от вълнени влакна, крайният продукт не трябва 
да съдържа повече от общите количества, посочени за всяка от 
следните групи от вещества. 
 

Сумарното съдържание на следните вещества не трябва да превишава 
0,5 ppm:  

 γ-хексахлороциклохексан (линдан);  
 α-хексахлороциклохексан;  
 β-хексахлороциклохексан;  
 δ-хексахлороциклохексан;  
 алдрин;  
 диелдрин;  
 ендрин;  
 p,p'-DDT;  
 p,p'-DDD.  

 
 
Сумарното съдържание на следните вещества не трябва да превишава 
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2 ppm:  
 диазинон;  
 пропетамфос;  
 хлорфенвинфос;  
 дихлорфентион;  
 хлорпирифос;  
 , фенхлорфос; 
 етион;  
 пиримфос-метил.  

 
 
Сумарното съдържание на следните вещества не трябва да превишава 
0,5 ppm:  

 циперметрин;  
 делтаметрин;  
 фенвалерат;  
 цихалотрин;  
 флуметрин.  

 
Сумарното съдържание на следните вещества не трябва да превишава 
2 ppm:  

 дифлубензурон;  
 трифлумурон; 
 дицикланил. 

 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 
 

2. Багрила, класифицирани като сенсибилизиращи/алергенни, 
канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството 

2. Багрила, класифицирани като сенсибилизиращи/алергенни, 
канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството 
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Следните багрила не трябва да се използват в производството на 

крайния продукт: 

• С.I. Основно червено Основно червено 9 

• Дисперсно синьо 1 

• C.I. Кисело червено 26 

• С.I. Основно виолетово 14 

• C.I. Дисперсно оранжево 11 

• C. I. Директно черно 38 

• C. I. Директно синьо 6 

• C. I. Директно червено 28 

• C. I. Дисперсно жълто 3 

• С.I. Дисперсно жълто 23 

• С.I. Дисперсно жълто 149 

 
Изброените по-долу багрила се използват само ако 
устойчивостта на пот (кисела и основна) на обагрените влакна, 
прежда или тъкани е най-малко 4: 

• C.I. Дисперсно синьо 3 C.I. 61 505 

• C.I. Дисперсно синьо 7 C.I. 62 500 

• C.I. Дисперсно синьо 26 C.I. 63 305 

• C.I. Дисперсно синьо 35 

• C.I. Дисперсно синьо 102 

 
Следните багрила не трябва да се използват в производството на 
крайния продукт: 

• С.I. Основно червено Основно червено 9 

• C.I. Дисперсно синьо 1 

• C.I. Кисело червено 26 

• С.I. Основно виолетово 14 

• C.I. Дисперсно оранжево 11 

• C. I. Директно черно 38 

• C. I. Директно синьо 6 

• C. I. Директно червено 28 

• C.I. Дисперсно жълто 3 

• C.I. Дисперсно жълто 23 

• C.I. Дисперсно жълто 149 

 
Изброените по-долу багрила се използват само ако 
устойчивостта на пот (кисела и основна) на обагрените влакна, 
прежда или тъкани е най-малко 4: 

• C.I. Дисперсно синьо 3 C.I. 61 505 

• C.I. Дисперсно синьо 7 C.I. 62 500 

• C.I. Дисперсно синьо 26 C.I. 63 305 

• C.I. Дисперсно синьо 35 

• C.I. Дисперсно синьо 102 

• C.I. Дисперсно синьо 106 
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• C.I. Дисперсно синьо 106 

• C.I. Дисперсно синьо 124 

• C.I. Дисперсно оранжево 1 С.I. 11 080 

• C.I. Дисперсно оранжево 3 C.I. 11 005 

• C.I. Дисперсно оранжево 37 

• C.I. Дисперсно оранжево 76 

• (преди означавано като Оранжево 37) 

• C.I. Дисперсно червено 1 C.I. 11 110 

• C.I. Дисперсно червено 11 C.I. 62 015 

• C.I. Дисперсно червено 17 C.I. 11 210 

• C.I. Дисперсно жълто 1 C.I. 10 345 

• C.I. Дисперсно жълто 9 C.I. 10 375 

• C.I. Дисперсно жълто 39 
• C.I. Дисперсно жълто 49 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 
 

• C.I. Дисперсно синьо 124 

• C.I. Дисперсно оранжево 1 C.I. 11 080 

• C.I. Дисперсно оранжево 3 C.I. 11 005 

• C.I. Дисперсно оранжево 37 

• C.I. Дисперсно оранжево 76 

• (преди означавано като Оранжево 37) 

• C.I. Дисперсно червено 1 C.I. 11 110 

• C.I. Дисперсно червено 11 C.I. 62 015 

• C.I. Дисперсно червено 17 C.I. 11 210 

• C.I. Дисперсно жълто 1 C.I. 10 345 

• C.I. Дисперсно жълто 9 C.I. 10 375 

• C.I. Дисперсно жълто 39 
• C.I. Дисперсно жълто 49 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 

3. Ариламини 
 

Крайният продукт не трябва да съдържа следните ариламини: 

• 4-аминодифенил (номер по CAS 92-67-1) 
• бензидин (номер по CAS 92-87-5) 

3. Ариламини 
 

Крайният продукт не трябва да съдържа следните ариламини: 

• 4-аминодифенил (номер по CAS 92-67-1) 
• бензидин (номер по CAS 92-87-5) 
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• 4-хлоро-о-толуидин (номер по CAS 95-69-2) 
• 2-нафтиламин (номер по CAS 91-59-8) 
• о-амино-азотолуен (номер по CAS 97-56-3) 
• 2-амино-4-нитротолуен (номер по CAS 99-55-8) 
• p-хлороанилин (номер по CAS 106-47-8) 
• 2,4-диаминоанисол (номер по CAS 615-05-4) 
• 4,4′- диаминодифенилметан (номер по CAS 101-77-9) 
• 3,3′-дихлоробензидин (номер по CAS 91-94-1) 
• 3,3'-диметоксибензидин (номер по CAS 119-90-4) 
• 3,3′-диметилбензидин (номер по CAS 119-93-7) 
• 3,3′-диметил-4,4′-диаминодифенилметан (номер по CAS 838-88-0) 
• p-крезидин (номер по CAS 120-71-8) 
• 4,4′-метилен-бис-(2-хлоранилин) (номер по CAS 101-14-4) 
• 4,4′-оксидианилин (номер по CAS 101-80-4) 
• 4,4′-тиодианилин (номер по CAS 139-65-1) 
• о-толуидин (номер по CAS 95-53-4) 
• 2,4-диаминотолуен (номер по CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-триметиланилин (номер по CAS 137-17-7) 
• 4-аминоазобензол (номер по CAS 60-09-3) 
• о-анизидин (номер по CAS 90-04-0) 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 
 

• 4-хлоро-о-толуидин (номер по CAS 95-69-2) 
• 2-нафтиламин (номер по CAS 91-59-8) 
• о-амино-азотолуен (номер по CAS 97-56-3) 
• 2-амино-4-нитротолуен (номер по CAS 99-55-8) 
• p-хлороанилин (номер по CAS 106-47-8) 
• 2,4-диаминоанисол (номер по CAS 615-05-4) 
• 4,4′- диаминодифенилметан (номер по CAS 101-77-9) 
• 3,3′-дихлоробензидин (номер по CAS 91-94-1) 
• 3,3'-диметоксибензидин (номер по CAS 119-90-4) 
• 3,3′-диметилбензидин (номер по CAS 119-93-7) 
• 3,3′-диметил-4,4′-диаминодифенилметан (номер по CAS 838-88-0) 
• p-крезидин (номер по CAS 120-71-8) 
• 4,4′-метилен-бис-(2-хлоранилин) (номер по CAS 101-14-4) 
• 4,4′-оксидианилин (номер по CAS 101-80-4) 
• 4,4′-тиодианилин (номер по CAS 139-65-1) 
• о-толуидин (номер по CAS 95-53-4) 
• 2,4-диаминотолуен (номер по CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-триметиланилин (номер по CAS 137-17-7) 
• 4-аминоазобензол (номер по CAS 60-09-3) 
• о-анизидин (номер по CAS 90-04-0) 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 

4. Забавители на горенето 
 

4. Забавители на горенето 
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Следните забавители на горенето не трябва да се използват в крайния 
продукт: 

• PBB (полиброминирани бифенили), номер по CAS 59536-65-1 
• pentaBDE (пентабромодифенил етер), номер по CAS 32534-81-9 
• octaBDE (октабромодифенил етер), номер по CAS 32536-52-9 
• decaBDE (декабромодифенил етер), номер по CAS 1163-19-5 
 
 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 
 

Следните забавители на горенето не трябва да се използват в крайния 
продукт: 

• PBB (полиброминирани бифенили), номер по CAS 59536-65-1 
• pentaBDE (пентабромодифенил етер), номер по CAS 32534-81-9 
• octaBDE (октабромодифенил етер), номер по CAS 32536-52-9  
• decaBDE (декабромодифенил етер), номер по CAS 1163-19-5  
• три-(2,3дибромопропил-) фосфат, номер по CAS 126-72-7  
• HBCDD (хексабромоциклододекан), номер по CAS 25637-99-4 и 

3194-55-6 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 

5. Пентахлорфенол и тетрахлорфенол 
 

За продукти, произведени от памук или други естествени целулозни 
влакна, крайният продукт не трябва да съдържа повече от 0,5 
милионни части пентахлорфенол. 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 
 

5. Пентахлорфенол, тетрахлорфенол и 2,4,6-трихлорфенол 
 

За продукти, произведени от памук или други естествени целулозни 
влакна, крайният продукт не трябва да съдържа повече от 0,05 
милионни части пентахлорфенол. 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 
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6. Омекотители с фталати 
 
За продукти, които влизат в пряк контакт с кожата, следните 
омекотители с фталати не трябва да съставляват повече от 0,1 тегл. % 
от крайния продукт: 

• DEHP (ди-(2-етилхексил)-фталат), номер по CAS 117-81-7 
• BBP (бутилбензилфталат), номер по CAS 85-68-7 
• DBP (дибутилфталат), номер по CAS 84-74-2  
• DNOP (ди-н-октилфталат) 
• DINP (ди-изононилфталат) 
• DIDP (ди-изодецилфталат) 
• DIBP (диизобутилфталат)  
• TCEP (трис(2-хлоретил)фосфат) 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 
 

6. Омекотители с фталати 
 
За продукти, които влизат в пряк контакт с кожата, следните 
омекотители с фталати не трябва да съставляват повече от 0,1 тегл. % 
от крайния продукт: 

• DEHP (ди-(2-етилхексил)-фталат), номер по CAS 117-81-7 
• BBP (бутилбензилфталат), номер по CAS 85-68-7 
• DBP (дибутилфталат), номер по CAS 84-74-2  
• DNOP (ди-н-октилфталат) 
• DINP (ди-изононилфталат) 
• DIDP (ди-изодецилфталат) 
• DIBP (диизобутилфталат)  
• TCEP (трис(2-хлоретил)фосфат) 

 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 

7. Формалдехид 
 
Количеството на свободния и частично хидролизиращ се формалдехид 
в крайния продукт не трябва да превишава 70 ppm за продукти, които 
са в пряк контакт с кожата, и 300 ppm за всички останали продукти. 
 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства. 

7. Формалдехид 
 
Количеството на свободния и частично хидролизиращ се формалдехид 
в крайния продукт не трябва да превишава 20 ppm за продукти, 
предназначени за бебета и деца до 3-годишна възраст, съответно 
30 ppm за продукти, които са в пряк контакт с кожата, и 75 ppm за 
всички останали продукти. 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
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 средства. 
8. Тежки метали 
 
Количеството кадмий (Cd), хром (Cr), никел (Ni), олово (Pb) и мед (Cu) 
в крайния продукт не трябва да превишава: 

• кадмий (Cd): 0,1 ppm; 
• хром (Cr): 2,0 ppm; 
• никел (Ni): 4,0 ppm; 
• олово (Pb): 1,0 ppm; 
мед (Cu): 50,0 ppm. 
 
 
 
 
 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства, като например други частни или национални маркировки за 
текстил, отговарящи на посочените критерии, или техническо досие на 
производителя, или протокол от изпитване от признат орган. 

8. Тежки метали 
 
Количеството кадмий (Cd), хром (Cr), никел (Ni), олово (Pb) и мед (Cu) 
в крайния продукт не трябва да превишава: 

• антимон (Sb): 30 ppm; 
• арсен (As): 1,0 ppm (горни дрехи), 0,2 ppm (други); 
• кадмий (Cd): 0,1 ppm; 
• хром (Cr): 2,0 ppm (горни дрехи), 1,0 ppm (други); 
• хром VI (Cr-VI): 0,5 ppm; 
• кобалт (Со): 4,0 ppm (горни дрехи), 1,0 ppm (други); 
• живак (Hg): 0,02 ppm; 
• никел (Ni): 4,0 ppm (горни дрехи), 1,0 ppm (други); 
• олово (Pb): 1,0 ppm (горни дрехи), 0,2 ppm (други); 
• мед (Cu): 50,0 ppm (горни дрехи), 25,0 ppm (други). 
 
Удостоверяване. За съответстващи на това условие ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства, като например други частни или национални маркировки за 
текстил, отговарящи на посочените критерии, или техническо досие на 
производителя, или протокол от изпитване от признат орган. 
 

9. Устойчивост на оцветяването и стабилност на размерите 
Продуктът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 
устойчивост на оцветяването и стабилност на размерите: 

9. Устойчивост на оцветяването и стабилност на размерите 
Продуктът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 
устойчивост на оцветяването и стабилност на размерите:  

Параметър Критерии Метод за изпитване Параметър Критерии Метод за изпитване  

9.1  Плюс или минус 2 % По ISO 5077 или 9.1 Плюс или минус 2 % По ISO 5077 или 
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Промени в 
размерите след 
пране и сушене 

за пердета и мебелни 
платове, които могат 
да се перат и снемат.  
Между минус 8 % 
или плюс 4 % за 
други тъкани и 
трайни нетъкани 
изделия, други 
плетени продукти или 
тъкани хавлии. 

еквивалентен Промени в 
размерите след 
пране и сушене 

за пердета и мебелни 
платове, които могат 
да се перат и снемат.  
Между минус 8 % 
или плюс 4 % за 
други тъкани и 
трайни нетъкани 
изделия, други 
плетени продукти или 
тъкани хавлии. 

еквивалентен 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 5077 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни или 
национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 5077 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни 
или национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

Параметър Критерии Метод за изпитване Параметър Критерии Метод за изпитване  
9.2  
Устойчивост на 
оцветяването при 
пране 

Не по-малко от 
степен 3 до степен 4 
за изменението на 
цвета.  

 
Не по-малко от 
степен 3 до степен 4 
при зацапване. 

ISO 105 C06 
(обикновено пране 
при температурата, 
обозначена на 
продукта, с прах за 
пране, съдържащ 
перборат) или 
еквивалентен 

9.2  
Устойчивост на 
оцветяването при 
пране 

Не по-малко от 
степен 4 за 
изменението на цвета. 

 
Не по-малко от 
степен 4 при 
зацапване. 

ISO 105 C06 
(обикновено пране 
при температурата, 
обозначена на 
продукта, с прах за 
пране, съдържащ 
перборат) или 
еквивалентен 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 C06 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни или 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 C06 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни или 
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национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

Параметър Критерии Метод за изпитване Параметър Критерии Метод за изпитване  
9.3  
Устойчивост на 
оцветяването на пот 
(кисела, алкална) 

Не по-малко от 
степен 3 до степен 4 
(изменение на цвета и 
зацапване). 
 
Степен 3, когато 
платовете са в тъмни 
цветове (стандартна 
наситеност на цвета 
> 1/1) и са изработени 
от регенерирана 
вълна или съдържат 
повече от 20 % 
коприна. 

ISO 105 E04  
или еквивалентен 

9.3  
Устойчивост на 
оцветяването на пот 
(кисела, алкална) 

Не по-малко от 
степен 4 (изменение 
на цвета и зацапване)  
 
Степен 3 до степен 4, 
когато платовете са в 
тъмни цветове 
(стандартна 
наситеност на цвета 
> 1/1) и са изработени 
от регенерирана 
вълна или съдържат 
повече от 20 % 
коприна. 
 

ISO 105 E04  
или еквивалентен 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 E04 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни или 
национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 E04 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни или 
национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

Параметър Критерии Метод за изпитване Параметър Критерии Метод за изпитване  
9.4 
Устойчивост на 
оцветяването на 

Не по-малко от 
степен 2 до степен 3. 
 

ISO 105 Х12  
или еквивалентен 

9.4 
Устойчивост на 
оцветяването на 

Не по-малко от 
степен 3.  
 

ISO 105 Х12  
или еквивалентен 
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мокро триене Степен 2 се допуска 
за оцветен с индиго 
дънков плат . 

мокро триене Степен 2 до степен 3 
се допуска за оцветен 
с индиго дънков плат 
. 
 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 X12 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни или 
национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 X12 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни 
или национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

Параметър Критерии Метод за изпитване Параметър Критерии Метод за изпитване  
9.5 
Устойчивост на 
цветовете на сухо 
триене 

Не по-малко от 
степен 4. 
 
Степен 3 до степен 4 
се допуска за оцветен 
с индиго плат за 
джинси (деним). 

ISO 105 Х12  
или еквивалентен 

9.5 
Устойчивост на 
цветовете на сухо 
триене 

Не по-малко от 
степен 4 до степен 5. 
 
Степен 4 се допуска 
за оцветен с индиго 
плат за джинси 
(деним). 

ISO 105 Х12  
или еквивалентен 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 X12 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни или 
национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 
 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 X12 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни 
или национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

Параметър Критерии Метод за изпитване Параметър Критерии Метод за изпитване  
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9.6 
Устойчивост на 
оцветяването на 
светлина 
 

Не по-малко от 
степен 4 до степен 5 
за платовете, 
предназначени за 
мебели, пердетата 
или завесите.  
 
За всички останали 
изделия — не по-
малко от степен 4. 
 
Допуска се степен 4, 
когато платовете, 
предназначени за 
мебели, пердетата 
или завесите са 
едновременно 
оцветени в светли 
тонове (стандартна 
наситеност < 1/12) и 
съдържат над 20 % 
вълна или други 
кератинови влакна, 
или повече от 20 % 
коприна, или повече 
от 20 % лен или 
други ликови влакна. 

ISO 105 B02 или 
еквивалентен  
 

9.6  
Устойчивост на 
оцветяването на 
светлина 
 

Не по-малко от 
степен 4 до степен 5 
за платовете, 
предназначени за 
мебели, пердетата 
или завесите.  
 
За всички останали 
изделия — не по-
малко от степен 4 до 
степен 5. 
 
Допуска се степен 4 
до степен 5, когато 
платовете, 
предназначени за 
мебели, пердетата 
или завесите са 
едновременно 
оцветени в светли 
тонове (стандартна 
наситеност < 1/12) и 
съдържат над 20 % 
вълна или други 
кератинови влакна, 
или повече от 20 % 
коприна, или повече 
от 20 % лен или 
други ликови влакна. 

ISO 105 B02 или 
еквивалентен  

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 B02 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни 

Удостоверяване. Всички продукти трябва да бъдат изпитани по 
стандарт ISO 105 B02 или негов еквивалент. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, 
отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства, като например други частни или 
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или национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 

национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените 
критерии, или техническо досие на производителя, или протокол от 
изпитване от признат орган. 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани съобразно дела на: 
 
1. Памук или други естествени влакна от биологично 

производство (вижте обяснителната записка) 
 
Оферентите трябва да посочат дела на памука или на други естествени 
влакна от биологично производство в теглото на крайния продукт. За 
да се считат за култура с такъв произход, влакната трябва да са 
произведени в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007. 
 
Удостоверяване. Доставчикът трябва да предостави доказателство за 
произхода на използваните влакна и за биологичния характер на 
производството им — например логото на ЕС за биологични продукти 
или одобрени национални логотипи за биологично производство. 
 

Допълнителни точки ще бъдат присъждани съобразно дела на: 
 
1. Памук или други естествени влакна от биологично 

производство (вижте обяснителната записка) 
 
Оферентите трябва да посочат дела на памука или на други естествени 
влакна от биологично производство в теглото на крайния продукт. За 
да се считат за култура с такъв произход, влакната трябва да са 
произведени в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007. 
 
Удостоверяване. Доставчикът трябва да предостави доказателство за 
произхода на използваните влакна и за биологичния характер на 
производството им — например логото на ЕС за биологични продукти 
или одобрени национални логотипи за биологично производство. 

Допълнителни точки ще бъдат присъждани съобразно дела на: 
 

2. Рециклирани влакна 
 
Оферентите трябва да посочат какъв дял в теглото на продукта имат 
рециклираните влакна, т.е. влакна, произхождащи само от отрязъци 
при производството на платове и облекло или от отпадъци след 
ползване от потребители (текстил или други). 
 
Удостоверяване. Доставчикът трябва да представи доказателство за 
произхода на използваните рециклирани влакна. 

Допълнителни точки ще бъдат присъждани съобразно дела на: 
 

2. Рециклирани влакна 
 
Оферентите трябва да посочат какъв дял в теглото на продукта имат 
рециклираните влакна, т.е. влакна, произхождащи само от отрязъци 
при производството на платове и облекло или от отпадъци след 
ползване от потребители (текстил или други). 
 
Удостоверяване. Доставчикът трябва да представи доказателство за 
произхода на използваните рециклирани влакна. 
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Обяснителни бележки 
 
Екомаркировки тип I или по ISO 14024 
 
Екомаркировките тип I или по ISO 14024 са съгласно основни критерии, които са определени от независим орган, и се наблюдават чрез процес на 
сертифициране и одит. В това си качество те се явяват много прозрачен, надежден и независим източник на информация. Тези екомаркировки 
трябва да отговарят на следните условия:  

• изискванията за екомаркировката да се основават на научни доказателства;  
• екомаркировките да са приети с участието на всички заинтересовани страни, като например правителствени органи, потребители, 

производители, разпространители и екологични организации;  
• те да са достъпни за всички заинтересовани страни. 

 
В областта на обществените поръчки възложителите могат да изискват критериите, които са в основата на определена екомаркировка, да бъдат 
изпълнени и екомаркировката да може да бъде използвана като доказателствено средство за съответствие. На тях не им е разрешено обаче да 
изискват даден продукт да е с екомаркировка. Освен това купувачите могат да използват само критерии за екомаркировка, които се отнасят до 
характеристиките на самия продукт или услуга, или на производствения процес, а не до общото управление на дружеството. 
 
Доказателство за съответствие 
 
Когато е посочено, че за удостоверяване на съответствието с критериите могат да бъдат използвани други подходящи доказателствени средства, 
последните биха могли да включват техническа документация от производителя, протокол от изпитване от признат орган или друго относимо 
доказателство. Възлагащият орган ще трябва да се увери, според случая, дали представеното доказателство може да се счита за подходящо от 
техническа/правна гледна точка. 
 
Памук или други естествени влакна от биологично производство и рециклирани влакна 
Изискването за определен дял на памука или на други естествени влакна от биологично производство и рециклирани влакна може да доведе до 
съществено намаляване на въздействието върху околната среда. Важно е да се отбележи обаче, че доставката на такива продукти все още е 
ограничена. Поради това в критериите за зелени обществени поръчки се предлага изискванията да се включат не в техническите спецификации, а в 
критериите за оценка на офертите. При все това, ако възлагащият орган прецени — вероятно след търсене на пазара, че пазарът на подлежащите на 
закупуване биологични/рециклирани текстилни изделия е достатъчно развит, това също може да бъде включено в техническите спецификации, 
като се изиска определен процент от текстилните изделия да отговорят на посочените изисквания. Освен това през етапа на оценка на офертите 
могат да се присъдят точки за допълнителен процент на биологични/рециклирани изделия. 
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Пестициди 

1. Повечето от тези пестициди, изброени в таблицата, са вече забранени за пласиране на пазара и за употреба. 
2. Пентахлорофенолът вече е забранен за използване в пестициди от групата на продуктите за растителна защита и силно ограничен за други 

приложения в пестициди, включително приложения в биоциди. 
 
Багрила и оцветители 
 
Ограниченията за пускането на пазара и употребата на „синьото багрило, индекс № 611-070-00-2“, се уреждат конкретно от Директива 2003/3/ЕО 
на Комисията. 
 
Предложени са и допълнителни критерии (за производствения процес и специфични критерии за влакна) на основата на екомаркировката на ЕС. 
Важно е да се отбележи обаче, че тъй като в момента на пазара има продукти, които носят екомаркировката на ЕС за текстилни изделия, 
възлагащият орган ще трябва да проведе изследване на пазара, за да провери цените и наличностите преди прилагането на тези критерии в 
спецификациите. Като алтернатива, те биха могли да бъдат използвани за критерии за оценка на офертите. 
 
Когато следните влакна съставляват повече от 5 % от общото тегло на текстилните влакна в крайния продукт, трябва да бъдат изпълнени 
съответните критерии за екомаркировката на ЕС (документите с пълните критерии са на разположение на: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF): 
 

• акрилни нишки (критерий 1); 
• памук и други естествени растителни целулозни влакна (включително растителен пух) (критерий 2). Продуктите, произлизащи от 

биологично производство, автоматично ще се считат за съответстващи на изискванията; 
• еластан (критерий 3); 
• лен и други ликови влакна (включително коноп, юта и рами) (критерий 4); 
• непрана вълна и други кератинови влакна (включително вълна от овце, камили, перуански лами, кози) (критерий 5); 
• изкуствени целулозни влакна (включително вискоза, лиоцел, ацетатна и триацетатна коприна и медноамонячни влакна) (критерий 6); 
• полиамид (критерий 7); 
• полиестер (критерий 8); 
• полипропилен (критерий 9). 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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Удостоверяване. Оферентите трябва да представят списък на всички влакна, които съставляват повече от 5 % от общото тегло на текстилните 
влакна в крайния продукт, заедно с подходяща документация, която да показва, че съответните критерии са спазени. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, като например други частни или национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените критерии, или 
техническо досие на производителя, или протокол от изпитване от признат орган. 
 
Продуктите трябва да отговарят на следните критерии за екомаркировката на ЕС по отношение на химикалите и методите на преработка 
(документите с пълните критерии са на разположение на: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF): 
 

• спомагателни и апретиращи вещества (апрети) средства за влакна и прежди (критерий 10); 
• помощни химикали (критерий 14); 
• перилни миещи средства, омекотители за платове и комплексообразуватели (критерий 15); 
• избелващи агенти (критерий 16); 
• примеси в багрилата (критерий 17); 
• примеси в пигментите (критерий 18); 
• изхвърляния на отпадъчни води от мокра обработка (критерий 27). 

 
Удостоверяване. Оферентите трябва да представят списък на всички влакна, които съставляват повече от 5 % от общото тегло на текстилните 
влакна в крайния продукт, заедно с подходяща документация, която да показва, че съответните критерии са спазени. За съответстващи на това 
условие ще се считат продуктите с екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, като например други частни или национални маркировки за текстил, отговарящи на посочените критерии, или 
техническо досие на производителя, или протокол от изпитване от признат орган. 
 
Критерии за оценка на офертите. Възлагащите органи трябва да определят в обявлението за обществена поръчка и тръжните документи колко 
допълнителни точки ще бъдат присъждани по всеки един критерий за оценка на офертите. На екологичните критерии за оценка на офертите следва 
като цяло да се падат поне 15 % от общия брой на възможните точки. 
 
 
Съображения относно разходите 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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В проучване на Комисията от 2007 г. относно разходите по ЗОП и ползите от тях бяха проучени финансовите последици от закупуването на 
„зелени“ (т.е. с екомаркировка) почистващи продукти в текстилния сектор, разглеждайки за целта покупките на работно облекло. 
 
За съжаление се оказа невъзможно да се намери сравнителна информация, тъй като на пазара почти не се предлагат продукти с екомаркировка на 
ЕС, които да са от значение за възлагащите органи в проучваните области (всъщност има само един доставчик на такива продукти). 
 
Въпреки че в частния сектор се проявява тенденция закупуваните дрехи от органични материи да са около два пъти по-скъпи, установеният пример 
за обществени поръчки (градската полиция в Цюрих) показа, че разликите в цените са незначителни при полицейските униформи — вероятно 
понеже разходите за довършителни работи по текстилните материали са по-ниски отколкото за обикновените продукти, което компенсира по-
високата цена, платена за органичните влакна. 
 
Освен това в случая с Цюрих проучването посочи, че по отношение на качеството и комфорта за потребителите „зелената“ алтернатива 
превъзхожда конвенционалното решение. 
 
Оценка на жизнения цикъл 
 
При изследване в Обединеното кралство, поръчано от Министерството на околната среда, храните и селските райони (DEFRA) през април 2010 г., е 
използвана оценка на жизнения цикъл, за да се определят относителните въздействия на текстилните влакна върху околната среда по следните 
показатели: използване на енергия, използване на вода, емисии на парникови газове, отпадъчни води и пряко използване на земята. Те са обобщени 
в таблицата по-долу: 
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 Използване на енергия  Използване на вода  Парникови газове  Отпадъчни води Пряко използване 
на земята  

Намаляващо 
въздействие 
върху околната 
среда  

Акрил  
Найлон  
Полиестер/политриметилен 
терефталат (PTT)  
Регенерирани целулозни влакна 
(вискоза, модал)  
Полимлечна киселина 
(PLA)/памук/ 
лиоцел  
Вълна  
Естествени ликови влакна 
(коприва, коноп, лен)  

Памук  
Коприна  
Найлон  
Регенерирани целулозни 
влакна  
Акрил  
Коноп  
Вълна  
Естествени ликови 
влакна  
Полиестер  

Найлон  
Полиестер  
Лиоцел  
PLA  
Вискоза  
Модал  
Памук  
Естествени ликови 
влакна  
Вълна  

Вълна  
Регенерирани 
целулозни влакна  
Естествени 
ликови влакна  
Найлон  
Полиестер  

Вълна  
Рами  
Памук  
Лен  
Коноп  
Вискоза и модал  
Юта  
PLA  
Лиоцел  
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