GreenS
Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки
за иновативна и устойчива институционална промяна

НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА НА
ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
О Б У Ч Е Н И Е П О З Е Л Е Н И О Б Щ ЕС Т В Е Н И
П О Р ЪЧ К И

Проектът се финансира от Европейския съюз по програма Хоризонт 2020 – изследвания и иновации
съгласно Договор № 649860

ДЕФИНИЦИЯ
Зелените обществени поръчки се дефинират като:
►Процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат
продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие
върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо
продукти, услуги и строителни работи със същата основна
функция, които иначе биха били предоставяни.
►Процедура, при която екологичните съображения са взети
предвид в рамките на процеса на възлагане на обществената
поръчка
►Те са интелигентни поръчки – това означава, че те подобряват
ефективността на обществените поръчки, като същевременно
използват потенциала на пазара за обществени поръчки, за да
създават важни екологични ползи на местно и световно равнище.

Правна рамка
 Българското

законодателство в областта на
обществените поръчки е напълно хармонизирано с
Директива 2004/24/ЕО и Директива 2004/25/ЕО, като
в него са въведени и съответните разпоредби за
зелените поръчки.

 Законът за обществените поръчки е основният

нормативен акт, който урежда правилата
възлагане на обществени поръчки – 15.04.2016 г.

за

Закони и наредби поощряващи зелените
обществени поръчки
 Закон за опазване на околната среда - има за

цел да се намали отрицателното въздействие на
потреблението и производството върху околната
среда, здравето, климата и природните ресурси
 Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)- урежда

обществените
отношения,
свързани
с
провеждането на държавната политика за
повишаване на енергийната ефективност при
крайното
потребление
на
енергия
и
предоставянето на енергийни услуги.

Закони и наредби поощряващи зелените
обществени поръчки
 Указания






за

прилагане на изисквания за
енергийна
ефективност
и
енергийни
спестявания, при възлагане на обществени
поръчки за доставка на оборудване и превозни
средства, с цел минимизиране на разходите за
срока на експлоатацията им - разработени от
АОП и АЕЕ (АУЕР) съгласно ЗЕЕ. Тези указания
са препоръчителни. Указанията се прилагат за
обществени
поръчки
с
обект доставка на
оборудване и превозни средства, посочени по
продуктови групи както следва:
офис IT оборудване
климатизация и вентилациябяла техника
офисно и улично осветление
пътни превозни средства.

Национални стратегически документи
• Стратегия за устойчиво развитие на Р.България
• Стратегия за корпоративна социална отговорност

2009-2013
• Практическо ръководство по обществени поръчки

на АОП

Правна рамка
Съгласно ЗОП, екологични изисквания могат да бъдат заложени на
следните етапи от процеса на възлагане на обществената поръчка:
наименование

Разпоредба от
Директива 2004/18/ЕС

Разпоредба от ЗОП

Технически спецификации

Чл.23

Чл.23

Условия за изпълнение на поръчката

Чл.26

Чл.26

Лично състояние на участниците

Чл.45

Чл.47

Доказване на техническите възможности и/или
квалификация на участниците

Чл.48(2)

Чл.51 ал.1

Критерии за възлагане на обществена поръчка

Чл.53

Чл.37 ал.1 във вр. с
§1, т.8 от ДР

Системи за управление на качеството за опазване на
околната среда

Чл.50

Чл.53 ал.2 във вр. с
чл.51 ал.1, т.11

Правна рамка
 Информация за разпоредбите, свързани с основните етапи от процеса

на възлагане на “зелени” обществени поръчки могат да се намерят в:
ОТКРИВАНЕ

ПРОВЕЖДАНЕ

ПРИКЛЮЧВАНЕ

Включване в документацията на разпоредби
относно техническите спецификации (чл.30 от
ЗОП)

Доказване на техническите възможности
(чл.51 ал.1 т.6 от ЗОП);
При обществени поръчки за строителство и
услуги: описание на мерките за опазване
на околната среда за изплънение на
поръчката ( чл.51 ал.1 т.11 ЗОП)

Определяне на изпълнител клаузи за изпълнението на
договора
с
екологични
изисквания,
съобразно
предмета на обществената
поръчка

Приопределяне на техническите
спецификациина закупуваните ППС(чл.26а от
ЗОП)

Представяне на сертификати, издадени от
независими лица (чл.53 ал.1-4 от ЗОП)

Посочване в обявлението на изисквания,
свързани с опазването на околната среда (чл.
26 от ЗОП)
Показатели, свързани с еко.изисквния при
„Икономически най-изгодна оферта“ (§1 т.8 от
ДР на ЗОП)

Ползи от Зелените ОП
 спестяване на материали и енергия;
 намаляване на разходите за придобиване на






продукти и услуги, като се отчита целия
жизнен цикъл на продуктите;
създаване на реални стимули за разработване
на екологосъобразни технологии;
редуциране на отпадъците и замърсяването;
намаляване на емисиите на парникови газове;
ефективно управление на околната среда.

