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Услуги в сферата на храненето и услуги по приготвяне и доставяне на храна 

– Информационен лист за продукта във връзка с екологосъобразни обществени 
поръчки (ЕОП) 

 

1. Обхват 
 
Настоящият информационен лист включва препоръки за закупуването на услуги в 
сферата на храненето и на услуги за приготвяне и доставяне на храна. 
 
Предложени са спецификации за следната гама от продукти: плодове и зеленчуци; 
продукти от аквакултури, морски, месни и млечни продукти; и безалкохолни и други 
напитки; както и за извършването на съответните услуги за приготвяне и доставяне на 
храна. 
 
По отношение на храните, основните критерии касаят методи за биологично 
производство и отпадъци от опаковки. Пълните критерии касаят и други аспекти, 
например доставка на храни, произведени в съответствие със стандартите за 
интегрирано производство1 и хуманно отношение към животните. 
По отношение на услугите за приготвяне и доставяне на храна, основните критерии са 
съсредоточени върху биологичните храни, свеждане до минимум и разделно събиране 
на отпадъците; пълните критерии в допълнение са съсредоточени върху екологичните 
критерии за подбор, използването на хартия и почистващи продукти, кухненско 
оборудване, храненето и др.  
 
 
 
 

2. Ключови въздействия върху околната среда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Системи за интегрирано управление на културите в ЕС. Изменен окончателен доклад  за ГД „Околна 
среда“ към Европейската комисия, представен от Agra CEAS Consulting. май 2002 г. 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Въздействие   Подход на ЕОП 
• Еутрофикация2, повишена 

киселинност3 и токсични 
въздействия върху човешкото 
здраве и околната среда (растения и 
животни), дължащи се на остатъци 
от торове и пестициди във водата, 
въздуха, почвата и храните 

• Отрицателно влияние върху 
професионалното здраве на 
земеделските производители, 
дължащо се на неправилна 
употреба и боравене с някои 
пестициди и торове 

• 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 

• Жестокост към животни, дължаща 
се на незачитане на хуманното 
отношение към тях 

• Високо потребление на енергия и 
вода при производството и 
преработката на храна 

• Отпадъци от опаковки 
 

→  

• Поръчки за доставка на биологични 
храни 

• Поръчки за доставка на храни, 
произведени в рамките на „системи за 
интегрирано производство“ 

• Поръчки за доставка на устойчиво 
произведени или уловени продукти от 
аквакултури и морски продукти 

• Поръчки за доставка на продукти от 
животински произход с високи 
стандарти на хуманно отношение 

• Поръчки за доставка  на сезонни 
продукти 

• Поръчки за доставка в насипно 
състояние или в опаковки с високо 
съдържание на рециклирани съставки 

• Използване на прибори, глинени 
съдове, стъклени съдове и покривки за 
маса за многократна употреба 

• Използване на екологични продукти от 
хартия 

• Разделно събиране на отпадъците и 
обучение на персонала 

 

                                                 
2 Еутрофикацията е процес, при който водоеми (като езера, устия или бавнотечащи потоци) се 

пренасищат с хранителни вещества, което води до прекомерно развитие на растителност (водорасли, 
паразитни растения, плевели...). Когато тази прекомерна растителност загине и се разложи, 
разтвореният кислород във водата намалява, което може да доведе до смъртта на водни организми 
(например риби). Хранителните елементи могат да попаднат от много антропогенни (човешки) 
източници, например торове, използвани в полетата; ерозия на почвата; отлагане на азот от 
атмосферата; изходящи води от пречиствателни станции за канализационни води; и непречистени 
градски отпадъчни води. 

3 Повишената киселинност представлява прекомерно натрупване на сярна и азотна киселина в 
почвите, водите и въздуха, причинено от отлагания на киселини. Тези отлагания се причиняват от 
антропогенни (човешки ) емисии, основно на серен диоксид, азотни оксиди и амоняк, например от 
използването на животински тор и други подобрители на почвата в селското стопанство, както и 
индустриални емисии. Отлаганията на киселини оказват отрицателно въздействие върху водите, 
горите и почвите. Те причиняват обезлистване и отслабване на дърветата; могат също така да 
променят pH на почвите и водите, като активизират тежки метали и други вредни вещества с 
токсично въздействие върху почвените и водните организми; и също така да навредят на сгради и 
паметници. 
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• Високо потребление на почистващи 

средства и други химикали, които 
биха могли да окажат отрицателно 
въздействие върху здравето на 
кухненския персонал на работното 
място и върху околната среда чрез 
отпадъчните води 

• Високо потребление на вода и 
енергия от кухненските уреди 

• Емисии на CO2 и други емисии на 
замърсители като резултат от 
видовете транспорт, използвани за 
извършване на услуги за 
приготвяне и доставяне на храни 

 

→  

• Свеждане да минимум на използването 
на опасни химикали и използване на 
екологични продукти за почистване и 
миене на чинии 

• Доставяне на кухненски уреди с ниско 
потребление на вода и енергия 

• Подобряване на транспортните 
маршрути и енергийната ефективност, 
както и намаляване на емисиите от 
превозните средства, използвани за 
извършване на услуги по приготвяне и 
доставяне на храни 

 

 

3. Храни – критерии на ЕОП 

3.1 Храни – основни критерии на ЕОП 
 
Предмет 
Закупуване на храни (или определена група хранителни продукти), произхождащи 
поне частично от биологични източници. 
 
Спецификации 
1. [Х] % от [определена продуктова група като млечни продукти, месо, зеленчуци, 

или списък на конкретни продукти, например картофи, домати, говеждо месо, 
яйца] трябва да са биологично произведени в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 834/2007. 
Проверка:  Продуктите с общностна или национална биологична маркировка ще 
се считат за съответстващи. 
 

Критерии за възлагане 
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Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 
1. Биологични храни: Допълнителен дял от продукти от биологични източници, над 

минималното изискване в спецификацията. 
Проверка: Като горната.  

 
2. Опаковане: Процент на продукти, които: 

• се доставят във вторична и/или транспортна опаковка с над 45 % рециклирано 
съдържание. 

• се доставят в опаковъчни материали на основата на възобновяеми суровини. 

• не се доставят под формата на индивидуални порции (опаковани поединично). 
Проверка: Доставчикът трябва да представи подписана декларация, в която се 
посочва кои от тези критерии е в състояние да изпълни. Възлагащият орган ще 
проверява спазването по време на договорния период и при неспазване на 
задълженията ще бъдат налагани съответни санкции. 

 

3.2 Храни – пълни критерии на ЕОП 
 
Предмет 
Закупуване на храни (или определена група хранителни продукти) с процент от 
продуктите, произхождащи от биологично или интегрирано производство и със 
сведено до минимум опаковане 
 
Спецификации 
Продуктите отговарят на спецификацията в основните критерии  
В допълнение: 
2. За останалите продукти, които не са произведени по биологичен начин, [Х] % от 
[определена продуктова група като млечни продукти, месо, зеленчуци, или списък на 
конкретни продукти, например картофи, домати, говеждо месо, яйца] трябва да са 
произведени в съответствие с критериите за интегрирано производство или 
еквивалентни системи.  
Проверка: Продуктите с регионални/национални маркировки за интегрирано 
производство ще се считат за съответстващи. 
Ако продуктите не са сертифицирани, участникът в търга ще трябва да предостави 
подходящи доказателства (например списък на химикалите, използвани при 
производството, условията за хуманно отношение във фермите и др.) за съответствие с 
всяко от изискванията, определени в регионалните/националните стандарти за 
интегрирано производство. 
 
Критерии за възлагане 
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Допълнителни точки ще бъдат присъждани за продукти, отговарящи на 2 критерия за 
възлагане, изброени в основните критерии 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани също за продукти, отговарящи на следните 
допълнителни критерии за възлагане:  
2. Интегрирано производство: Допълнителен дял на продукти от източници на 
интегрирано производство, над минималното изискване в спецификацията.  
Проверка: Продуктите с регионална/национална маркировка за интегрирано 
производство ще се считат за съответстващи. 
Ако продуктите не са сертифицирани, участникът в търга ще трябва да предостави 
подходящи доказателства (например списък на химикалите, използвани при 
производството, условията за хуманно отношение във фермите и др.) за съответствие 
с всяко от изискванията, определени в регионалните/националните стандарти за 
интегрирано производство. 
 
3. Продукти от аквакултури и морски продукти: Дял на продукти от аквакултури и 
морски продукти, които са уловени или произведени чрез устойчиви практики и 
методи, както са определени със съответната маркировка за устойчив риболов и 
аквакултура. 
Проверка: Продуктите от аквакултури и морските продукти с маркировка за 
устойчиви риболовни или използвани в аквакултурата практики ще се считат за 
съответстващи. Ще се приемат също всякакви други подходящи доказателства, които 
ясно показват съответствие с критериите за устойчив риболов или аквакултури на 
съответната маркировка за устойчив риболов и аквакултура. 
 
4. Стандарти за хуманно отношение към животните: Дял на продукти от животински 
произход, които са произведени при високи стандарти за хуманно отношение в 
съответствие с националните насоки.  
Проверка: Продуктите, за които бъдат представени подходящи доказателства, че 
отговарят на съответните доброволни национални стандарти, надхвърлящи 
задължителното законодателство, например сертифициране от признат орган, ще се 
считат за съответстващи. Като алтернатива, участникът в търга ще трябва да 
предостави друго подходящо доказателство за съответствие със стандартите за 
хуманно отношение. 
 
5. Опаковане: Процент на продукти, които: 

• се доставят във вторична и/или транспортна опаковка с над 45 % рециклирано 
съдържание. 

• се доставят в опаковъчни материали на основата на възобновяеми суровини. 

• не се доставят под формата на индивидуални порции (опаковани поединично). 
 
Проверка: Доставчиците трябва да представят подписана декларация, в която се 
посочва кои от тези критерии ще бъдат в състояние да изпълнят. Възлагащият 
орган ще проверява спазването по време на договорния период и при неспазване на 
задълженията ще бъдат налагани съответни санкции. 
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3.3 Обяснителни бележки  
Критерии за интегрирано производство: Тъй като критериите за интегрирано 
производство нямат международен характер, ще бъде необходимо да се знае кои 
продукти с тази сертификация са налични във всяка държава и да се направят 
препратки към подходящи стандарти. 
Продукти от аквакултури и морски продукти: Предвид големия брой различни 
маркировки за устойчив риболов и аквакултура, налични за продукти от аквакултури 
и морски продукти, този критерий е определен по относително отворен начин. 
Алтернативно, би било възможно да се използват критериите на конкретна 
маркировка (повече сведения в информационния доклад), при условие че се приемат 
и алтернативни доказателства за съответствие. 
Стандарти за хуманно отношение: В някои държави от ЕС националните 
правителства са предоставили системи за доброволно сертифициране за доказване на 
хуманното отношение към животните. Където са въведени такива системи, те 
предоставят на възлагащите органи полезен инструмент за проверка.  
Процент на биологични храни: Възлагащият орган ще трябва да прецизира как ще 
се определя делът – дали по обем, тегло или изразходвани средства в евро.  
Опаковане: Съгласно член 3 от Директива 94/62/ЕО от 20 декември 1994 г. относно 
опаковките и отпадъците от опаковки, „опаковката“ включва само: 
а) търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица 
стока за продажба на крайния потребител на мястото на покупката; 
б) групова опаковка или вторична опаковка, т.е. опаковка, замислена за група от 
определен брой единици стока на мястото на продажбата, независимо дали ще се 
продава по този начин на крайния ползвател или потребител, или служи само за 
попълване на рафтовете на мястото на продажба; тя може да се отстрани от продукта, 
без това да се отрази на качествата му; 
в) транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за 
улесняване на пренасянето и транспорта на брой единици стока или групови 
опаковки, за да се предотврати физическия контакт с тях или повредите при 
транспортирането. Транспортните опаковки не включват контейнери за шосеен, 
железопътен, морски и въздушен превоз. 
Критерии за възлагане: Възлагащите органи ще трябва да посочат в обявлението за 
обществена поръчка и тръжните документи колко допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за всеки критерий. Екологичните критерии за възлагане като цяло би 
трябвало да представляват най-малко 10 % — 15 % от общите налични точки. 
Когато критерият за възлагане е формулиран с оглед на „по-добри резултати в 
сравнение с минималните изисквания, включени в техническите спецификации“, 
точки ще бъдат присъждани пропорционално на подобрените резултати. 
 

4. Услуги за приготвяне и доставяне на храна – критерии на ЕОП 
 

4.1 Услуги за приготвяне и доставяне на храна – основни критерии на ЕОП  
 
Предмет 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Договор за услуги за приготвяне и доставяне на храна с предоставяне на храни с 
процент от продуктите, произхождащи от биологични източници, изпълнени по 
екологичен начин. 
Спецификации 
Храни  
1. [Х] % от [продуктова група като млечни продукти, месо, зеленчуци, или списък на 

конкретни продукти, например картофи, домати, говеждо месо, яйца], които  да 
бъдат използвани при извършване на услугата, трябва да са произведени по 
биологичен начин съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007. 
Проверка: За доставчици, които представят сертификат за екомаркировка тип І за 
ресторанти, ще се предполага, че отговарят на критериите, ако прецизират 
процента на биологични храни, които ще се използват в съответния договор. 
Алтернативно, доставчиците трябва да посочат начина, по който възнамеряват да 
изпълнят задължението в рамките на представената оферта. Продуктите с 
национални маркировки или маркировки на Общността за биологично 
производство ще се считат за съответстващи. 

 
2. [В случаите, когато компанията изпълнител съставя менютата] По възможност 

основните плодове, зеленчуци и морски продукти, които се използват при 
извършване на услугата, да бъдат избирани според сезона. Препоръчителните 
насоки се намират в сезонния календар в приложение Х [да бъдат разработени от 
възлагащия орган]. 

  
Критерии за възлагане 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани за: 
1. Биологични храни: Допълнителен дял на продуктите от биологични източници над 
минималните изисквания в спецификацията. 
Проверка: За доставчици, които представят сертификат за екомаркировка тип І за 
ресторанти, ще се предполага, че отговарят на критериите, ако прецизират процента на 
биологичните храни, които ще се използват в съответния договор. Алтернативно, 
доставчиците трябва да посочат начина, по който възнамеряват да изпълнят 
задължението по представената оферта. Продуктите с национални маркировки или 
маркировки на Общността за биологично производство ще се считат за съответстващи.
2. Опаковане: процент продукти, които: 

• се доставят във вторични и / или транспортни опаковки със съдържание на 
рециклирани компоненти над 45 %. 

• се доставят в опаковъчни материали на основата на възобновяеми материали. 

• не се доставят под формата на индивидуални порции (опаковани поединично). 
Проверка: За доставчици, които представят сертификат за екомаркировка тип І за 
ресторанти, ще се предполага, че отговарят на критериите, ако сертификатът 
покрива горните изисквания. Алтернативно, доставчиците трябва да представят 
подписана декларация, в която посочват кои от тези критерии ще бъдат  в 
състояние да изпълнят. Възлагащият орган ще проверява спазването по време на 
договорния период и при неспазване на задълженията ще бъдат налагани 
съответни санкции 

 
Клаузи за изпълнение на договора 
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1. Генериране на отпадъци 

•  С цел да се намали генерирането на отпадъци, при сервирането на храни и 
напитки трябва да бъдат използвани кухненски прибори, стъклени, глинени 
съдове и покривки за многократна употреба или кухненски прибори и съдове за 
хранене, или друго оборудване за приготвяне и доставяне на храна на основата 
на възобновяеми суровини. 

• Отпадъците, получени при извършване на услугата, ще бъдат събирани разделно 
в съответствие със системата за събиране, определена от публичната 
администрация, която включва фракции от [определете тук конкретните фракции 
отпадъци, които да се събират разделно, в зависимост от местните 
административни разпоредби]. 

2. Транспорт  

• Превозните средства, които ще се използват при извършването на услугата, 
трябва да отговарят най-малко на изискванията за емисии на изгорели газове на 
EURO 4 или ІV 
Доставчиците трябва да предоставят списък на превозните средства, които ще се 
използват за извършването на услугата и съответните листове с технически 
характеристики на тези превозни средства, в които се посочват съответните нива 
на емисии на отработили газове. 

 
 

4.2 Услуги за приготвяне и доставяне на храна  – пълни критерии на ЕОП 
 
Предмет 
Договор за услуги за приготвяне и доставяне на храна с предоставяне на храни с 
процент на продуктите, произхождащи от биологично или интегрирано производство, 
изпълнени по екологичен начин. 
 
Критерии за подбор 
Изпълнителят трябва да докаже своята техническа и професионална възможност да 
осъществи екологичните аспекти на договора чрез: 
• система за управление на околната среда (EMS) за услуги за приготвяне и 

доставяне на храна (като EMAS, ISO 14001 или еквивалентни, [въведете други 
национални или регионални системи]), или 

• екологична политика относно дейности за приготвяне и доставяне на храна, 
указания за работа и процедури за извършване на услугата по екологичен начин, 
или 

• предишен опит в прилагането на мерки за управление на околната среда при 
подобни договори, или 

 
 



 Услуги в сферата на храненето и услуги по приготвяне и доставяне на  
храна – Информационен лист за продукта --- Окончателен вариант  
 

Инструментариум на Европейската комисия за обучение във връзка с ЕОП - Модул 3: 
Препоръки за закупуване   

9

Спецификации 
Услугите за приготвяне и доставяне на храна трябва да отговарят на 2 спецификации, 
изброени в Основните критерии  
В допълнение, услугите за приготвяне и доставяне на храна трябва да отговарят също 
и на следните спецификации: 
Храни 
3. От останалите продукти, произведени по небиологичен начин, [Х] % от [определена 
продуктова група като млечни продукти, месо, зеленчуци, или списък на конкретни 
продукти, например картофи, домати, говеждо месо, яйца], които да бъдат използвани 
при извършване на услугата, трябва да бъдат произведени в съответствие с критериите 
на интегрираното производство или еквивалентни системи. 
Проверка: Доставчиците трябва да посочат как възнамеряват да изпълнят 
задължението. За продуктите с регионални/ национални маркировки за интегрирано 
производство ще се счита, че отговарят на този критерий. Ако продуктите не са 
сертифицирани, участникът в търга ще трябва да предостави подходящи доказателства 
(като списък на химикалите, използвани в производството, условията за хуманно 
отношение във фермите и т.н.) за съответствие с  всяко от изискванията, определени в 
регионалните/ националните стандарти за интегрирано производство. 
 
4. Продукти от хартия 
За да бъдат използвани при извършване на услугата, продуктите от хартия като 
кухненска хартия или хартиени салфетки трябва да са произведени от рециклирани 
влакна или от влакна, добити по устойчив начин. 
Проверка: За продуктите с екомаркировка на ЕС или с национална екомаркировка ще 
се предполага, че са съответстващи, въпреки че други подходящи доказателства, като 
техническа документация от производителя или протокол от изпитване, също ще 
бъдат допускани.  
 
Критерии за възлагане 
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Допълнителни точки ще бъдат присъждани за услуги за приготвяне и доставяне на 
храна, отговарящи на 2 от изброените основни критерии за възлагане 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани също за услуги за приготвяне и доставяне 
на храна, отговарящи на изброените допълнителни критерии за възлагане: 
3. Интегрирано производство: Допълнителен дял на продукти, произхождащи от 
интегрирано производство, над минималните изисквания в спецификацията. 
Проверка: Доставчиците трябва да посочат как възнамеряват да изпълнят 
задължението. За продуктите с регионални/ национални маркировки за интегрирано 
производство ще се счита, че отговарят на този критерий. Ако продуктите не са 
сертифицирани, участникът в търга ще трябва да предостави подходящи доказателства 
(като списък на химикалите, използвани в производството, условията за хуманно 
отношение във фермите и т.н.) за спазване на всяко от изискванията, определени в 
регионалните/ националните стандарти за интегрирано производство. 
 
4. Продукти от аквакултури и морски продукти: Съотношение на продуктите от 
аквакултури и на морските продукти (в сравнение с общия обем на закупените 
продукти от аквакултури и морски продукти), които ще бъдат използвани при 
извършване на услугата и които трябва да са уловени или произведени чрез устойчиви 
практики и методи, както са определени в дадена съответна маркировка за устойчив 
риболов и аквакултури. 
Проверка: Доставчиците трябва да посочат как възнамеряват да изпълнят 
задължението в рамките на представената оферта. Аквакултурите и морските 
продукти с маркировка за устойчиви риболовни практики и използвани при 
аквакултурите устойчиви практики ще се считат за съответстващи. Всякакви други 
подходящи доказателства, които ясно показват съответствие с критериите за устойчив 
риболов и аквакултура на съответната маркировка за устойчив риболов и аквакултура 
също ще бъдат приемани. 
5. Стандарти за хуманно отношение към животните: Съотношение на продуктите от 
животински произход, които ще бъдат използвани при извършване на услугата, 
произведени при високи стандарти за хуманно отношение в съответствие с 
националните насоки. 
Проверка: Доставчиците трябва да посочат как възнамеряват да изпълнят 
задължението по представената оферта. Продуктите, за които са представени 
подходящи доказателства за изпълнение на съответните доброволни национални 
стандарти, надхвърлящи задължителното законодателство, като сертифициране от 
признат орган, ще се считат за съответстващи. Като алтернатива участникът в търга 
ще трябва да предостави друго подходящо доказателство за изпълнение на 
стандартите за хуманно отношение към животните. 
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6.Оборудване: Трябва да бъдат изпълнени следните критерии: 
- за извършване на услугата да бъдат използвани хладилници и фризери, които 

не съдържат вещества, разрушаващи озоновия слой — ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди (HCFCs) и ненапълно флуорирани въглеводороди 
(HFCs). 

- използваното оборудване отговаря на един или повече от следните стандарти за 
енергийна ефективност, където такива стандарти съществуват: Energy Star, 
енергийна маркировка на ЕС (клас А), или [други национални стандарти] или 
еквивалентни на тях. 

- използваното оборудване е с икономично потребление на вода съгласно 
маркировката на ЕС (клас А) или еквивалентни стандарти.  

Проверка: Доставчиците трябва да предоставят списък с оборудването, което ще 
бъде използвано при изпълнението на услугата, идентифицирайки го със 
съответните маркировки за ефективност или чрез предоставяне на подходящи 
алтернативни доказателства, че критериите са изпълнени. 
 
 

7. Почистващи продукти: Почистващите продукти, които ще бъдат използвани при 
изпълнението на услугата, трябва да отговарят на следните критерии:  
(въведете основните критерии от Информационния лист с данни за почистващи 
продукти  и услуги по почистване). 
Проверка: (въведете проверката за основните критерии от Информационния лист с 
данни за почистващи продукти и услуги по почистване). 
Клаузи за изпълнение на договора 

Изпълнителят трябва да приложи 2 от клаузите за изпълнение на договора, 
изброени в основните критерии 

В допълнение, изпълнителят трябва да приложи също следните договорни клаузи:  
 

3. Обучение на персонала 
• Персоналът за приготвяне и доставяне на храна трябва да бъде обучен за 
свеждане до минимум на отпадъците, за тяхното управление и разделно събиране, 
както и по отношение на информацията за продуктите (произход, екологично и 
социално качество на продуктите). Изпълнителят ще представи план за обучение 
след възлагането на договора, а в края на изпълнението на договора на 
възлагащия орган ще бъде предоставено удостоверение за проведеното обучение 
както на новоназначения, така и на постоянния персонал. 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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4. Управление на услугата 
• [Ако не са включени критерии за подбор] Изпълнителят се старае да гарантира, че 

по възможност храните, използвани при изпълнение на услугата, са произведени 
по начин, който свежда до минимум неблагоприятните въздействия върху 
околната среда. Поради това в рамките на първите 6 месеца от договора 
изпълнителят трябва да разполага със структурирани и документирани екологични 
процедури поне в следните области: 
- оценка на най-значимите екологични аспекти на предоставената услуга. 
- подбор на храните, обработка и съхранение. 
- свеждане до минимум на отпадъците и разделно събиране. 
- намаляване на потреблението на енергия и вода при подготовката и 

транспортирането на храните. 
- обучение.  

 
 

 

4.3 Обяснителни бележки  
Процент на биологични храни: Възлагащият орган ще трябва да прецизира как ще 
се определя този процент – дали по обем, тегло или изразходвани средства в евро. 
Критерии за интегрирано производство: Тъй като критериите за интегрирано 
производство нямат международен характер, ще бъде необходимо да се знае кои 
продукти с тази сертификация са налични във всяка държава и да се направят 
препратки към подходящите стандарти. 
Сезонни продукти: Сезонни продукти са онези продукти, които се отглеждат на 
открито в района, в който се изпълнява поръчката. Всеки възлагащ орган ще трябва 
да прикачи към тръжните документи, в отделно приложение, разработен от него или 
вече съществуващ „календар“ на сезонните храни от района, където е отбелязано 
през кои месеци основните хранителни продукти (предимно зеленчуци и плодове, а 
също и морски продукти) са отгледани на открито/ уловени в района. При все това не 
е задължително продуктите действително да идват от района. 
Продукти от аквакултури и морски продукти: Предвид големия брой различни 
маркировки за устойчив риболов и аквакултура, налични за продуктите от 
аквакултури и морските продукти, този критерий е определен по относително открит 
начин. Алтернативно, би било възможно да се използват критериите на конкретна 
маркировка (повече сведения в информационния доклад), доколкото се приемат и 
алтернативни доказателства за съответствие. 
Стандарти за хуманно отношение: В някои държави от ЕС националните 
правителства са предоставили системи за доброволно сертифициране за доказване на 
хуманно отношение към животните. Където са въведени такива системи, те 
предоставят на възлагащите органи полезен инструмент за проверка. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Опаковане: Съгласно член 3 от Директива 94/62/ЕО от 20 декември 1994 г. относно 
опаковките и отпадъците от опаковки, „опаковката“ включва само: 
а) търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица 
стока за продажба на крайния потребител на мястото на покупката; 
б) групова опаковка или вторична опаковка, т.е. опаковка, замислена за група от 
определен брой единици стока на мястото на продажбата, независимо дали ще се 
продава по този начин на крайния ползвател или потребител, или служи само за 
попълване на рафтовете на мястото на продажба; тя се отстранява от продукта, без да 
се отразява на качествата му; 
в) транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за 
улесняване на пренасянето и транспорта на брой единици стока или групови 
опаковки, за да се предотврати физическия контакт с тях или повредите при 
транспортирането. Транспортните опаковки не включват контейнери за шосеен, 
железопътен, морски и въздушен превоз. 
Критерии за възлагане: Възлагащите органи ще трябва да посочат в обявлението за 
обществена поръчка и тръжните документи колко допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за всеки критерий. Екологичните критерии за възлагане като цяло би 
трябвало да представляват най-малко 10 % — 15 % от общите налични точки. 
Когато критерият за възлагане е формулиран с оглед на „по-добри резултати в 
сравнение с минималните изисквания, включени в техническите спецификации“, 
точки ще бъдат присъждани пропорционално на подобрените резултати. 
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