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Критерии на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за текстилни изделия и услуги 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки (ЕОП) са предвидени за улеснение на публичните органи в процеса по 
осигуряването на стоки, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда. Използването на критериите е 
доброволно. Критериите са формулирани по такъв начин, че ако съответният орган ги сметне за целесъобразни, да може да ги включи 
в тръжната си документация с минимално редактиране. В настоящия документ са представени критериите на ЕС за ЕОП, разработени 
за продуктовата група на „текстилните изделия“, която включва предоставянето на текстилни изделия и услуги. В придружаващия 
технически доклад е представена пълната обосновка за избора на тези критерии и са включени препратки към източници за 
допълнителна информация. 

Критериите са разделени в категориите „Критерии за подбор“, „Технически спецификации“, „Критерии за възлагане“ и „Клаузи за 
изпълнение на договора“. За всяка област на критериите са представени два набора от критерии: 

• основни критерии, които са разработени така, че да позволяват лесното им използване в EОП, като вниманието е насочено 
към ключовата(ите) област(и) на екологична ефективност на даден продукт и имат за цел свеждането до минимум на 
административните разходи на дружествата, 

• пълни критерии, с които се вземат под внимание повече аспекти или по-високи нива на екологична ефективност и са 
предназначени за използване от органи, чиято цел е да подпомогнат по-активно свързаните с околната среда и иновациите 
цели. 

Когато критериите и за двете равнища на амбиция са идентични, се включва текстът „еднакво за основните и пълните критерии“.   
 
Предвидено е, доколкото е възможно, спазването на критериите да се удостоверява в съответствие със стандартизирани методи на 
европейско или международно ниво и/или чрез общодостъпни начини за удостоверяване.    
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1.1 Определение и обхват на понятието „текстилни изделия“ 

Критериите за текстилни изделия се прилагат за следните продукти, като в тях са включени крайни и междинни продукти и аксесоари: 

• облекла и аксесоари от текстил: униформи, работно облекло, лични предпазни средства (ЛПС)1 и аксесоари, съдържащи поне 
80 тегловни процента текстилни влакна под формата на тъкани, нетъкани или трикотажни материи, 

• текстил за вътрешно обзавеждане: продукти от текстил за вътрешно обзавеждане, съдържащи поне 80 тегловни процента 
текстилни влакна в тъкана, нетъкана или трикотажна форма. Те включват спално бельо, хавлии, покривки и пердета, 

• текстилни влакна, прежда, тъкани и трикотажни елементи: междинни продукти, които са предназначени за облекла и аксесоари 
от текстил и за изделия от текстил за вътрешно обзавеждане, включително платове за тапициране на мебели и матраци, и се 
употребяват преди включването на основата или подплатата и изпълнението на обработки, свързани с крайния продукт,  

• нетекстилни елементи: междинни продукти, предназначени за включване в облекла и аксесоари от текстил и в изделия от 
текстил за вътрешно обзавеждане. Те включват ципове, копчета и други аксесоари, както и мембрани, покрития и ламинати, 
които са част от структурата на облеклата или изделията от текстил за вътрешно обзавеждане и които може също така да имат 
функционално предназначение. 

В контекста на настоящите критерии текстилните влакна включват естествени влакна, синтетични влакна и изкуствени целулозни 
влакна. Обхватът на текстилните влакна, за които са предоставени критерии за ЕОП, е следният: 

• естествени влакна: памук и други естествени целулозни влакна от семена, вълна и други кератинови влакна, 

• синтетични влакна: полиамид и полиестер, 

• изкуствени целулозни влакна: лиосел, модал и вискоза. 
 

                                                        
1 Изискванията за работните характеристики на ЛПС, установени в законодателството на ЕС и/или националното законодателство, имат преимуществено 
значение пред всички изисквания за работни характеристики в рамките на ЕОП. 
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1.2 Определение и обхват за текстилни услуги 

Текстилните услуги са включени в обхвата, тъй като те може да предложат ползи за околната среда, свързани с разходите за целия 
жизнен цикъл, в сравнение с прякото придобиване, което не е свързано с други операции. В базовия обхват на тези услуги се включва 
пране, услуги по поддръжка и връщане на текстилни изделия, които може да се притежават от възложителя или да се предоставят по 
договор за наем. По-долу са определени следните различни потенциални елементи на една текстилна услуга, за която са предоставени 
екологични критерии: 

• пране: събиране, почистване (чрез мокър или сух процес) и връщане на текстилните изделия в съответствие с определени 
стандарти за чистота и хигиена, 

• поддръжка: поддръжка и поправка на текстилни изделия, за да се удължи продължителността на техния полезен живот. Това 
включва подмяна на аксесоари и части, подмяна на платнени части и повторна обработка/повторно нанасяне на функционални 
покрития, 

• връщане: събиране и сортиране на текстилни изделия, за да се увеличи максимално тяхното повторно използване и/или 
рециклиране. Възлагащият орган се отказва от правото на собственост върху всякакви текстилни изделия в момента на тяхното 
събиране. 

 

1.3 Общи бележки относно удостоверяването 

Предложеният метод на удостоверяване за редица критерии е представянето на протоколи от изпитвания. За всеки от критериите са 
посочени подходящите методи на изпитване. Публичният орган трябва да прецени на кой етап би следвало да се представят 
резултатите от такива изпитвания. Обикновено не е необходимо да се изисква от всички оференти да представят резултати от 
изпитвания още в началото. Представянето на лична декларация би могло да се приеме за достатъчно при подаването на офертите, за 
да се намали тежестта за оферентите и публичните органи. Освен това има различни варианти относно това дали и кога може да са 
необходими тези изпитвания: 

а) По време на тръжната процедура: 
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За договори за еднократна доставка може да се изиска от оферента с най-изгодната оферта да представи такива доказателства. 
Договорът може да бъде възложен, ако доказателствата бъдат счетени за достатъчни. Ако доказателствата бъдат счетени за 
недостатъчни или несъответстващи, тогава: 

i) ако методът на удостоверяване се отнася до техническа спецификация, следва да се изискат доказателства от следващия 
в класирането оферент, след което се обмисля възлагането на договора на него; 

ii) ако методът на удостоверяване се отнася до критерий за възлагане, се отнемат допълнително присъдените точки, а 
класирането на офертите се преизчислява с всички свързани с това последици. 

С протокол от изпитване се удостоверява, че е направено изпитване с дадена проба от текстилни изделия за изпълнението на 
определени изисквания, а не с текстилните изделия, които действително са доставени по договора. Положението може да е 
различно при рамковите договори. Тази хипотеза е разгледана по-подробно в буква б).  

б) По време на изпълнението на договора: 
Резултатите от изпитванията за един или няколко продукта, доставени в рамките на договора, може да бъдат изискани или с цел 
обща проверка, или в случай на опасения за невярно деклариране. Това е особено важно при рамкови договори, в които може да 
не е поставено условие за първоначална поръчка на текстилни изделия. 

Препоръчва се в договора да бъдат включени изрични клаузи относно изпълнението. В тях следва да се предвиди възлагащият 
орган да има право да извършва произволни изпитвания за удостоверяване по всяко време през периода на договора. Ако 
резултатите от такива изпитвания покажат, че доставените текстилни изделия не отговарят на критериите, възлагащият орган 
ще има право да наложи санкции, съотносими с неизпълнението, както и да прекрати договора. Някои публични органи 
включват условия, според които, ако след изпитванията продуктът отговаря на техните изисквания, разходите по изпитванията 
се покриват от публичния орган; ако обаче изискванията не са спазени, доставчикът трябва да покрие разходите. 

За рамкови споразумения моментът, в който се изисква предоставянето на доказателства, зависи от конкретната структура на 
договора: 

i) за рамкови споразумения с един изпълнител, при които отделните текстилни изделия, подлежащи на доставяне, се 
определят при възлагането на рамковото споразумение, а бройките по позиции се определят на по-късен етап, се 
прилагат същите съображения, както за гореспоменатите договори за еднократна доставка; 
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ii) за рамкови споразумения, при които предварително са избрани няколко възможни доставчика и след това се провеждат 
конкурси между предварително избраните оференти, на този първоначален етап на предварителен избор може да е 
нужно предварително избраните доставчици да докажат само дали са в състояние да доставят текстилни изделия, които 
отговарят на минималните изисквания за работните характеристики съгласно рамковото споразумение. При 
последвалите договори за изпълнение (или поръчки), които се възлагат след конкурс между предварително избраните 
доставчици, се прилагат същите съображения, както в букви а) и б) по-горе, ако в конкурса трябва да бъде доказано 
съответствие с допълнителни изисквания. Ако конкуренцията е само по отношение на цената, следва да се обмисли 
изискването на проверка на етапа на изпълнение на договора. 

Важно е също да се посочи възможността оферентите да предоставят удостоверяване на базата на това дали текстилните 
изделия притежават екоетикети на ЕС или друго подходящо екоетикетиране вид I (съгласно ISO 14024), изпълняващи същите 
конкретни изисквания. Тези текстилни изделия също се считат за отговарящи на съответните критерии и се изисква 
удостоверяване по същия подход, както посочения за резултатите от изпитванията. 

Трябва да се отбележи също така, че съгласно член 44, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС възлагащите органи приемат и 
други подходящи доказателства. Те може да включват техническо досие от производителя, когато съответният икономически 
оператор не е имал достъп до протоколи от изпитванията или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове. Това е 
така, при условие че липсата на достъп е била по независещи от въпросния икономически оператор причини и във връзка с това 
той докаже, че предоставените от него строителни дейности, доставки или услуги отговарят на изискванията или критериите, 
които са определени в техническите спецификации, критериите за възлагане или условията за изпълнение на договора. В случай 
на позоваване на сертификат/протокол за изпитване, изготвен от конкретен орган за оценяване на съответствието, възлагащите 
органи следва да приемат за изпълнението на изпитванията също и сертификати/протоколи за изпитване, издадени от други 
еквивалентни оценяващи органи. 
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2. ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Критериите за текстилни изделия са съсредоточени върху най-значимите въздействия върху околната среда по време на 
продуктовия жизнен цикъл, които за текстилните изделия са разделени в пет отделни категории: 

• снабдяване с влакна, 
• ограничаване на химичните вещества, 
• увеличаване на трайността и удължаване на експлоатационния срок, 
• енергоспестяване по време на употреба, 
• проектиране, способстващо повторната употреба и рециклирането. 

Разнообразието на текстилните влакна, които може да се използват, както и множеството различни видове текстилни 
изделия и приложения за крайна употреба и широкият спектър от свързани въздействия върху околната среда, сочат, че е 
необходимо да се обърне внимание на няколко момента от жизнения цикъл. Анализът на жизнения цикъл на текстилните 
изделия предполага, че усилията за постигане на подобрение трябва да бъдат насочени към следните области, които са 
„горещи точки“ със значително въздействие върху околната среда: 

• производство на памук: екотоксичността, свързана с производството и използването на торове и пестициди, 
допринася в най-голяма степен както за потреблението на енергия, така и за екотоксичността като цяло. Подчертава 
се също така значителното въздействие върху ресурсите на водата за напояване, 

• производство на вълна: при прането (изпирането) на вълна в отпадъчните води може да се отделят серей, пот и 
ектопаразитициди със съответната екотоксичност, като така също за процеса е необходимо използването на 
значително количество енергия, 

• производство на синтетични влакна: енергията и суровините, използвани за производството на влакната, имат голям 
принос за изменението на климата и екотоксичността. Найлонът (полиамид) е най-енергоемкото влакно за 
производство и технически най-трудното за рециклиране, 

• производство на изкуствени целулозни влакна: енергията, използвана за производството на тези влакна, има голям 
принос за изменението на климата и екотоксичността. Този вид влакна се получават главно от дървесина и 
въздействията върху околната среда, свързани с неустойчиви горски практики и незаконна сеч, са потенциално 
значителни, 

• необходимата за процеса енергия и екотоксичността, които се свързват с производствени етапи като предене, тъкане, 
багрене, щамповане и заключителна обработка: множеството производствени етапи във веригата на доставки за 
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текстилни изделия се свързват с химическите вещества в производството и с използването на енергия в процесите. 
Вложените в производството химични вещества и остатъчните вещества от изпирането може да замърсят въздуха и 
отпадъчните води, 

• енергия и екотоксичност, свързани с етапа на използване на текстилни изделия: тези въздействия се отнасят главно 
до енергията и детергентите, необходими за прането, и може да се повлияват от избора на влакната и смесите. 
Сравнителните изследвания на прането и сушенето в промишлени и домашни условия сочат, че промишлените 
перални са по-ефективни от прането/сушенето в домашни условия и съответно имат потенциала да намалят 
въздействията на етапа на използване, 

• токсичност за хората, свързана с производствени и функционални химични вещества: химичните вещества, които се 
използват в производствените процеси, също може да са опасни за човешкото здраве — както за работниците от 
производствените обекти, така и ако химичните вещества останат в крайния продукт, тъй като се създава възможност 
крайният потребител да бъде изложен на тях. 

Съществуват възможности също така за реализирането на значителни ползи за околната среда от удължаването на 
продуктовия жизнен цикъл и от включването на повече кръгови системи за повторно използване на ресурсите, свързани с 
етапа на изхвърлянето (край на жизнения цикъл). Ползи за околната среда може да бъдат реализирани в резултат на 
дейности за удължаване на трайността, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на енергията. 

Основни екологични аспекти  Подход за екологосъобразни обществени поръчки 

• Опасни въздействия върху водната среда, 
дължащи на се използването на опасни торове 
и пестициди по време на отглеждането на 
естествени влакна 

• Опасни въздействия върху водната среда, 
дължащи се на използването на вещества при 
преработването на междинни и крайни 
текстилни изделия 

• Използване на биотични и абиотични ресурси 
от горското стопанство, петролни продукти и 
природен газ за производството на торове и 
влакна 

• Емисии на парникови газове, повишаване на 

 • 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 текстилни изделия, за които е 
необходима по-малко енергия за сушене и гладене 

• Закупуване на платове с трайни цветове, които не се 
свиват по време на употребата, създадени са да бъдат 
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киселинното съдържание и смог от 
производството и използването на 
електроенергия и природен газ, използвани за 
производството на синтетични влакна и за 
пране, сушене и гладене на текстилни изделия 

• Ранно влошаване на качествата на продукта, 
което може да доведе до последващото 
похабяване на биотични и абиотични ресурси и 
тяхното депониране или изгаряне, при което е 
възможно отделянето на опасни емисии във 
въздуха и водата 

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 

• Възлагане на договори за услуги, чрез които 
текстилните изделия се поддържат по такъв начин, че 
да се удължи техният жизнен цикъл 

• Възлагане на договори за услуги, при които повторната 
употреба увеличава максимално потенциала за 
повторна употреба и рециклиране на текстилни изделия 
в края на техния експлоатационен живот 

Забележка: екологичните аспекти не са изредени по реда на тяхната значимост. 
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3. КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ 

3.1 Обществени поръчки за текстилни изделия 

Основни критерии Пълни критерии 

ПРЕДМЕТ 

Закупуване на текстилни изделия с намалено въздействие върху околната среда 

3.1.1 Критерии за подбор 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 КП1. Доставчици на текстилни изделия 

Оферентите трябва да бъдат в състояние да докажат ресурсите, 
експертните познания, документираните процедури и системите за 
управление, с които разполагат, за да вземат мерки по следните 
аспекти, свързани с продукта и неговата верига на доставки2: 

• Произход на текстилните влакна: системи, даващи 
възможност за проследяване на източника, съдържанието и 
производствените системи на естествените и изкуствените 
влакна, за които се отнасят екологичните критерии. Това 
включва записи на операциите, позволяващи 
удостоверяването и проследяването от източника на 

                                                        
2 Изричната възможност да се изискват мерки за управление на веригата на доставки е въведена с част II, буква г) от приложение XII към Директива 2014/24/ЕС 
за обществените поръчки. 
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суровините или материалите до производството и 
преработката на преждата и необработените платове3. 
Може да включва също така използването на 
сертифициране от трети страни на произхода и 
проследяването. 

• Управление на химичните вещества: приемането на списък 
на ограничените химични вещества, в това число 
изпращането на списъка до обекти за багрене, щамповане и 
заключителна обработка, мониторингът на съответствието 
на производствените обекти (доколкото е свързано с 
критерий P3. 2) и мониторингът на съответствието на 
крайните продукти (доколкото е свързано с критерий 
P3. 1), в това число лабораторните изпитвания. Ще се 
изисква също така да се използват одитори за посещенията 
на обектите, схеми за съответствие на текстилните изделия 
и лаборатории за изпитване на продуктите, които са 
акредитирани по международни стандарти (например ISO 
17025, ISO 17065, ISO 19011 или еквивалентни). 

 
Удостоверяване: 
Оферентите трябва да опишат системите и възможностите, с 
които разполагат за мониторинг и удостоверяване на произхода на 
текстилните влакна и управлението на химичните вещества. Освен 
това те ще трябва да опишат системите на документиране, 
одитиране и анализ, използвани за мониторинг на съответствието 
на доставчиците и крайния продукт. 

                                                        
3 Необработените платове са неизбелени, необагрени и неапретирани платове, които могат да бъдат закупени като стока. 
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Трябва да бъдат потвърдени ресурсите и експертните познания, 
които ще се използват за постигане на съответствието. Трябва да 
бъдат дадени подходящи примери от предишни договори за 
доставка на текстилни изделия, показващи как тези два аспекта са 
били управлявани и удостоверявани. 

 
 

 
 

 

Основни критерии Пълни критерии 

3.1.2 Текстилни влакна 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ТС1. Памучни влакна 
Най-малко 20 % от съдържанието на памучните изделия, 
използвани за изпълнението на договора, трябва да бъдат или: 

1. биологични: отглеждани в съответствие с изискванията, 
предвидени в Регламент (ЕО) № 834/20074, National Organic 
Programme (NOP) на САЩ (Национална програма за 
биологично производство на САЩ) или в еквивалентни 
правни задължения, определени от страна на търговските 

ТС1. Памучни влакна 
Най-малко 60 % от съдържанието на памучните изделия, 
използвани за изпълнението на договора, трябва да бъдат или: 

1. биологични: отглеждани в съответствие с изискванията, 
предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета4, 
National Organic Programme (NOP) на САЩ (Национална 
програма за биологично производство на САЩ) или в 
еквивалентни правни задължения, определени от страна на 

                                                        
4 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1). 
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партньори на ЕС; или отглеждани при  
2. интегрирано управление на вредителите отглеждани в 

съответствие с принципите на интегрираното управление 
на вредителите, определени според програмата за 
интегрирано управление на вредителите5 на Организацията 
на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) или 
Директива 2009/128/ЕО на ЕС.6 

Ако възлагащият орган желае допълнително да подкрепи 
разрастването на пазара на биологичен памук и/или установи 
недостиг в снабдяването на сертифициран биологичен памук, 
може да бъде разрешен несертифициран или „преходен“ 
биологичен памук7 (вж. обяснителната бележка по-долу 
„Подкрепа за пазара на биологичен памук“). 

Ако възлагащият орган желае да подкрепи етикетирането на 
използваните продукти като биологични, тогава биологичният 
памук, използван в изпълнение на изискванията, не трябва да бъде 
смесван с генетично модифициран памук. Може да бъдат 
поискани доказателства, ако използваният в продукта(ите) 

търговските партньори на ЕС, или отглеждани при 
2. интегрирано управление на вредителите отглеждани в 

съответствие с принципите, определени от програмата за 
интегрирано управление на вредителите на Организацията 
на ООН за прехрана и земеделие (ФАО)5 или 
Директива 2009/128/ЕО на ЕС6 , или 

Ако възлагащият орган желае допълнително да подкрепи 
разрастването на пазара на биологичен памук и/или установи 
недостиг в снабдяването на сертифициран биологичен памук, 
може да бъде разрешен несертифициран или „преходен“ 
биологичен памук7 (вж. обяснителната бележка по-долу 
„Подкрепа за пазара на биологичен памук“). 
Ако възлагащият орган желае да подкрепи етикетирането на 
използваните продукти като биологични, тогава биологичният 
памук, използван в изпълнение на изискванията, не трябва да бъде 
смесван с генетично модифициран памук. Може да бъдат 
поискани доказателства, ако използваният в продукта(ите) 
памук е получаван и от други източници от държави, в които 

                                                        
5Повече за интегрираното управление на вредителите, Организация на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/ 
6 Вж. приложение I към Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на пестициди. 
7 В Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство понятието „в преход“ се определя като „преход от небиологично към биологично земеделие 
в рамките на определен срок, по време на който са прилагани разпоредбите относно биологичното производство“. Писмено потвърждение от компетентния орган, 
отговарящ за биологичното производство в дадената държава, или от контролен орган, отговарящ за биологичното производство, че земеделските стопани са 
изпратили уведомление за прехода и ръководят своето(своите) земеделско(и) стопанство(а) според система за биологичен контрол, би осигурило официално 
доказателство за статута „в преход“. 
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памук е получаван и от други източници от държави, в които 
генетично модифицираният памук е одобрен за употреба8. 
 

Удостоверяване: 
Произходът на памука и съставът на стоките се удостоверяват при 
доставката чрез схема за сертифициране от трета страна на 
интегрираното управление на вредителите или биологичното 
производство на памука, заедно с документираните записи на 
операции, които позволяват съдържанието на памука в отделните 
изделия или партиди да бъде удостоверено и проследено до 
момента на сертифицирането. 

Това включва валидното сертифициране на биологичното 
производство или на производството с интегрирано управление на 
вредителите,9 както и документирането на операциите, доказващи 
закупуването на обявения памук, който се съдържа в изделията, и 
осигуряващи възможността за проследяване. 
Когато биологичен памук е смесен с конвенционален памук и 
памук с интегрирано управление на вредителите, при поискване, 
ако е приложимо, се представя скринингов тест10, за да се 
удостовери, че памукът не е генетично модифициран. 

генетично модифицираният памук е одобрен за употреба8. 

 

Удостоверяване: 
Произходът на памука и съставът на стоките се удостоверяват при 
доставката чрез схема за сертифициране от трета страна на 
интегрираното управление на вредителите или биологичното 
производство на памука, заедно с документираните записи на 
операции, които позволяват съдържанието на памука в отделните 
изделия или партиди да бъде удостоверено и проследено до 
момента на сертифицирането. 
Това включва валидното сертифициране на биологичното 
производство или на производството с интегрирано управление на 
вредителите9, както и документирането на операциите, доказващи 
закупуването на обявения памук, който се съдържа в изделията, и 
осигуряващи възможността за проследяване. 

Когато биологичен памук е смесен с конвенционален памук и 
памук с интегрирано управление на вредителите, при поискване, 
ако е приложимо, се представя скринингов тест10, за да се 
удостовери, че памукът не е генетично модифициран. 

                                                        
8 Вж. http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp 
9 Към момента на изготвяне на настоящото се счита, че следните схеми предоставят достатъчно увереност. интегрирано управление на вредителите: Инициатива 
за по-добър памук (Better Cotton Initiative — BCI), AGRO 2 (Гърция), Произведен в Африка памук (Cotton Made in Africa), Справедлива търговия (Fair Trade), 
Австралийска програма за по-добро управление (Australian Better Management Programme — BMP); биологични: признати от ЕС контролни органи за биологично 
производство, National Organic Programme на САЩ, Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM). 
10 Препоръчителният начин за удостоверяване е скринингов тест за качествено определяне на общи генетични модификации, извършен в съответствие с 
компендиума „Референтни методи на ЕС за ГМО анализ“ (вж. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Тестовете следва да се правят на проби памук от 
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всяка съответна държава на произход, преди памукът да е преминал през каквато и да е мокра обработка. Сертифицирането на памук, отглеждан с 
прилагане на интегрирана система за борба с вредителите, чрез схеми, които изключват отглеждането на генетично модифициран памук, ще се приема като 
доказателство за съответствие. 
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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
КВ1. Памучни влакна 
Точки ще се присъждат пропорционално за всяко подобряване с 
10 % над минималните стойности по техническата спецификация 
за съдържанието на памук, произведен при интегрирано 
управление на вредителите, или биологичен памук. 

Удостоверяване: 
Вж. критерий P2.1. 

КВ1. Памучни влакна 
Точки ще се присъждат пропорционално за всяко подобряване с 
10 % над минималните стойности по техническата спецификация 
за съдържанието на памук, произведен при интегрирано 
управление на вредителите, или биологичен памук. 

Удостоверяване: 
Вж. критерий P2.1. 
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Обяснения: Подкрепа за пазара на биологичен памук 
Ограниченото предлагане на биологичен памук на световния пазар може да се окаже предизвикателство за договорите за обществени 
поръчки. От друга страна, договорите за обществени поръчки може да играят важна роля в създаването на търсене. Ето защо за 
преодоляването на това предизвикателство се препоръчва използването на предварителни пазарни консултации и/или обявления за 
предварителна информация, за да бъдат уведомени потенциалните оференти за предстоящите поръчки и вероятните обеми на 
необходимите памучни текстилни изделия. 
Оферентите може така също да бъдат насърчени да набавят памука чрез сътрудничество и проекти за развитие на селското стопанство. 
Проектите от този вид, които в някои случаи може да имат собствени схеми за сертифициране (например Cotton Made in Africa), биха 
могли да подпомогнат разработването на нови схеми за сертифициране за биологично производство или производство с интегрирано 
управление на вредителите. От друга страна, сертифицирането може да е скъпо. Поради тези разходи може да бъде получен 
несертифициран биологичен памук от редица държави, в които по линия на проекти за развитие се насърчава селско стопанство с ниско 
потребление на ресурси или са приети специални селскостопански политики. 
За да се въведе на пазара повече биологичен памук, възлагащите органи може да подпомагат пазара по два начина: 

1. като при възлагането на договор и/или закупуването на памук приемат сертифицирането, предоставено от контролни органи за 
биологично производство, държавни контролни органи или схеми на трети страни. Съчетаването на този подход с предварителни 
пазарни консултации би осигурило повече време на производителите и земеделските стопани, а също така ще изпрати ясен 
сигнал към пазара, че е налице търсене за официално сертифициране на памук. 

2. като приемат памук от земеделски производители в преходния период, когато преминават към биологично производство 
съгласно определеното в член 17 от Регламента относно биологичното производство. По този начин земеделските стопани и 
проектите, основани на техники с ниско потребление на ресурси, ще бъдат стимулирани да разгледат възможностите за 
предлагане на техния памук на пазара, както и бъдещия потенциал за сертифициране на тяхното производство. 

 

В рамките на такава стъпка ще бъдат признати инвестициите и промените, необходими за преминаването от конвенционални към 
биологични системи, което ще даде по-голяма сигурност, че за памука ще има пазар. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ТС2. Вълнени влакна 
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(Еднакво за основните и пълните критерии) 

Препоръчва се този критерий да се използва само когато съдържанието на вълна в текстилните изделия е повече от 50 %. 

Изпускането на отпадъчни води от прането на вълна, било то пряко от обработката на място или непряко от пречистването на 
отпадъчни води на друго място, измерено в g COD (химична потребност от кислород)/kg непрана вълна, трябва да бъде при стойност 
≤ 25 g за груба вълна и овча вълна и ≤ 45 g за фина вълна11. 

Удостоверяване: 
При доставката на стоките оферентът предоставя данни от мониторинга за съответствието на преработваните партиди, от които идва 
използваната в рамките на договора вълна. 

Изчисленията на COD се отнасят до отношението на производството на вълна в kg към потока на отпадъчните води в литри от всяка 
преработена партида вълна. Трябва да бъдат представени данни от мониторинг, извършен от трета страна чрез изпитване на 
отпадъчните води от всеки обект за пране на вълна, от който се купува вълна, в съответствие с ISO 6060 или еквивалентен стандарт. 

Предоставят се записи на операциите, които удостоверяват обекта за пране на вълната, използвана за производството на продуктите. 

ТС3. Изкуствени целулозни влакна (например вискоза, модал, лиосел) 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

Този вид влакна може да се използват вместо памук в различни облекла или изделия от текстил за вътрешно обзавеждане, изискващи 
по-голяма мекота на пипане. Може да се смесят също така със синтетични влакна за подобряване на устойчивостта на износване и 
улесняване на сушенето. Препоръчва се този критерий да се използва само когато съдържанието на изкуствени целулозни влакна в 
текстилните изделия е повече от 50 %. 
 
 

                                                        
11 Фината вълна се определя като мериносова вълна с диаметър ≤ 23,5 микрона. 
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ТС3.1 Емисии на сяра във въздуха 
Съдържанието на сяра в емисиите на серни съединения във въздуха от производствения процес на вискозни и модални влакна, изразено 
като средногодишно количество, не трябва да надвишава стойностите в таблица а). 

Таблица а) Стойности на емисиите на сяра от производството на вискоза и модал 
Тип влакно Стойност на 

експлоатационните 
характеристики 
(g S/kg) 

Щапелни влакна 30 g/kg 
Нишковидни 
влакна 
— Партидно 
изпиране 
— Интегрирано 
изпиране 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Удостоверяване: 
при възлагането на договора оферентът трябва да предостави данни от мониторинга, записи на операциите и записи от производството 
на партидите, от които да е видно съответствието на доставчика(ците) и свързаните производствени обекти, където се произвеждат 
влакната, използвани в рамките на договора. 

Предоставят се данни от мониторинг за съответствието за онези производствени обекти, където се произвежда конкретният влакнест 
продукт за използване при изпълнението на договора. 
 ТС3.2 Емисии на халогенирани съединения от пулп 

Пулпът за производството на влакнестия продукт, който се 
използва в рамките на договора, се избелва, без да се влага 
елементарен хлор. Полученото общо количество хлор и органично 
свързан хлор в готовите влакна (OX) не трябва да надвишава 150 
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ppm, а в отпадъчните води от производството на пулп (AOX) не 
трябва да надвишава 0,170 kg/t сушен на въздух пулп. 

Удостоверяване: 
При възлагането на договора оферентът трябва да предостави 
протокол от изпитване за конкретния влакнест продукт и 
производствената линия за него, от който да е видно 
съответствието с изискването за OX или AOX, като се използва 
подходящият метод за изпитване или еквивалентен такъв: 

- за OX: ISO 11480 (управлявано изгаряне и 
микрокулонометрия). 

- за AOX: ISO 9562 
Устойчиво снабдяване с дървесна маса 
Настоящите критерии за ЕОП не включват предложение за снабдяването с дървесна маса от устойчиво горско стопанство поради 
следните причини: 
Няколко държави членки използват свои собствени критерии за екологосъобразни или устойчиви обществени поръчки, по които 
определят същността на устойчивото управление на горските стопанства; те разполагат с различни процеси, за да решат дали 
сертифицирането или другите схеми за удостоверяване на трети страни предоставят достатъчна увереност. При това положение не е 
възможно в рамките на настоящия процес на разработване на критерии да се осигури хармонизирано определение за устойчиво 
управлявано горско стопанство. 

Понастоящем държавите членки с активна политика в областта на обществените поръчки за устойчиво добит дървен материал са 
постигнали консенсус, че като цяло собствените схеми за сертифициране — като тези на Съвета за стопанисване на горите (FSC) и 
Програмата за утвърждаване на горските сертификационни схеми (PEFC) — предоставят достатъчно ниво на увереност за 
съответствието с техните национални критерии12.  

                                                        
12 Понастоящем предлагането на сертифициран пулп с високо съдържание на целулоза на световния пазар е ограничено. По тази причина се препоръчва да се 
потърси обратна връзка от пазара, преди да се публикува обявление за поръчка. 
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 ТС4. Рециклирано съдържание на полиестер 
Продуктът(ите) за използване при изпълнението на договора, 
които съдържат полиестерни влакна, трябва да бъдат произведени 
при употребата на минимално рециклирано съдържание от 20 %. 

Забележка: При изпълнението на други спецификации за 
качество, които се изискват в рамките на договора, може да 
възникнат някои технически проблеми. Този факт трябва да се 
има предвид при оценяването на офертите, като той може също 
така да се разгледа въз основа на пазарни проучвания или в 
рамките на състезателен диалог (ако се използва такъв). 

Удостоверяване: 
При възлагането на договора оферентът трябва да докаже, че 
производствената(ите) линия(и) за влакнестия продукт е(са) 
предназначена(и) за производство с минимално рециклирано 
съдържание. 

Сертифициране от трета страна на рециклираното съдържание и 
неговата проследимост се осигурява за производствените линии за 
доставяните продукти, както и за влагания рециклат. Може да се 
използва ISO 14021, ISO 9001 или еквивалентен стандарт. В 
рамките на удостоверяването се предоставя информация в 
съответствие с част 4.4 от EN 15343. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
 КВ2. Рециклирано съдържание на полиестер и полиамид 

(найлон) 
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Точки ще се присъждат за използваните при изпълнението на 
договора продукт(и) с полиестерни и/или найлонови влакна за 
всяко допълнително увеличаване с 10 % над минималните 20 % за 
рециклирано съдържание от производствени и/или потребителски 
отпадъци. 

Забележка: При изпълнението на други спецификации за 
качество, които се изискват в рамките на договора, може да 
възникнат някои технически проблеми. Този факт трябва да се 
има предвид при оценяването на офертите, като той може също 
така да се разгледа въз основа на пазарни проучвания или в 
рамките на състезателен диалог (ако се използва такъв). 

Удостоверяване: 
При възлагане на договора оферентът трябва да докаже, че 
производствената(ите) линия(и) за влакнестия продукт са 
предназначени за производство с минимално рециклирано 
съдържание. 
Сертифициране от трета страна на рециклираното съдържание и 
неговата проследимост трябва да се осигури за производствените 
линии за доставяните продукти, както и за влагания рециклат. 
Може да се използва ISO 14021, ISO 9001 или еквивалентен 
стандарт. В рамките на удостоверяването трябва да бъде 
предоставена информация в съответствие с части 4.4 и 6 от EN 
15343. 

 АК3. Рециклиране на полиестер 
Точки ще се присъждат на оференти, които могат да демонстрират: 

- че проектното решение на съоръженията за производство на 
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крайното текстилно изделие улеснява отделянето на 
полиестерните влакна в края на експлоатационната годност 
на продукта, 

- осигуряването на схема за доброволно връщане на 
текстилния продукт, така че възлагащият орган да може да 
връща полиестерните тъкани за рециклиране или повторна 
употреба. 

Удостоверяване: 
При възлагането оферентът трябва: 

- да предостави данни за конструктивните/дизайнерските решения 
и възможности, чрез които се улеснява отделянето на тъканите за 
рециклиране, и/или 

- да предостави данни за мерките за връщане и писмен ангажимент 
с валидност за целия жизнен цикъл на продуктите. 

 

Основни критерии Пълни критерии 

3.1.3 Ограничаване на химичните вещества 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ТС5. Декларация във връзка със списъка с кандидат-вещества за ограничаване по REACH 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

Оферентът трябва да декларира наличието на вещества, фигуриращи в списъка с кандидат-вещества по REACH13, които са в 
концентрация, по-висока от 0,1 тегловни процента в крайния продукт. 

                                                        
13 Списъкът с кандидат-веществата по REACH е публикуван на адрес: https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list 
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Удостоверяване: 
При доставката на крайното(ите) изделие(я) оферентът трябва да представи валидна декларация по член 33, параграф 2 от REACH. Ако 
е декларирано наличието на вещества, фигуриращи в списъка с кандидат-веществата, те трябва да бъдат идентифицирани. 

ТС6. Вещества в крайния продукт, които подлежат на изпитване 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

Доставеният краен проект не трябва да съдържа веществата, посочени в приложение 1, в концентрация над индивидуалната или 
сумарно общата пределна концентрация. Това трябва да се докаже чрез лабораторно изпитване на проба от всеки вид продукт, който е 
доставен по време на изпълнението на договора. Възлагащият орган си запазва правото да поиска също така допълнителна проверка 
на случаен принцип. 

Удостоверяване: 
Всяка проба от продукта трябва да се анализира от лаборатория, която е акредитирана да извършва съответните изпитвания в 
съответствие с ISO 17025, или от акредитиращ орган за схема за изпитване на текстилни изделия, по която се изисква изпитване на 
продукта. При доставянето на стоките трябва да бъде(ат) представен(и) сертификат(и) за доказване на съответствието. 

Когато методите на изпитване са еднакви, трябва да се приемат резултатите от изпитвания от валидни екомаркировки тип I, 
включително екомаркировката на ЕС, както и схемите на трети страни за изпитване на текстилни изделия14. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 КВ4. Ограничения на веществата, които следва да се 
удостоверяват в производствените обекти 
Точки ще се присъждат на оферентите, които ограничават 
използването на веществата, посочени в приложение 2, в 
производствените процеси багрене и щамповане и в 
заключителната обработка за доставения(те) продукт(и). 

                                                        
14 Към момента на изготвяне на настоящото се счита, че схемите Oeko Tex 100, Bluesign и GOTS предоставят достатъчно ниво на увереност. 
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Удостоверяване: 
При доставката на стоките оферентът трябва да предостави 
валиден доклад за одит на обекта, извършен от трета страна, 
удостоверяващ използваната производствена формула в обектите 
за багрене, щамповане и заключителната обработка на продукта. 
Одитният доклад не трябва да бъде изготвен преди повече от две 
години и трябва да включва: 

i. констатации от инспекции на складовете за химични 
вещества и протичането на производствените процеси; 

ii. потвърждение за използваните формулировки; и 
iii. резултати от аналитични изпитвания (ако са провеждани) 

във всеки обект. 
 

Основни критерии Пълни критерии 

3.1.4 Увеличаване на трайността и удължаване на експлоатационния срок 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ТС7. Стандарти за трайност 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

Текстилните изделия трябва да отговарят на съответните изисквания за трайност, определени в приложения 2 и 3. 
В случай на функционално работно облекло, за което може да бъдат демонстрирани присъщи експлоатационни характеристики, които 
противоречат на обработка на текстилните материали с репеленти срещу вода, нечистотии или петна и/или забавители на горенето, 
продуктът ще бъде освободен от изисквания за изпитване 3.7 и/или 3.8 от приложение 3. 

Удостоверяване: 
При доставката на стоките оферентът представя протоколи от изпитванията, проведени в съответствие с посочените в приложение 3 
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стандарти, за всеки отделен продуктов дизайн или за всяка позиция работно облекло, които трябва да се доставят. Протоколите 
удостоверяват дали всеки продуктов тип или модел отговаря на определените изисквания за трайност. 

ТС8. Резервни наличности за части и аксесоари 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

Успешният оферент трябва да осигури резервни наличности за всички части и аксесоари (например ципове, копчета, закопчалки), които 
са включени в доставяните продукти, за минимален срок от две години след доставката на продукта или за срока на договора за 
доставка (в зависимост от това кой период е по-дълъг). За тези части и аксесоари трябва да се предостави също така ориентировъчна 
ценова листа. 

Удостоверяване: 
При възлагането на договора оферентът се ангажира писмено да изпълнява изискването в рамките на гаранцията за продукта и 
предоставя ориентировъчна ценова листа за частите по описа. 

 

Основни критерии Пълни критерии 

3.1.5 Енергоспестяване по време на употреба 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ТС9. Подбор на тъканите с цел да се сведе до минимум потреблението на енергия за сушене и гладене 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

(За текстилни изделия, които ще се перат ежедневно или ежеседмично) 
Подбират се тъкани с по-малко от 35 % влагозадържане след преденето и клас на гладкост на тъканта след сушене SA3 за тъкани с 
памучно съдържание от ≥ 50 % и SA4, когато памучното съдържание е < 50 %. 
 
Удостоверяване: 
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При доставката на стоките оферентът представя протокол от изпитване, от който да са видни характеристиките на тъканта(тъканите) и 
който да е изготвен в съответствие със следните методи: 

• за влагозадържане: процедура на изпиране съгласно EN ISO 15797 (или еквивалентен стандарт), 
• за лесно поддържане: външен вид след пране и сушене съгласно EN ISO 15487 (или еквивалентен стандарт). 

ТС10. Етикети, указващи поддръжката 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

(За текстилни изделия, предназначени за пране в домашни условия) 

Чрез етикетите на текстилните изделия, в които се указва поддръжката, трябва да се насърчава прането при по-ниски температури, по 
възможност при 30oC или по-малко, и с енергийно ефективна програма на пералнята, освен ако има някаква техническа причина за 
обратното (например хигиена, безопасност, замърсяване). 

Удостоверяване: 
Оферентът трябва да представи примерни етикети, указващи поддръжката, и допълнителни указания за потребителя, както и — ако е 
приложимо — да предостави информация за причината текстилните изделия да се перат при температури над 30oC. 

 

 

 

 

 

Основни критерии Пълни критерии 

3.1.6 Дизайн, способстващ за повторната употреба и рециклирането 
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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
КВ5. Дизайн, способстващ повторната употреба и рециклирането 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

Облеклата трябва да са конструирани по такъв начин, че всички логотипи или отличителни идентификационни елементи да могат лесно 
да се отстраняват или върху тях да може повторно да се нанася печат, без да бъдат увреждани. 

Удостоверяване: 
При доставката на стоките оферентът трябва да предостави ясни и лесно разбираеми инструкции как изпълнителите, извършващи 
повторната употреба, да отстраняват или повторно да нанасят печат върху логотипите или марките. 
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3.2 Обществени поръчки за текстилни услуги 

Основни критерии Пълни критерии 

ПРЕДМЕТ 

Възлагане на текстилни услуги с намалено въздействие върху околната среда 

3.2.1 Критерии за подбор 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
КП1.  Доставчици на текстилни услуги 
Оферентите трябва да бъдат в състояние да докажат ресурсите, 
експертните познания, документираните процедури и системите за 
управление, с които разполагат за обезпечаване на следните 
аспекти от предоставяните услуги15:(да се избере по 
целесъобразност според тръжната процедура): 

• за услуги по поддръжка: 
- внедряване на системи за управление на активите за 

стоково-материалните запаси на текстилни изделия: 
Това ще позволи текущото събиране на данни и обратна 
връзка от крайните потребители за състоянието и срока 
на експлоатация на текстилните изделия. Тези системи 
биха могли да бъдат активно използвани за 
идентифициране на честотата и причините за дефекти по 
тъканите и облеклата, 

КП1.  Доставчици на текстилни услуги 
Оферентите трябва да бъдат в състояние да докажат ресурсите, 
експертните познания, документираните процедури и системите за 
управление, с които разполагат за обезпечаване на следните 
аспекти от предоставяните услуги15 (да се избере по 
целесъобразност според тръжната процедура): 

• за услуги за пране: внедряване на системи за управление на 
енергията в обектите за пране в съответствие с ISO 50001 
или еквивалентен стандарт и включително: 

- обучение на персонала и програми за повишаване на 
осведомеността във всеки обект, 

- оборудване и процедури във всеки обект, за да се 
увеличи максимално енергийната ефективност на 
процеса, 

- детайлно отчитане на потреблението, позволяващо 
                                                        
15 Изричната възможност да се изискват мерки за управление на веригата на доставки е въведена с част II, буква г) от приложение XII към Директива 2014/24/ЕС 
за обществените поръчки, която следва да бъде транспонирана в националното право най-късно до месец април 2016 г.  
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- организиране на услугите по поправка и поддръжка на 
облекла и тъкани за максимално увеличаване на срока на 
тяхната експлоатация. 

Удостоверяване: 
Оферентите трябва да потвърдят, че разполагат с изискваните 
системи и възможности. Те трябва да представят подходящи 
примери от предишни договори. 

Освен това те трябва да опишат вътрешните ресурси, системите за 
управление и инфраструктурата, които ще използват за 
осъществяването на съответствие с изискванията и за 
предоставяне на услугите. 

Когато това се счита за целесъобразно, възлагащият орган си 
запазва правото да извършва посещения и инспекции на място или 
да изисква провеждането на инспекции от трети страни, за да 
бъдат потвърдени възможностите на оферента. 

управлението и докладването на съответното 
потребление на енергия за процеса на пране и вида 
текстилни изделия, които се третират във всеки обект 
(т.е. потребление на електроенергия, газообразни и 
течни горива, изразено в kWh на kg обработени 
текстилни изделия, разпределено по процеси според 
използването им за покривни тъкани или работно 
облекло); 

• за услуги по поддръжка: 
- внедряване на системи за управление на активите на 

стоково-материалните запаси на текстилни изделия: Това 
ще позволи текущото събиране на данни и обратна 
връзка от крайните потребители за състоянието и срока 
на експлоатация на текстилните изделия. Тези системи 
биха могли да бъдат активно използвани за 
идентифициране на честотата и причините за дефекти по 
тъканите и облеклата, 

- организиране на услугите по поправка и поддръжка на 
облекла и тъкани за максимално увеличаване на срока на 
тяхната експлоатация; 

• за услуги по връщане (управление на края на жизнения 
цикъл): 
- внедряване на системи за управление на активите и на 

инфраструктура, даващи възможност за разделяне на 
специфични различни потоци, съхранение и продажба 
на конкретни текстилни изделия и тъкани, за да бъде 
максимално увеличена повторната употреба и 
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рециклирането им, 

- консултиране на възлагащите органи по отношение на 
дизайна на изделията, за да се улесни повторната 
употреба и рециклирането им. Предоставянето на 
обучение за служителите на възлагащия орган относно 
начините за разделяне на текстилните изделия в края на 
жизнения цикъл. 

Удостоверяване: 
Оферентите трябва да потвърдят, че разполагат с изискваните 
системи и възможности. Те трябва да представят подходящи 
примери от предишни договори. 

Освен това те трябва да опишат вътрешните ресурси, системите за 
управление и инфраструктурата, които ще използват за 
осъществяването на съответствие с изискванията и за 
предоставяне на услугите. 

Когато това се счита за целесъобразно, възлагащият орган си 
запазва правото да извършва посещения и инспекции на място или 
да изисква провеждането на инспекции от трети страни, за да 
бъдат потвърдени възможностите на оферента. 

 
 

Основни критерии Пълни критерии 

3.2.2 Пране 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
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ТС1. Подбор на тъканите с цел да се сведе до минимум потреблението на енергия за сушене и гладене 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

(За текстилни изделия, които ще се перат ежедневно или ежеседмично) 
 
Подбират се тъкани с по-малко от 35 % влагозадържане след преденето и клас на гладкост на тъканта след сушене SA3 за тъкани с 
памучно съдържание от ≥ 50 % и SA4, когато памучното съдържание е < 50 %. 
 
Удостоверяване: 
Оферентът трябва да представи протокол от изпитване, от който да са видни характеристиките на тъканта(тъканите) и който да е 
изготвен в съответствие със следните методи: 

• влагозадържане: процедура на изпиране съгласно EN ISO 15797 (или еквивалентен стандарт), 
• лесно поддържане: външен вид след пране и сушене съгласно EN ISO 15487 (или еквивалентен стандарт). 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Указание относно енергията за прането и използването на детергенти 
Препоръчително е комбиниране на критериите относно потреблението на енергия и въздействието на детергентите върху околната 
среда, като общият брой присъждани точки се оценява на следната база: 

 критерий S5.1: потребление на енергия: 75 %, 
 критерий S5.2: въздействие на детергентите върху околната среда: 25 %. 

Мониторингът трябва да се осъществява в съответствие с клауза S2.4 за изпълнение на договора. 

 КВ1. Специфично потребление на енергия 
На оферентите ще се присъждат точки в съответствие с 
предложеното специфично потребление на енергия в kWh 
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(електроенергия плюс газообразни и течни горива) на kg изпрани, 
изсушени и апретирани (по целесъобразност) покривни текстилни 
изделия и работно облекло, което ще бъде постигнато при 
предоставяне на услугата. 
Точките ще се присъждат право пропорционално на получените 
предложения от най-ниското (100 % налични точки) до най-
високото (нула точки). 

Удостоверяване: 
Оферентът трябва да предостави спецификации за детайлно 
измерване за всяка технологична линия за пране, сушене и 
заключителна обработка, като се прави разграничаване между 
покривни тъкани и работно облекло, които ще се използват при 
предоставяне на услугата. Описват се също така мерките за 
удостоверяване на отчитането на уредите при детайлното 
измерване. 

 КВ2. Въздействие на детергентите върху околната среда 
На участниците ще се присъждат точки, когато поемат ангажимент 
да използват при изпълнението на договора детергенти, 
отговарящи на критериите за токсичност и биоразградимост във 
водна среда на екомаркировката на ЕС за перилни детергенти за 
учрежденски цели или еквивалентни на тях критерии. Критериите 
са публикувани на адрес: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 
На оферентите, които поемат такъв ангажимент, се присъжда 
максимален брой точки. 
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Удостоверяване: 
Оферентът трябва да представи подробна информация за 
системата за удостоверяване, която ще се използва при 
закупуването на съответстващи детергенти за употреба в 
отделните технологични линии за пране, чрез които ще се 
предоставя услугата. 

КЛАУЗА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 КИД1. За текстилни услуги, които включват пране 

Успешният оферент е длъжен да предоставя услугите според 
предложените данни за специфично потребление на енергия и 
използване на съответстващ детергент, за който е поел ангажимент 
в своята оферта. 

Оферентът трябва да осигури следните форми на удостоверяване: 

- данни за ежемесечно измерване на потреблението на 
енергия, обобщени от детайлните измервания на 
технологичните линии на свързани обекти, отразяващи типа 
и теглото на тъканите и разделени по тегло на обработените 
текстилни изделия, 

- копия на фактури за закупуването на детергенти, заедно с 
доказателство, че детергентът(ите) или: 
 
i) има екомаркировка на ЕС; или 
ii) има екомаркировка тип I, съдържаща еквивалентни 
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критерии; или 
iii) отговаря на определените критерии за екомаркировка на 
ЕС16. 
 
По отношение на екомаркировката доказателствата трябва 
да бъдат под формата на валидни лицензи за екомаркировка 
и/или данни от проведени от трети страни изпитвания на 
използваните детергенти. 
 

Възлагащият орган си запазва правото да поиска удостоверяване 
от трета страна във всеки един момент от срока на договора и 
изпълнителят ще бъде задължен да предостави такива 
доказателства за собствена сметка. 

 

 

Основни критерии Пълни критерии 

3.2.3 Поддръжка 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ТС2. Поддръжка на текстилни активи 
(Еднакво за основните и пълните критерии) 

Този аспект би могло така също да се съчетае с даден критерий за възлагане или да се формулира като отделен критерий за 
възлагане, възнаграждаващ най-амбициозния подход към поддръжката. 

Оферентът на текстилните услуги — в рамките на своя план за управление на активите — ще удължи полезния живот на работното 
                                                        
16 Европейска комисия, Industrial and Institutional Laundry Detergents (Детергенти за пране за промишлени и учрежденски цели), 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 
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облекло и на изделията от текстил за вътрешно обзавеждане, като предоставя услуги за текуща поддръжка и поправка. Като минимум, 
това ще включва (ако е уместно за текстилните изделия, които ще се предоставят): 

- осигуряване на основни поправки, включително поправка на разпорени шевове и съшиване, подмяна на счупени/изгубени части 
и поставяне/подмяна на ципове и закопчалки, 

- подмяна на платнени части за работно облекло, 
- повторна обработка/повторно полагане на функционални покрития. 

 

 

Удостоверяване: 
Оферентът предоставя подробна спецификация за предложените услуги по поддръжка, включително, ако е целесъобразно, 
документирани доказателства от оборудването за поддръжка, които експлоатират или използват по договор за подизпълнение. 

 
 

Основни критерии Пълни критерии 

3.2.4 Връщане 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 ТС3. Система за връщане 

Този аспект би могло така също да се съчетае с даден критерий 
за възлагане или да се формулира като отделен критерий за 
възлагане, възнаграждаващ най-амбициозния подход към 
връщането. 
Оферентът — в рамките на своята система за управление на 
активите — трябва да поддържа система за връщане или да сключи 
официални споразумения със схема за връщане по отношение на 
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доставяните текстилни изделия за ползване по договора, която 
включва следните елементи: 

• системи за събиране, монтирани в собствените помещения 
на възлагащия орган, улесняващи (ако е целесъобразно) 
сортирането и класифицирането на текстилните изделия, 

• материали за обучение и ръководства, за да се осигури 
запознаване на персонала на публичния орган с 
използването на системата, 

• дейности по сортиране след събирането, за да се увеличи 
максимално реализираната стойност от повторната 
употреба или рециклирането. Като минимум, това включва 
отделяне по влакна, цвят и състояние на облеклото. 

Оферентът посочва евентуалните крайни пазари за възстановените 
текстилни изделия. 

Удостоверяване: 
Оферентът трябва да даде описание на предложената система, 
включително, ако е уместно, документация за системите за 
обработка след събирането, които използва, в това число 
спецификации за линиите за сортиране и снимки от обекти. 

КЛАУЗА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 КИД2. Система за връщане 

Оферентът трябва да даде сведения за функционирането на своята 
система за връщане в съответствие със следните изисквания: 

• да се провеждат проучвания сред персонала в съоръженията 
на възлагащия орган, за да се определи доколко им е било 
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лесно да използват системите за събиране/отделяне. Такива 
проучвания се провеждат през първите шест месеца от 
предоставяне на услугите, а констатациите се използват за 
идентифициране/прилагане на потенциални мерки за 
подобряване, 

• да се определя и записва на годишна база тегловното 
съотношение между събраните текстилни изделия, които са 
използвани повторно или рециклирани, и съответното 
съотношение стойност/kg за текстилните изделия, получени 
от крайните пазари по местоназначението, където са 
изпратени. 

Оферентът следва да предоставя кратко обобщение на 
констатациите от проучването сред персонала и потенциално 
идентифицираните мерки. Следва да се предоставя годишен 
доклад с разбивка по местоназначение на текстилните изделия и 
получената цена от всеки краен пазар. 
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4. ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ 
Оценката на разходите за целия жизнен цикъл (LCC) е метод, който може да се използва за изчисляване на общите разходи по 
притежаването на текстилните изделия (както и евентуално някои от екологичните външни фактори). Това е метод за вземане на 
ефективни, дългосрочни инвестиционни решения, тъй като някои аспекти, свързани с разходите, може да нямат непосредствена тежест 
за взимащия решения, например може да е необходима по-висока начална инвестиция, за да се постигнат по-ниски разходи за целия 
жизнен цикъл, основани на по-ниските разходи за енергия при пране и повишената трайност със съответния по-дълъг 
експлоатационен срок и по-ниски разходи за поправка. Когато бъдат взети предвид външните фактори, оценката на разходите за целия 
жизнен цикъл е от особено значение за постигането на подобрена екологична ефективност. 

Критериите на ЕС за ЕОП за текстилни изделия са насочени към редица аспекти на дизайна и спецификацията на текстилните изделия, 
които, ако им бъде обърнато достатъчно внимание на етапа на възлагане на обществените поръчки, биха могли да допринесат за 
намаляване на разходите за целия жизнен цикъл, които са свързани с прането, поддръжката и края на техния жизнен цикъл: 

o пране: разходите за енергия, свързани с прането, сушенето и гладенето на текстилните изделия, или ще бъдат пряк разход за 
публичния орган (ако самият орган експлоатира пералнята), или ще бъдат непряк разход, прехвърлен от изпълнителя (ако 
услугите за пране са възложени на външен изпълнител). Спецификациите на текстилните изделия може да се отразят 
съществено върху енергията, която е необходима за цикъла на прането: 

- съставът на влакната, от които са изработени текстилните изделия, оказва значително въздействие върху количеството 
енергия, нужна за тяхното пране, сушене и гладене. Например работно облекло и изделия от текстил за вътрешно 
обзавеждане, произведени от памучно-синтетични смеси, може да намалят нужната енергия за всеки цикъл на пране и 
съответно разходите с до около 50 % в сравнение със същите изделия, произведени от 100 % естествени влакна; 

o експлоатационен срок има много фактори, които може да окажат влияние върху експлоатационния срок на едно текстилно 
изделие. Това са неговата устойчивост на износване и ранна проява на дефекти, както и осигуряването на подходящи грижи и 
поддръжка (особено ако става дума за технически продукти със специални свойства), за да се избегне необходимостта от 
предсрочна подмяна: 

- устойчивостта на износване по време на употребата и циклите на пране се влияе силно от състава на влакната. 
Благодарение на по-устойчивия състав на влакната експлоатационният срок на текстилното изделие може да се удължи 
приблизително с между 34 % (ако се отнася за работно облекло) и 100 % (ако се отнася за хавлиени кърпи и спално 
бельо) в сравнение с изделие от 100 % памук; 
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- ранната поява на дефекти по шевовете и средствата за заключителна обработка, както и по приспособления за затваряне 
като ципове, копчета, велкро и закопчалки, може да наложи скъпи поправки и манипулации или да доведе до 
предсрочното изхвърляне на работното облекло и униформите. Макар обикновено планирането на дадено изделие да се 
основава на двугодишен експлоатационен срок, чрез по-добър дизайн и спецификации за трайност той може да бъде 
увеличен до три години, което води до съответното намаляване на разходите за поддръжка и подмяна; 

o край на жизнения цикъл: изхвърлянето на текстилни изделия в края на техния полезен живот е разход в тежест на публичните 
органи, които ще трябва да го покрият според теглото. В края на живота си текстилните изделия струват пари на пазара на 
рециклирането (приблизително 250—560 EUR/тон). Налице е търсене както за по-нататъшна употреба в техния оригинален вид 
(например като работно облекло втора употреба), така и като суровини за употреба в производството на нови текстилни 
изделия или други изделия (например изолационни материали). Това може да доведе до положително или неутрално 
въздействие върху генерирането на текстилни отпадъци, 

- публичните органи може да предприемат активни стъпки за увеличаване на стойността на текстилните изделия в края на 
техния живот — например чрез внедряването на системи за разделяне на текстилните изделия в края на техния живот 
на различни специфични потоци или чрез изискването за специален дизайн, улесняващ отстраняването на логотипите. 

 

Като се вземе предвид съчетаването на тези фактори, „общите разходи по притежаването“ за всяко доставено текстилно изделие може 
да бъдат намалени. Един от начините за контролиране на тези фактори е да се премине от снабдяване с текстилни изделия към 
текстилни услуги. Тогава може да се определят характеристики за всеки етап от жизнения цикъл на използваните текстилни изделия. В 
такъв случай изпълнителите носят отговорност за оптимизирането на разходите за доставка на тези услуги, които в противен случай за 
публичните органи биха били свързани с допълнителни режийни разноски и договори за подизпълнение. 
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Приложение 1: Ограничения за веществата в крайния продукт 
Група вещества Приложими ограничения Пределна 

концентрация 
Метод на 
изпитване 

1.1 Азобагрила 

Приложимост: 

Облекла, 
съдържащи 
акрилни влакна, 
памук, полиамид и 
вълна 

Не трябва да се използват азобагрила, 
които може да се разграждат до 
ароматни амини, за които е известно, че 
са канцерогенни (вж. списъка в 
приложение 2 към екомаркировката на 
ЕС17). За целите на изпитването на 
крайния продукт се използва 
допустимата норма за ариламини. 

30 mg/kg за 
всеки амин 

 

EN 14362-1 и 3 
или еквивалентен 

1.2 Формалдехид 

Приложимост: 

Всички облекла и 
изделия от текстил 
за вътрешно 
обзавеждане, 
съдържащи 
естествени влакна 

 

Прилагат се следните допустими 
норми за остатъчен формалдехид в 
крайния продукт: 

 

 

EN ISO 14184-1 
или еквивалентен 

- Изделия за бебета и деца на 
възраст до 3 години 

16 ppm 

 

- Всички други изделия 75 ppm 

 

Възможно е като критерий за 
възлагане18 допълнително да се 
изискат по-добри характеристики за 
облекла в контакт с кожата.  

 

Следното изискване може да се 
прилага като пълен критерий само за 
изделията от текстил за вътрешно 
обзавеждане : 

- Емисии от крайния продукт 

0,1 mg/m3 EN 16516 и EN 
ISO 14184-1 или 
еквивалентен 

1.3 Спомагателни 
агенти 

Приложимост: 

Всички изделия 

Следните вещества не трябва да 
присъстват в крайния продукт: 

- Нонилфенол 
- Октилфенол 

сумарно 
количество 
100 mg/kg 

Екстракция с 
разтворител, 
последвана от 
течна 
хроматография —
 масова 
спектометрия 
(HPLC/MS) 

Следните вещества не трябва да 
присъстват в крайния продукт: 

- Нонилфенол етоксилат 
- Октилфенол етоксилат 

сумарно 
количество 
100 mg/kg 

ISO 18254 

1.4 Покрития, 
ламинати и 
мембрани 

Приложимост: 

В случаите, при 
които присъстват в 

Покритията, щампи с пластизолни 
мастила, ламинатите, мембраните и 
пластмасовите аксесоари не трябва да 
съдържат следните фталати: 

- DEHP (бис(2-етилхексил)-
фталат), 

Сумарно 
количество 
0,10 % масова 
част. 

EN ISO 14389 или 
еквивалентен 

                                                        
17 Европейска комисия, EU Ecolabel textile product group (Екомаркировка на ЕС за групата на 
текстилните изделия), http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 
18 Може да се направи компромис между качеството и трайността на немачкаеми облекла, 
особено ако облеклата трябва да се перат при висока температура. 
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структурата на 
текстила 

 

- BBP (бутилбензилфталат), 
- DBP (дибутилфталат), 
- DMEP (бис2-метоксиетил) 

фталат, 
- DIBP (диизобутилфталат), 
- DIHP (ди-C6-8-разклонени 

алкилфталати), 
- DHNUP (ди-C7-11-разклонени 

алкилфталати), 
- DHP (ди-n-хексилфталат). 

Приложение 2: Ограничения за веществата в производствения 
процес 
Група вещества Приложими ограничения Изисквания за 

удостоверяване 

2.1 Багрила и 
пигменти 

 

В производството на текстилните изделия не 
трябва да се използват следните багрила и 
пигменти: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, 
Basic Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, 
Basic Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, 
Pigment Red 104, Pigment Yellow 34 

Одит на място, в 
рамките на който 
следва да се 
идентифицират 
използваните багрила 

 

2.2 Спомагателни 
агенти 

 

В производството на текстилни изделия не 
трябва да се използват следните вещества 

- бис(алкилни хидрогенирани 
животински мазнини)диметиламониев 
хлорид (DTDMAC), 

- дистеарилдиметиламониев хлорид 
(DSDMAC), 

- ди(втвърдени животински 
мазнини)диметиламониев хлорид 
(DHTDMAC), 

- етилендиаминтетраацетат (EDTA), 
- диетилентриаминпентаацетат (DTPA), 
- 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, 
- 1-метил-2-пиролидон, 
- нитрилотриоцетна киселина (NTA) 

Одит на място, в 
рамките на който 
следва да се 
идентифицират 
химичните вещества, 
използвани като 
спомагателни агенти. 

 

2.3 Избелване 

 

За избелването на прежди, тъкани или 
трикотажни елементи не трябва да се използват 
средства за избелване на основата на хлор. 

 

Одит на място, в 
рамките на който 
следва да се 
идентифицират 
използваните средства 
за избелване 
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2.4 Обработки с 
репеленти срещу 
вода, петна и масла 

 

Основни изисквания 

Не трябва да се използват вещества, съдържащи 
дълговерижни (≥ C5) перфлуороалкан 
сулфонови киселини или сулфонати (PFSA) и 
(≥ C7) перфлуороалкил карбоксилни киселини 
или карбоксилати (PFCA). 

Пълно изискване: 

Не трябва да се използват обработки с 
флуорирани репеленти срещу вода, петна и 
масла, освен ако такива функционални 
показатели се изискват в комбинация. 

Освен това както при основните, така и при 
пълните критерии, облеклото(ата) трябва да 
се изпитват за трайност (вж. критерий 3.1) 

Одит на място, в 
рамките на който 
следва да се 
идентифицират 
репелентите, 
използвани като 
средства за 
заключителна 
обработка. 

 

2.5 
Водонепропускливи 
мембрани 

 

Флуорополимерните мембрани и ламинатите, 
които се използват за облекла, предназначени 
за дейности на открито, не трябва да се 
произвеждат с перфлуорооктанова киселина 
(PFOA) или каквито и да било дълговерижни 
флуорирани повърхностноактивни вещества. 

 

Одит на място на 
доставчика на 
мембраната/ламината 
или документация от 
държавен регулаторен 
орган 

 

2.6 Забавители на 
горенето 

 

Основно изискване: 

Следните забавители на горенето не трябва да 
се използват: 

- HBCDD – хексабромоциклододекан, 
- DecaBDE – декабромодифенил етер, 
- TEPA – трис (азиридинил) 

фосфиноксид, 
- TRIS – трис (2,3 дибромопропил) 

фосфат, 
- TCEP – трис (2, хлороетил) фосфат, 
- парафин, C10-C13, хлориран (SCCP) 

Пълно изискване: 

Когато е необходима противопожарна защита, 
тъканта трябва да бъде подложена на 
изпитване, за да се гарантира, че осигурява 
високо ниво на издръжливост (вж. 
критерий 3.1) 

Одит на място, в 
рамките на който 
следва да се 
идентифицират 
използваните 
забавители на 
горенето 
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Приложение 3: Изпитване на дълготрайност 

3.1 Примерна приложимост на изискванията за работната характеристика 
„дълготрайност“ на текстилните изделия 
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Изпитвания, приложими за 
всички изделия 

        

Хавлиени кърпи и спално бельо         

Униформи и представително 
работно облекло         

Работно облекло и ЛПС за 
работа при тежки условия при 
полеви операции 

        

Функционални връхни дрехи, 
т.е. якета, панталони, ЛПС 

        

 

3.2 Еталони за характеристиките и методи на изпитване 
Основни характеристики 
 
Стандарт за 
трайност 

Еталони за характеристиките Метод(и) на изпитване 

3.1 Промяна на 
размерите 

Изтъкани тъкани 
- Памук и памучна смес +/- 3,0 % 
- Вълнена смес +/- 2,0 % 
- Синтетични влакна +/- 2,0 % 
- Спално бельо и хавлиени кърпи 

+/-8,0 % 
 

EN ISO 6330 (домашно 
пране) или еквивалентен или 
ISO 15797 (индустриално 
пране) или еквивалентен в 
комбинация с EN ISO 5077 
или еквивалентен след 
3 пранета 

3.2 Устойчивост на 
цветовете при пране 

3—4 за промяна на цвета и петна 
 

ISO 15797 или еквивалентен 
(ако е приложимо) в 
комбинация с ISO 105 
C06 или еквивалентен 
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3.3 Устойчивост на 
цветовете при потене 

3—4 за промяна на цвета и петна, 
4 за тъмни цветове (стандартна 
дълбочина < 1/1) 

ISO 15797 или еквивалентен 
(ако е приложимо) в 
комбинация с ISO 105 
E04 (киселинно и алкално 
сравнение с тъкан с много 
влакна) или еквивалентен 

3.4 Устойчивост на 
цветовете при 
търкане на мокро 

степен 2—3 ISO 15797 или еквивалентен 
(ако е приложимо) в 
комбинация с ISO 105 X12 
или еквивалентен 

3.5 Якост на опън < 50 % памук N/(g/m2) 2,0 
50 % памук N/(g/m2) 1,8 
Минимална стойност на 
показателя 400 N 

EN ISO 13934 (Strip метод) 
или еквивалентен 

3.6 Устойчивост на 
шевовете 

100 N при скъсване 
 

EN ISO 13935 (Strip метод) 
или еквивалентен 
 

Пълни характеристики 
 
Стандарт за 
трайност 

Еталони за характеристиките Метод(и) на изпитване 

3.7 Репелентност 
спрямо на вода, 
замърсявания и 
петна 

Следното запазване на 
функционалността след 
20 цикъла на домашно пране при 
40oC или 10 цикъла на 
индустриално пране при 75oC: 
 
- репелентност срещу вода: 80 от 

общо 90 
- репелентност срещу масла: 3,5 от 

общо 4,0 
- репелентност срещу петна: 3,0 от 

общо 5,0 
 
За облекла със слепени шевове 
(garments with taped seams) се 
допуска температурата в 
обществените перални 
инсталации да бъде намалена до 
60oC. 
 

ISO 6330 (домашно) или 
еквивалентен или ISO 15797 
(индустриално) или 
еквивалентен в комбинация 
с: 
 
- репеленти срещу вода: ISO 

4920 или еквивалентен 
- репеленти срещу масла: ISO 

14419 или еквивалентен 
- репеленти срещу петна: ISO 

22958 или еквивалентен 
 

3.8 Забавители на 
горенето 

Перимите продукти трябва да 
запазват своята функционалност 
след 50 цикъла на пране (пълен 
критерий). 
 
Неперимите продукти трябва да 
запазват своята функционалност 
след изпитване с накисване. 
 

ISO 6330 (домашно) или 
еквивалентен или ако е 
уместно за изискванията на 
договора, EN ISO 10528 
(индустриално) или 
еквивалентен в комбинация 
с EN ISO 12138 или 
еквивалентен. 
 
Когато текстилното изделие 
е неперимо и/или 
неотстранимо, трябва да се 
използва методът на 
изпитване, описан в BS 5651, 
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раздел 4 или еквивалентен19. 
 

 

                                                        
19 Този метод на изпитване се основава на описания в British Standard 5651 (Британски 

стандарт): Метод за процедурите по почистване и намокряне, използван при оценяването на 
ефекта от почистването и намокрянето върху горимостта на текстилни тъкани и 
съчетаване на тъкани. 


