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7.4. Окончателен списък 
Въз основа на извършената оценка, списъкът с продуктови групи, които да бъдат включени в 
помагалото, съдържа представените по-долу  групи, по азбучен ред.  

За всяка продуктова група е представен кратък обхват, използван в насоките за критерии за ЗеОП на 
ЕК1. Пълният обхват на отделните продуктови групи, определен от ЕК, е наличен на уебсайта на 
Съвместния изследователски център към ЕК. 

 

1. Инфраструктура за отпадъчни води 

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

Примерни CPV кодове за тази продуктова група са: 

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

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

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

2. Кетъринг и храна 

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

Примерни CPV кодове, идентифицирани от ЕК като част от тази продуктова група, са: 

 15100000-9 Месо и месни продукти; 
 15500000-3 Млечни продукти;  
 15300000-1 Плодове и зеленчуци; 
 55520000-1 Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна; 
 79952000-2 Услуги, свързани с организирането на събития. 

3. Компютри и монитори 

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

 Стационарни компютри (настолни компютри; малки сървъри; работни станции); 
 Компютърни монитори; 
 Преносими компютри (ноутбук компютри; ноутбук „две в едно“; таблетни компютри; 

преносим компютър „всичко в едно“). 
Примерен списък на CPV кодовете, съотносими към групата: 

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

  

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

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

Примерни CPV кодове: 

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

5. Мебели 

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

Примерни CPV кодове: 

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

6. Почистващи продукти и услуги за почистване  

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

Примерни CPV кодове: 

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

7. Поддръжка на обществени пространства 

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

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

 

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

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

Примерни CPV кодове: 

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

8. Проектиране, строителство и управление на сгради  

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

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

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

Примерни CPV кодове: 

 45213150-9 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с офиси; 
 45213313-0 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ 

център; 
 71315000-9 Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради. 

9. Проектиране, строителство и поддръжка на пътища 

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

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

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

Примерни CPV кодове: 

 45233000-9 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка 
на пътища; 

 44113000-5 Материали, използвани за строителството на пътища; 
 44113900-4 Материали, използвани за поддържане на пътища. 
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10. Транспорт 

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

 пътнически автомобили, директно закупени или договорени в рамките на системи за 
лизинг/даване под наем; 

 превозни средства и услуги за обществен транспорт; 
 камиони и услуги за събиране на отпадъци. 

В момента се обсъжда обновяването на критериите на европейско ниво, като в последния доклад 
за групата от м. февруари 2018 г. са добавени и2: 

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

Примерни CPV кодове: 

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

11. Улично осветление 

ЕК определя уличното осветление като „стационарна осветителна уредба, предназначена да 
осигурява добра видимост за потребителите на обществените зони за движение през тъмните 
часове на денонощието, с цел поддържане на безопасността на движението, потока на движение 
и обществената безопасност“3. Определението се основава на EN 13201 (БДС EN 13201-2:2016, 
европейски стандарт за светлотехническите изисквания, които са дадени като класове на 
осветление за улично осветление). От обхвата са изключени осветление на тунели, осветление на 
паркинги за лични автомобили, осветление на открито за търговски или промишлени обекти, 
спортни площадки или прожекторни уредби (например осветление за паметници, сгради или 
дървета).  

Примерни CPV кодове: 

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

12. Устройства, извличащи изображение 

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

Примерни CPV кодове: 

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

                                                             
2 Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Transport, JRC – European Commission. Достъпен на 
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Transport/docs/EU_GPP_Transport_Technical_Report_3_draft.pdf  
3 Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за улично осветление и сигнализация за 
регулиране на движението. Достъпни на http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street lighting bg.pdf 
 


