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Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за почистващи продукти и услуги за 
почистване 

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

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

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

 
 
1. Определение и обхват 
 
Настоящият информационен лист за продукти обхваща дейности по поръчки за закупуването както на почистващи продукти, така и на услуги за 
почистване. По отношение на продуктите са обхванати четири категории продукти, съответстващи на обхванатите от екомаркировката на ЕС 
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm): 

• универсални почистващи средства, почистващи средства за санитарни помещения и почистващи средства за прозорци; 
• миещи препарати и подобрители на мокренето за съдомиялни машини;  
• препарати за ръчно миене на съдове; 
• предназначени за перални машини перилни препарати и препарати за предварителна обработка за отстраняване на петна.  

 
 
1.1 Почистващи продукти 
 
Закупуването на почистващи продукти представлява особено предизвикателство за възлагащите органи поради сложността на информацията за 
съдържащите се вещества, която трябва да се оцени.  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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Представените тук критерии се основават на екомаркировката на ЕС за почистващи продукти. Подобни критерии се използват в други 
екомаркировки от тип І. Екомаркировката от тип І представлява полезен и надежден инструмент за удостоверяване, тъй като предполага 
удостоверяване от трета страна. Продукти с екомаркировка от тип I изпълняват както основните, така и пълните критерии. За продукти без 
екомаркировка от тип I възлагащият орган ще трябва да провери съответствието с техническите спецификации въз основа на подходяща 
документация, предоставена от оферента — например техническо досие на производителя или протокол от изпитването от признат орган.  
 
Основните критерии по-долу включват критериите, които възлагащият орган най-лесно може да провери и които се отнасят главно до важни 
въздействия върху околната среда, свързани с използването на определени опасни вещества, правилната употреба на продукта по отношение на 
дозировката и, когато е уместно, температурата на водата, образуването на отпадъци от опаковки и, в някои случаи, отделянето на фосфор.  
 
Пълните критерии съответстват на по-голяма част от критериите за екомаркировка на ЕС и не само налагат по-строги изисквания по 
горепосочените въпроси, но се отнасят и до други екологични аспекти, като например токсичност на продукта за водни организми. 
 
Следва да се отбележи обаче, че някои от критериите за екомаркировка на ЕС са разработени за продукти, използвани в домакинствата. 
Следователно те следва да се прилагат като критерии за ЗОП във връзка с почистващи продукти само когато: 

а) необходимостта от почистване и изискваното изпълнение са подобни на тези за домакинствата; и  
б) процесът, условията и оборудването за почистване, които се използват, са подобни на тези, използвани в домакинствата. 
 
 

1.2 Услуги за почистване 
 
При много органи услугите за почистване се извършват от частни изпълнители. Тръжната процедура за подбор на изпълнител предлага 
възможности за подобряване на изпълнението на тези услуги по отношение на околната среда и здравето. 
 
Намаляването на употребата на почистващи химикали чрез използване на подходящи дози или нови методи за почистване е особено ефективен 
начин за намаляване на въздействието на почистването върху околната среда. 
 
На основното ниво препоръките са насочени към гарантиране, че използваните продукти отговарят на важни екологични критерии, както е 
описано в раздел 1.1 по-горе, а някои препоръки са за определяне на начина, по който услугите трябва да бъдат извършени, включително обучение 
на персонала. 
 
При пълните критерии в допълнение към критериите за използваните продукти и препоръките за определяне на начина, по който да бъдат 
извършени услугите, трябва да бъде предвидена и длъжността управител на съоръжението, ръководител или координатор, който организира и 
надзирава почистването . 
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2. Основни въздействия върху околната среда 
 

Основни въздействия върху 
околната среда 

 Подход при ЗОП 

 
• Изменение на климата 
• Здраве на човека 
• Екотоксичност 
• Еутрофизация  
• Консумация на вода 
• Генериране на отпадъци 
 

  
• Използване на почистващи продукти, които са ефективни при по-ниска 

температура 
• Избягване на някои опасни вещества в продукта 
• Избягване на фосфора и ограничаване на биоцидите в продукта 
• Ограничаване на общия „критичен обем на разреждане“ на продукта; 
• Предоставяне на информация за препоръчителните дози 
• Намаляване на употребата на продукти чрез преразглеждане на плановете и 

методите за почистване 
• Подобряване на обучението на почистващия персонал 
• Намаляване на количеството използвани опаковки 
• Гарантиране на пригодността за рециклиране на използваните опаковки и на 

използването на рециклирани опаковки 

 
Забележка: редът на посочване на въздействията не отразява непременно степента на тяхната важност. 
 
 
3. Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за почистващи продукти и услуги за почистване 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.1. Критерии на ЕС за ЗОП за универсални почистващи средства 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на екологосъобразни универсални почистващи продукти. 
 

Закупуване на екологосъобразни универсални почистващи продукти. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Изисквания по отношение на веществата Изисквания по отношение на веществата 
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1. Върху етикета на продукта, в информационния лист за безопасност 

(ИЛБ) или в други съответни листове за технически данни не 
трябва да фигурират съставки (вещества), които са 
идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“). Въпросният 
списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) може да се 
намери на интернет адрес: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в 
информационния лист за безопасност (ИЛБ), на уебсайта на 
производителя или в други съответни листове за технически данни, 
заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че 
никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-
вещества. 

 
1. Продуктът не трябва да съдържа вещества, които са 

идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвидени в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент REACH“) в количество, 
което превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт. 
Въпросният списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) 
може да се намери на интернет адрес: 

 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 

 
Удостоверяване: За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например: 

• за всеки предлаган продукт всички вещества в него, чието 
съдържание превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт, 
трябва да бъдат посочени заедно с техния номер по CAS (ако 
съществува такъв) и декларация, че никое от веществата не 
фигурира в предоставения списък с кандидат-вещества. 

 2. Продуктът не трябва да съдържа съставки (вещества) в количество, 
надвишаващо 0,01 % от теглото на крайния продукт, които са 
класифицирани с някое от предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази или комбинация от тях, посочени в таблицата по-
долу, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 или Директива 
67/548/ЕИО. Тези критерии не се отнасят за биоциди, които са 
разгледани отделно по-долу: 

• EUH029, EUH031, EUH032 (при контакт с вода или киселини се 
отделят токсични газове); 

• R29, R31, R32 (при контакт с вода или киселини се отделят 
токсични газове); 

• H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, 
H373 (токсични, смъртоносни или могат да причинят 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp


5 
 

увреждане на органите); 
• R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, 

R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, 
R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (токсични, силно токсични или 
необратими въздействия); 

• H317, H334 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• R42, R43 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• H340, H341 (мутагенни); 
• R46, R68 (мутагенни); 
• H350, H350i, H351 (канцерогенни); 
• R40, R45, R49 (канцерогенни); 
• H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 

H361fd, H362 (токсични за възпроизводството); 
• R60, R61, R62, R63, R64 (токсични за възпроизводството); 
• EUH070 (токсични при контакт с очите); 
• R39-41 (токсични при контакт с очите); 
• H400, H410, H411, H412 (с изключение на аромати), H413 

(вредни за водни организми); 
• R50, R50/53, R51/53, R52/53 (с изключение на аромати), R53 

(вредни за водни организми); 
• EUH059 (опасни за озоновия слой); 
• R59 (опасни за озоновия слой). 

 
Повърхностноактивни вещества, класифицирани като H400 или R50, са 
допустими, при условие че концентрацията им в продукта е <25%/M, 
където М е коефициентът М, установен в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008. 
 
Удостоверяване: За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като: 

• за всеки предлаган продукт трябва да бъдат посочени всички 
вещества в него, чието съдържание превишава 0,01 % от 
теглото на крайния продукт, заедно с техния номер по CAS (ако 
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съществува такъв) и предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази, с които евентуално са класифицирани те. 

 3. Следните съставки не трябва да се съдържат в продукта (в 
количество над 0,01 % от теглото на продукта, освен ако е посочено 
друго): 

• фосфор (пределно допустимо съдържание: 0,02 g в дозата на 
продукта, препоръчана от производителя за 1 литър воден 
разтвор на почистващо средство, което се разрежда преди 
употреба, или 0,2 g на 100 g продукт за универсални 
почистващи средства, които се употребяват без разреждане); 

• биоциди, освен ако се използват като консерванти; 
• биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или H411, или 

R51/53 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО, Директива 
1999/45/ЕО или с Регламент (ЕО) № 1272/2008, освен ако те не 
са потенциално биоакумулативни. В тази връзка биоцидите се 
считат за потенциално биоакумулативни, ако log Pow (log от 
коефициента на разпределение октанол/вода) е ≥ 3,0 (освен ако 
експериментално определеният фактор на биоконцентрация 
(BCF) ≤ 100). 

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

• трябва да се посочат името и функцията на всички биоциди. За 
всички биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или 
H411, или R51/53, трябва да се посочи log Pow или BCF; 

• трябва да се посочи общото количество елементарен фосфор (за 
функционална единица). 

 4. Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва 
да превишава следните пределни стойности. CDVchronic се определя 
съгласно схемата, посочена за съответната екомаркировка на ЕС 
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm). 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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• За продукти, които се разреждат с вода преди употреба, 
CDVchronic на препоръчаната доза, изразен за 1 литър воден 
разтвор за почистване, не трябва да надвишава 18 000 литра. 

• За продукти, които се използват без разреждане, CDVchronic за 
100 g от продукта не трябва да превишава 52 000 литра. 

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 

Изисквания към опаковката 
 
2. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 
 

Изисквания към опаковката 
 
5. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 

3. Не трябва да се използват спрейове, съдържащи изтласкващ газ. 
 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща, че не се 
използва изтласкващ газ. 
 

6. Не трябва да се използват спрейове, съдържащи изтласкващ газ. 
 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща, че не се 
използва изтласкващ газ. 

4. Продуктите в опаковка с пулверизатор трябва да се продават като 
част от система за многократно пълнене. 

 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща че опаковките 
с пулверизатор са за многократна употреба, заедно с подробности за 
това как да бъдат получени пълнители и техните цени. 
 

7. Продуктите в опаковка с пулверизатор трябва да се продават като 
част от система за многократно пълнене. 

 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща че опаковките 
с пулверизатор са за многократна употреба, заедно с подробности за 
това как да бъдат получени пълнители и техните цени. 

 8. Съотношението между теглото на първичната опаковка и полезния 
ефект от нея (WUR) не трябва да превишава следните стойности: 
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• за концентрирани продукти, включително течни концентрати, 
както и за твърди продукти, които се разреждат с вода преди 
употреба — WUR е до 1,20 g опаковка на литър разтвор за 
употреба (воден за почистване); 

• за готови за употреба продукти, т.е. използвани без по-
нататъшно разреждане — WUR е до 150 g опаковка на литър 
разтвор за употреба (воден за почистване). 

 
Стойността на WUR се изчислява само за първичната опаковка 
(включително капачки, тапи и ръчни помпички/разпръскватели), като 
се използва следната формула: 

 WUR = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) 

където: 

Wi = теглото (изразено в g) на i-тия компонент на първичната опаковка, 
включително етикета, ако има такъв; 
Ui = теглото (изразено в g) на нерециклирания (непреработван) 
материал в i-тия компонент на първичната опаковка. Ако делът на 
рециклирания материал е 0 %, то тогава Ui = Wi; 
Di = броят на функционалните дози (т.е. на дозите, чийто обем се 
препоръчва от производителя за получаването на 1 литър воден разтвор 
за почистване), които се съдържат в първичната опаковка (i). За готови 
за употреба продукти, които се продават предварително разредени, Di е 
обемът на продукта (в литри); 
ri = броят на последващите употреби, т.е. колко на брой пъти i-тият 
компонент на първичната опаковка се използва за същата цел чрез 
система за обратно изкупуване или многократно пълнене (ако не е 
предвидена многократна употреба за същата цел, тогава ri = 1). 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 
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Log Pow = log от коефициента на разпределение октанол/вода 

BCF = коефициент на биоконцентрация  

Номерът по CAS е международно признат идентификационен номер, определен от Службата, предоставяща обобщена информация за химичните 
вещества (Chemical Abstracts Service — отдел на Американското химично дружество), за определяне на специфично вещество. 
 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.2. Критерии на ЕС за ЗОП за почистващи средства за санитарни помещения 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на екологосъобразни почистващи продукти за санитарни 
помещения 
 

Закупуване на екологосъобразни почистващи продукти за санитарни 
помещения 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Върху етикета на продукта, в информационния лист за безопасност 

(ИЛБ) или в други съответни листове за технически данни не 
трябва да фигурират съставки (вещества), които са 
идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“). Въпросният 
списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) може да се 
намери на интернет адрес: 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в 

Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Продуктът не трябва да съдържа вещества, които са 

идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвидени в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент REACH“) в количество, 
което превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт. 
Въпросният списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) 
може да се намери на интернет адрес: 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp 

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

за всеки предлаган продукт всички вещества в него, чието съдържание 
превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт, трябва да бъдат 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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информационния лист за безопасност (ИЛБ), на уебсайта на 
производителя или в други съответни листове за технически данни, 
заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че 
никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-
вещества. 

посочени заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и 
декларация, че никое от веществата не фигурира в предоставения 
списък с кандидат-вещества. 
 

 2. Продуктът не трябва да съдържа съставки (вещества) в количество, 
надвишаващо 0,01 % от теглото на крайния продукт, които се 
класифицират с някое от предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази или комбинация от тях, посочени в таблицата по-
долу, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 или Директива 
67/548/ЕИО. Тези критерии не се отнасят за биоциди, които са 
разгледани отделно по-долу: 

• EUH029, EUH031, EUH032 (при контакт с вода или киселини се 
отделят токсични газове); 

• R29, R31, R32 (при контакт с вода или киселини се отделят 
токсични газове); 

• H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, 
H373 (токсични, смъртоносни или могат да причинят 
увреждане на органите); 

• R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, 
R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, 
R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (токсични, силно токсични или 
необратими въздействия); 

• H317, H334 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• R42, R43 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• H340, H341 (мутагенни); 
• R46, R68 (мутагенни); 
• H350, H350i, H351 (канцерогенни); 
• R40, R45, R49 (канцерогенни); 
• H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 

H361fd, H362 (токсични за възпроизводството); 
• R60, R61, R62, R63, R64 (токсични за възпроизводството); 
• EUH070 (токсични при контакт с очите); 
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• R39-41 (токсични при контакт с очите); 
• H400, H410, H411, H412 (с изключение на аромати), H413 

(вредни за водни организми); 
• R50, R50/53, R51/53, R52/53 (с изключение на аромати), R53 

(вредни за водни организми); 
• EUH059 (опасни за озоновия слой); 
• R59 (опасни за озоновия слой). 

 
Повърхностноактивни вещества, класифицирани като H400 или 
R50, са допустими, при условие че концентрацията им в продукта е 
<25%/M, където М е коефициентът М, установен в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008. 
 

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

за всеки предлаган продукт трябва да бъдат посочени всички вещества, 
чието съдържание превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт, 
заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и 
предупрежденията за опасност или рисковите фрази, с които 
евентуално са класифицирани те. 

 3. Следните съставки не трябва да се съдържат в продукта (в 
количество над 0,01 % от теглото на продукта, освен ако е посочено 
друго): 

• фосфор (пределно допустимо съдържание: 1 g на 100 g 
продукт);  

• биоциди, освен ако се използват като консерванти;  
• биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или H411, или 

R51/53 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО, Директива 
1999/45/ЕО или с Регламент (ЕО) № 1272/2008, освен ако те не 
са потенциално биоакумулативни. В тази връзка биоцидите се 
считат за потенциално биоакумулативни, ако log Pow (log от 
коефициента на разпределение октанол/вода) е ≥ 3,0 (освен ако 
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експериментално определеният фактор на биоконцентрация 
(BCF) ≤ 100). 

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

трябва да се посочат името и функцията на всички биоциди. За всички 
биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или H411, или R51/53, 
трябва да се посочи log Pow или BCF; 
трябва да се посочи общото количество елементарен фосфор (в 100 g от 
продукта). 

 

 4. Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва 
да превишава следните пределни стойности. CDVchronic се определя 
съгласно схемата, посочена за съответната екомаркировка на ЕС 
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm). 

• CDVchronic за 100 g от продукта не трябва да превишава 80 000 
литра. 

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 

Изисквания към опаковката 
 
2. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 
 

Изисквания към опаковката 
 
5. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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3. Не трябва да се използват спрейове, съдържащи изтласкващ газ. 
 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща, че не се 
използва изтласкващ газ. 
 

6. Не трябва да се използват спрейове, съдържащи изтласкващ газ. 
 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща, че не се 
използва изтласкващ газ. 

4. Продуктите в опаковка с пулверизатор трябва да се продават като 
част от система за многократно пълнене. 

 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща че опаковките 
с пулверизатор са за многократна употреба, заедно с подробности за 
това как да бъдат получени пълнители и техните цени. 
 

7. Продуктите в опаковка с пулверизатор трябва да се продават като 
част от система за многократно пълнене. 

 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща че опаковките 
с пулверизатор са за многократна употреба, заедно с подробности за 
това как да бъдат получени пълнители и техните цени. 

 8. Съотношението между теглото на първичната опаковка и полезния 
ефект от нея (WUR) не трябва да превишава следните стойности: 

• за концентрирани продукти, включително течни концентрати, 
както и за твърди продукти, които се разреждат с вода преди 
употреба — WUR е до 1,20 g опаковка на литър разтвор за 
употреба (воден за почистване); 

• за готови за употреба продукти, т.е. използвани без по-
нататъшно разреждане — WUR е до 150 g опаковка на литър 
разтвор за употреба (воден за почистване). 

 
Стойността на WUR се изчислява само за първичната опаковка 
(включително капачки, тапи и ръчни помпички/разпръскватели), като 
се използва следната формула: 

 WUR = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) 

където: 

Wi = теглото (изразено в g) на i-тия компонент на първичната опаковка, 
включително етикета, ако има такъв; 
Ui = теглото (изразено в g) на нерециклирания (непреработван) 
материал в i-тия компонент на първичната опаковка. Ако делът на 
рециклирания материал е 0 %, то тогава Ui = Wi; 
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Di = броят на функционалните дози (т.е. на дозите, чийто обем се 
препоръчва от производителя за получаването на 1 литър воден разтвор 
за почистване), които се съдържат в първичната опаковка (i). За готови 
за употреба продукти, които се продават предварително разредени, Di е 
обемът на продукта (в литри); 
ri = броят на последващите употреби, т.е. колко на брой пъти i-тият 
компонент на първичната опаковка се използва за същата цел чрез 
система за обратно изкупуване или многократно пълнене (ако не е 
предвидена многократна употреба за същата цел, тогава ri = 1). 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 
 

 
Log Pow = log от коефициента на разпределение октанол/вода 

BCF = коефициент на биоконцентрация 

Номерът по CAS е международно признат идентификационен номер, определен от Службата, предоставяща обобщена информация за химичните 
вещества (Chemical Abstracts Service — отдел на Американското химично дружество), за определяне на специфично вещество. 
 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.3. Критерии на ЕС за ЗОП за почистващи средства за прозорци 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на екологосъобразни почистващи продукти за прозорци. 
 

Закупуване на екологосъобразни почистващи продукти за прозорци. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Върху етикета на продукта, в информационния лист за безопасност 

Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Продуктът не трябва да съдържа вещества, които са 
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(ИЛБ) или в други съответни листове за технически данни не 
трябва да фигурират съставки (вещества), които са 
идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“). Въпросният 
списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) може да се 
намери на интернет адрес: 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в 
информационния лист за безопасност (ИЛБ), на уебсайта на 
производителя или в други съответни листове за технически данни, 
заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че 
никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-
вещества. 
 

идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвидени в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент REACH“) в количество, 
което превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт. 
Въпросният списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) 
може да се намери на интернет адрес: 
 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 

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

• за всеки предлаган продукт всички вещества в него, чието 
съдържание превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт, 
трябва да бъдат посочени заедно с техния номер по CAS (ако 
съществува такъв) и декларация, че никое от веществата не 
фигурира в предоставения списък с кандидат-вещества. 

 2. Продуктът не трябва да съдържа съставки (вещества) в количество, 
надвишаващо 0,01 % от теглото на крайния продукт, които се 
класифицират с някое от предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази или комбинация от тях, посочени в таблицата по-
долу, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 или Директива 
67/548/ЕИО. Тези критерии не се отнасят за биоциди, които са 
разгледани отделно по-долу: 

• EUH029, EUH031, EUH032 (при контакт с вода или киселини се 
отделят токсични газове); 

• R29, R31, R32 (при контакт с вода или киселини се отделят 
токсични газове); 

• H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, 
H373 (токсични, смъртоносни или могат да причинят 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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увреждане на органите); 
• R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, 

R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, 
R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (токсични, силно токсични или 
необратими въздействия); 

• H317, H334 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• R42, R43 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• H340, H341 (мутагенни); 
• R46, R68 (мутагенни); 
• H350, H350i, H351 (канцерогенни); 
• R40, R45, R49 (канцерогенни); 
• H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 

H361fd, H362 (токсични за възпроизводството); 
• R60, R61, R62, R63, R64 (токсични за възпроизводството); 
• EUH070 (токсични при контакт с очите); 
• R39-41 (токсични при контакт с очите); 
• H400, H410, H411, H412 (с изключение на аромати), H413 

(вредни за водни организми); 
• R50, R50/53, R51/53, R52/53 (с изключение на аромати), R53 

(вредни за водни организми); 
• EUH059 (опасни за озоновия слой); 
• R59 (опасни за озоновия слой). 

 
Повърхностноактивни вещества, класифицирани като H400 или R50, са 
допустими, при условие че концентрацията им в продукта е <25%/M, 
където М е коефициентът М, установен в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008. 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като: 

• за всеки предлаган продукт трябва да бъдат посочени всички 
вещества, чието съдържание превишава 0,01 % от теглото на 
крайния продукт, заедно с техния номер по CAS (ако 
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съществува такъв) и предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази, с които евентуално са класифицирани те. 

 3. Следните съставки не трябва да се съдържат в продукта (в 
количество над 0,01 % от теглото на продукта): 

• фосфор; 
• биоциди, освен ако се използват като консерванти;  
• биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или H411, или 

R51/53 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО, Директива 
1999/45/ЕО или с Регламент (ЕО) № 1272/199, освен ако те не 
са потенциално биоакумулативни. В тази връзка биоцидите се 
считат за потенциално биоакумулативни, ако log Pow (log от 
коефициента на разпределение октанол/вода) е ≥ 3,0 (освен ако 
експериментално определеният фактор на биоконцентрация 
(BCF) ≤ 100). 

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

• трябва да се посочат името и функцията на всички биоциди. За 
всички биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или H411, 
или R51/53, трябва да се посочи log Pow или BCF; 

• Трябва да се посочи общото количество елементарен фосфор. 
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 4. Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва 
да превишава следните пределни стойности. CDVchronic се определя 
съгласно схемата, посочена за съответната екомаркировка на ЕС 
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm). 

• CDVchronic за 100 g от продукта не трябва да превишава 4 800 
литра. 

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 

Изисквания към опаковката 
 
2. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 
 

Изисквания към опаковката 
 
5. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 

3. Не трябва да се използват спрейове, съдържащи изтласкващ газ. 
 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща, че не се 
използва изтласкващ газ. 
 

6. Не трябва да се използват спрейове, съдържащи изтласкващ газ. 
 
Удостоверяване. Писмена декларация, потвърждаваща, че не се 
използва изтласкващ газ. 

 7. Съотношението между теглото на първичната опаковка и полезния 
ефект от нея (WUR) не трябва да превишава следните стойности: 

• За концентрирани продукти, включително течни концентрати, 
както и за твърди продукти, които се разреждат с вода преди 
употреба — WUR е до 1,20 g опаковка на литър разтвор за 
употреба (воден за почистване); 

• за готови за употреба продукти, т.е. използвани без по-
нататъшно разреждане — WUR е до 150 g опаковка на литър 
разтвор за употреба (воден за почистване). 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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Стойността на WUR се изчислява само за първичната опаковка 
(включително капачки, тапи и ръчни помпички/разпръскватели), като 
се използва следната формула: 
 
 WUR = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) 

където: 

Wi = теглото (изразено в g) на i-тия компонент на първичната опаковка, 
включително етикета, ако има такъв; 
Ui = теглото (изразено в g) на нерециклирания (непреработван) 
материал в i-тия компонент на първичната опаковка. Ако делът на 
рециклирания материал е 0 %, то тогава Ui = Wi. 
Di = броят на функционалните дози (т.е. на дозите, чийто обем се 
препоръчва от производителя за получаването на 1 литър воден разтвор 
за почистване), които се съдържат в първичната опаковка (i). За готови 
за употреба продукти, които се продават предварително разредени, Di е 
обемът на продукта (в литри); 
ri = броят на последващите употреби, т.е. колко на брой пъти i-тият 
компонент на първичната опаковка се използва за същата цел чрез 
система за обратно изкупуване или многократно пълнене (ако не е 
предвидена многократна употреба за същата цел, тогава ri = 1). 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 
 

 
Log Pow = log от коефициента на разпределение октанол/вода 

BCF = коефициент на биоконцентрация 
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Номерът по CAS е международно признат идентификационен номер, определен от Службата, предоставяща обобщена информация за химичните 
вещества (Chemical Abstracts Service — отдел на Американското химично дружество), за определяне на специфично вещество. 
 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.4. Критерии на ЕС за ЗОП за препарати за ръчно миене на съдове 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на екологосъобразни продукти за ръчно миене на съдове. 
 

Закупуване на екологосъобразни продукти за ръчно миене на съдове. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Върху етикета на продукта, в информационния лист за безопасност 

(ИЛБ) или в други съответни листове за технически данни не 
трябва да фигурират съставки (вещества), които са 
идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“). Въпросният 
списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) може да се 
намери на интернет адрес: 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в 
информационния лист за безопасност (ИЛБ), на уебсайта на 
производителя или в други съответни листове за технически данни, 
заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че 
никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-
вещества. 

Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Продуктът не трябва да съдържа вещества, които са 

идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвидени в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент REACH“) в количество, 
което превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт. 
Въпросният списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) 
може да се намери на интернет адрес: 
 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 

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

за всеки предлаган продукт всички вещества в него, чието съдържание 
превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт, трябва да бъдат 
посочени заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и 
декларация, че никое от веществата не фигурира в предоставения 
списък с кандидат-вещества. 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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2. Продуктът не трябва да съдържа съставки (вещества) в количество, 
надвишаващо 0,01 % от теглото на крайния продукт, които се 
класифицират с някое от предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази или комбинация от тях, посочени в таблицата по-
долу, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 или Директива 
67/548/ЕИО. Тези критерии не се отнасят за биоциди, които са 
разгледани отделно по-долу: 

• EUH029, EUH031, EUH032 (при контакт с вода или киселини се 
отделят токсични газове); 

• R29, R31, R32 (при контакт с вода или киселини се отделят 
токсични газове); 

• H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, 
H373 (токсични, смъртоносни или могат да причинят 
увреждане на органите); 

• R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, 
R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, 
R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (токсични, силно токсични или 
необратими въздействия); 

• H317, H334 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• R42, R43 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• H340, H341 (мутагенни); 
• R46, R68 (мутагенни); 
• H350, H350i, H351 (канцерогенни); 
• R40, R45, R49 (канцерогенни); 
• H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 

H361fd, H362 (токсични за възпроизводството); 
• R60, R61, R62, R63, R64 (токсични за възпроизводството); 
• EUH070 (токсични при контакт с очите); 
• R39-41 (токсични при контакт с очите); 
• H400, H410, H411, H412 (с изключение на аромати), H413 

(вредни за водни организми); 
• R50, R50/53, R51/53, R52/53 (с изключение на аромати), R53 

(вредни за водни организми); 
• EUH059 (опасни за озоновия слой); 
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• R59 (опасни за озоновия слой). 
 
Повърхностноактивни вещества, класифицирани като H400 или R50, са 
допустими, при условие че концентрацията им в продукта е <25%/M, 
където М е коефициентът М, установен в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008. 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като: 

• за всеки предлаган продукт трябва да бъдат посочени всички 
вещества, чието съдържание превишава 0,01 % от теглото на 
крайния продукт, заедно с техния номер по CAS (ако 
съществува такъв) и предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази, с които евентуално са класифицирани те. 
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3. Следните съставки не трябва да се съдържат в продукта (в 
количество над 0,01 % от теглото на продукта): 

• аромати в професионалните препарати за ръчно миене на 
съдове; 

• биоциди, освен ако се използват като консерванти;  
• биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или H411, или 

R51/53 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО, Директива 
1999/45/ЕО или с Регламент (ЕО) № 1272/2008, освен ако те не 
са потенциално биоакумулативни. В тази връзка биоцидите се 
считат за потенциално биоакумулативни, ако log Pow (log от 
коефициента на разпределение октанол/вода) е ≥ 3,0 (освен ако 
експериментално определеният фактор на биоконцентрация 
(BCF) ≤ 100). 

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

• трябва да се посочат името и функцията на всички биоциди. За 
всички биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или 
H411, или R51/53, трябва да се посочи log Pow или BCF; 
 

• За професионалните препарати за ръчно миене на съдове трябва 
да се даде списък на всички аромати, чието съдържание 
превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт. 
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 4. Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва 
да превишава следните пределни стойности. CDVchronic се определя 
съгласно схемата, посочена за съответната екомаркировка на ЕС 
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm). 

• CDVchronic на препоръчаната доза за приготвянето на 1 литър 
миещ воден разтвор за почистване на нормално замърсени 
съдове не трябва да превишава 3 800 литра. 

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 

Изисквания към опаковката 
 
2. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 
 

Изисквания към опаковката 
 
5. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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 6. Съотношението между теглото на първичната опаковка и полезния 
ефект от нея (WUR) не трябва да превишава 1,20 g опаковка на 
литър разтвор за употреба (воден за почистване). 

 
Стойността на WUR се изчислява само за първичната опаковка 
(включително капачки, тапи и ръчни помпички/разпръскватели), като 
се използва следната формула: 

 WUR = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) 

където: 

Wi = теглото (изразено в g) на i-тия компонент на първичната опаковка, 
включително етикета, ако има такъв; 
Ui = теглото (изразено в g) на нерециклирания (непреработван) 
материал в i-тия компонент на първичната опаковка. Ако делът на 
рециклирания материал е 0 %, то тогава Ui = Wi. 
Di = броят на функционалните дози (т.е. на дозите, чийто обем се 
препоръчва от производителя за получаването на 1 литър воден разтвор 
за почистване), които се съдържат в първичната опаковка (i).  
ri = броят на последващите употреби, т.е. колко на брой пъти i-тият 
компонент на първичната опаковка се използва за същата цел чрез 
система за обратно изкупуване или многократно пълнене (ако не е 
предвидена многократна употреба за същата цел, тогава ri = 1). 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или доклад от изпитване от 
признат орган. 
 

 
Log Pow = log от коефициента на разпределение октанол/вода 

BCF = коефициент на биоконцентрация 
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Номерът по CAS е международно признат идентификационен номер, определен от Службата, предоставяща обобщена информация за химичните 
вещества (Chemical Abstracts Service — отдел на Американското химично дружество), за определяне на специфично вещество. 
 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.5. Критерии на ЕС за ЗОП за перилни препарати и препарати за предварителна обработка за отстраняване на петна 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на екологосъобразни перилни препарати и препарати за 
предварителна обработка за отстраняване на петна. 
 

Закупуване на екологосъобразни перилни препарати и препарати за 
предварителна обработка за отстраняване на петна. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Върху етикета на продукта, в информационния лист за безопасност 

(ИЛБ) или в други съответни листове за технически данни не 
трябва да фигурират съставки (вещества), които са 
идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“). Въпросният 
списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) може да се 
намери на интернет адрес: 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като 
например посочване на съставките, изброени върху етикета на 
продукта, в информационния лист за безопасност (ИЛБ), на 
уебсайта на производителя или в други съответни листове за 
технически данни, заедно с техния номер по CAS (ако съществува 
такъв) и декларация, че никоя от изброените съставки не фигурира 
в списъка с кандидат-вещества. 

Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Продуктът не трябва да съдържа вещества, които са 

идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвидени в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент REACH“) в количество, 
което превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт. 
Въпросният списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) 
може да се намери на интернет адрес: 
 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 

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

• за всеки предлаган продукт всички вещества в него, чието 
съдържание превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт, 
трябва да бъдат посочени заедно с техния номер по CAS (ако 
съществува такъв) и декларация, че никое от веществата не 
фигурира в предоставения списък с кандидат-вещества. 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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 2. Продуктът не трябва да съдържа съставки (вещества) в количество, 
надвишаващо 0,01 % от теглото на крайния продукт, които се 
класифицират с някое от предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази или комбинация от тях, посочени в таблицата по-
долу, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 или Директива 
67/548/ЕИО. Тези критерии не се отнасят за биоциди, които са 
разгледани отделно по-долу: 

• EUH029, EUH031, EUH032 (при контакт с вода или киселини се 
отделят токсични газове); 

• R29, R31, R32 (при контакт с вода или киселини се отделят 
токсични газове); 

• H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, 
H373 (токсични, смъртоносни или могат да причинят 
увреждане на органите); 

• R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, 
R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, 
R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (токсични, силно токсични или 
необратими въздействия); 

• H317, H334 (сенсибилизиращи), с изключение на ензимите и 
избелващите катализатори; 

• R42, R43 (сенсибилизиращи), с изключение на ензимите и 
избелващите катализатори; 

• H340, H341 (мутагенни); 
• R46, R68 (мутагенни); 
• H350, H350i, H351 (канцерогенни); 
• R40, R45, R49 (канцерогенни); 
• H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 

H361fd, H362 (токсични за репродукцията); 
• R60, R61, R62, R63, R64 (токсични за репродукцията); 
• EUH070 (токсични при контакт с очите); 
• R39-41 (токсични при контакт с очите); 
• H400, H410, H411, H412 (с изключение на аромати), H413 (с 

изключение на оптични избелители за препарати за интензивно 
пране) (вредни за водни организми); 
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• R50, R50/53, R51/53, R52/53 (с изключение на аромати), R53 (с 
изключение на оптични избелители за препарати за интензивно 
пране) (вредни за водни организми) 

• EUH059 (опасни за озоновия слой); 
• R59 (опасни за озоновия слой). 

 
Повърхностноактивни вещества, класифицирани като H400 или R50, са 
допустими, при условие че концентрацията им в продукта е <25%. 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като: 

• за всеки предлаган продукт трябва да бъдат посочени всички 
вещества, чието съдържание превишава 0,01 % от теглото на 
крайния продукт, заедно с техния номер по CAS (ако 
съществува такъв) и предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази, с които евентуално са класифицирани те. 

2. Следните съставки не трябва да фигурират в списъка на съставките, 
посочени върху етикета на продукта, в информационния лист за 
безопасност (ИЛБ) или в други съответни технически 
спецификации: 

• фосфати.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в 

3. Следните съставки не трябва да се съдържат в продукта (в 
количество над 0,01 % от теглото на продукта): 

• фосфати;  
• биоциди, освен ако се използват като консерванти;  
• биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или H411, или 

R51/53, или H412, или R52/53 в съответствие с Директива 
67/548/ЕИО, Директива 1999/45/ЕО или с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008, освен ако те не са потенциално биоакумулативни. 
В тази връзка биоцидите се считат за потенциално 
биоакумулативни, ако log Pow (log от коефициента на 
разпределение октанол/вода) е ≥ 3,0 (освен ако 
експериментално определеният фактор на биоконцентрация 
(BCF) ≤ 100). 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
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информационния лист за безопасност (ИЛБ), на уебсайта на 
производителя или в други съответни листове за технически данни, 
заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че 
никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-
вещества. 

приемат и други подходящи доказателствени средства, като: 

• трябва да се посочат името и функцията на всички биоциди. За 
всички биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или 
H411, или R51/53, трябва да се посочи log Pow или BCF;  

•  трябва да се посочи общото количество на фосфатите. 
 

 4. Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва 
да превишава следните пределни стойности. CDVchronic се определя 
съгласно схемата, посочена за съответната екомаркировка на ЕС 
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm). 

• За перилни препарати за интензивно или за безопасно за 
цветовете пране (всички видове) CDVchronic не трябва да 
превишава 35 000 литра за kg пране. 

• За перилни препарати за леко пране (всички форми) CDVchronic 
не трябва да превишава 20 000 литра на килограм пране. 

• За препарати за предварителна обработка за отстраняване на 
петна CDVchronic не трябва да превишава 3 500 литра на 
килограм пране. 

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 

Изисквания за дозиране  
 
3. Препоръчителната доза за твърдост на водата 2,5 mmol CaCO3/l 

(„средна твърдост на водата“) не трябва да превишава следните 
стойности съответно за нормално замърсени текстилни изделия 
(перилни препарати за интензивно или за безопасно за цветовете 
пране) и за леко замърсени текстилни изделия (перилни препарати 
за леко пране). 

Изисквания за дозиране  
 
5. Препоръчителната доза за твърдост на водата 2,5 mmol CaCO3/l не 

трябва да превишава следните стойности съответно за нормално 
замърсени текстилни изделия (перилни препарати за интензивно 
или за безопасно за цветовете пране) и за леко замърсени текстилни 
изделия (перилни препарати за леко пране). 

• перилни препарати за интензивно пране — 17,0 g/kg пране 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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• перилни препарати за интензивно пране — 17,0 g/kg пране 
(прах/таблетки) или 17,0 ml/kg пране (течности); 

• перилни препарати за безопасно за цветовете пране — 17,0 g/kg 
пране (прах/таблетки) или 17,0 ml/kg пране (течности); 

• перилни препарати за леко пране — 17,0 g/kg пране 
(прах/таблетки) или 17,0 ml/kg пране (течности). 

 
Ако се прилагат препоръки както за предпране, така и за последващо 
пране, общата препоръчителна доза (за предпрането и последващото 
пране) трябва да е съобразена с максималната. 
 
Удостоверяване. Препоръчителна доза за средна твърдост на водата 
трябва да се посочи за нормално замърсени и за леко замърсени 
текстилни изделия. Когато препоръчителната доза е за едно зареждане 
на пералната машина, тази доза следва да се отнася за зареждане с 
4,5 kg (сух текстил) за перилни препарати за интензивно или за 
безопасно за цветовете пране и 2,5 kg (сух текстил) за перилни 
препарати за леко пране. 
 

(прах/таблетки) или 17,0 ml/kg пране (течности); 
• перилни препарати за безопасно за цветовете пране — 17,0 g/kg 

пране (прах/таблетки) или 17,0 ml/kg пране (течности); 
• перилни препарати за леко пране — 17,0 g/kg пране 

(прах/таблетки) или 17,0 ml/kg пране (течности). 
 
Ако се прилагат препоръки както за предпране, така и за последващо 
пране, общата препоръчителна доза (за предпрането и последващото 
пране) трябва да е съобразена с максималната. 
 
Удостоверяване. Препоръчителна доза за средна твърдост на водата 
трябва да се посочи за нормално замърсени и за леко замърсени 
текстилни изделия. Когато препоръчителната доза е за едно зареждане 
на пералната машина, тази доза следва да се отнася за зареждане с 
4,5 kg (сух текстил) за перилни препарати за интензивно или за 
безопасно за цветовете пране и 2,5 kg (сух текстил) за перилни 
препарати за леко пране. 

Изисквания към опаковката 
 
4. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 
 

Изисквания към опаковката 
 
6. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 

 7. Съотношението между теглото на първичната опаковка и полезния 
ефект от нея (WUR) не трябва да превишава следните стойности: 

• прах — WUR 1,2 g/kg пране; 
• други (напр. течности, гелове, таблетки, капсули) — WUR 

1,5 g/kg пране. 
 
Стойността на WUR се изчислява само за първичната опаковка 
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(включително капачки, тапи и ръчни помпички/разпръскватели), като 
се използва следната формула: 

 WUR = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) 

където: 

Wi = теглото (изразено в g) на i-тия компонент на първичната опаковка, 
включително етикета, ако има такъв; 
Ui = теглото (изразено в g) на нерециклирания (непреработван) 
материал в i-тия компонент на първичната опаковка. Ако делът на 
рециклирания материал е 0 %, то тогава Ui = Wi; 
Di = брой от възможните функционални дози, съдържащи се в 
първичната опаковка (i). Функционалната единица представлява дозата 
в g/kg пране; ri = броят на последващите употреби, т.е. колко на брой 
пъти i-тият опаковъчен компонент се използва за същата цел чрез 
система за обратно изкупуване или многократно пълнене. По 
подразбиране за r се приема стойност, равна на 1 (което отговаря на 
липса на многократна употреба). Само ако е документирано, че 
компонентът на опаковката се използва повторно за същата цел, за r 
може да се използва по-висока стойност при изчисляването. 
 
Това изискване не се отнася за пластмасови, хартиени и картонени 
опаковки, съдържащи над 80 % рециклиран материал. 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 
 

КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
1. Следва да се дава информация относно препоръчителната 

температура за пране с перилните препарати. 
 

1. Следва да се дава информация относно препоръчителната 
температура за пране. 
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Log Pow = log от коефициента на разпределение октанол/вода 

BCF = коефициент на биоконцентрация 

Номерът по CAS е международно признат идентификационен номер, определен от Службата, предоставяща обобщена информация за химичните 
вещества (Chemical Abstracts Service — отдел на Американското химично дружество), за определяне на специфично вещество. 

 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.6. Критерии на ЕС за ЗОП за препарати и подобрители на мокренето за съдомиялни машини 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на екологосъобразни миещи препарати и подобрители на 
мокренето за съдомиялни машини. 
 

Закупуване на екологосъобразни миещи препарати и подобрители на 
мокренето за съдомиялни машини. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Върху етикета на продукта, в информационния лист за безопасност 

(ИЛБ) или в други съответни листове за технически данни не 
трябва да фигурират съставки (вещества), които са 
идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвиден в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент за REACH“). Въпросният 
списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) може да се 
намери на интернет адрес: 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 
 

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в 
информационния лист за безопасност (ИЛБ), на уебсайта на 

Изисквания по отношение на веществата 
 
1. Продуктът не трябва да съдържа вещества, които са 

идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, и са включени в списъка, предвидени в член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Регламент REACH“) в количество, 
което превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт. 
Въпросният списък с вещества (списъкът с кандидат-вещества) 
може да се намери на интернет адрес: 
 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ta
ble_en.asp. 

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

• за всеки предлаган продукт всички вещества в него, чието 
съдържание превишава 0,01 % от теглото на крайния продукт, 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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производителя или в други съответни листове за технически данни, 
заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че 
никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-
вещества. 

трябва да бъдат посочени заедно с техния номер по CAS (ако 
съществува такъв) и декларация, че никое от веществата не 
фигурира в предоставения списък с кандидат-вещества.  

 2. Продуктът не трябва да съдържа съставки (вещества) в количество, 
надвишаващо 0,01 % от теглото на крайния продукт, които се 
класифицират с някое от предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази или комбинация от тях, посочени в таблицата по-
долу, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 или Директива 
67/548/ЕИО. Тези критерии не се отнасят за биоциди, които са 
разгледани отделно по-долу: 

• EUH029, EUH031, EUH032 (при контакт с вода или киселини се 
отделят токсични газове); 

• R29, R31, R32 (при контакт с вода или киселини се отделят 
токсични газове); 

• H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, 
H373 (токсични, смъртоносни или могат да причинят 
увреждане на органите); 

• R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, 
R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, 
R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (токсични, силно токсични или 
необратими въздействия); 

• H317, H334 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• R42, R43 (сенсибилизиращи), с изключение на ензими; 
• H340, H341 (мутагенни); 
• R46, R68 (мутагенни); 
• H350, H350i, H351 (канцерогенни); 
• R40, R45, R49 (канцерогенни); 
• H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 

H361fd, H362 (токсични за възпроизводството); 
• R60, R61, R62, R63, R64 (токсични за възпроизводството); 
• EUH070 (токсични при контакт с очите); 
• R39-41 (токсични при контакт с очите); 
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• H400, H410, H411, H412 (с изключение на аромати), H413 
(вредни за водни организми); 

• R50, R50/53, R51/53, R52/53 (с изключение на аромати), R53 
(вредни за водни организми); 

• EUH059 (опасни за озоновия слой); 
• R59 (опасни за озоновия слой). 

 
Повърхностноактивни вещества, класифицирани като H400 или R50, са 
допустими, при условие че концентрацията им в продукта е <25%. 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като: 

• за всеки предлаган продукт трябва да бъдат посочени всички 
вещества, чието съдържание превишава 0,01 % от теглото на 
крайния продукт, заедно с техния номер по CAS (ако 
съществува такъв) и предупрежденията за опасност или 
рисковите фрази, с които евентуално са класифицирани те. 

2. Следните съставки не трябва да фигурират в списъка на съставките, 
посочени върху етикета на продукта, в информационния лист за 
безопасност (ИЛБ) или в други съответни технически 
спецификации: 

• фосфати.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 

3. Следните съставки не трябва да се съдържат в продукта (в 
количество над 0,01 % от теглото на продукта): 

• фосфати;  
• биоциди, освен ако се използват като консерванти;  
• биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или H411, или 

R51/53, или H412, или R52/53 в съответствие с Директива 
67/548/ЕИО, Директива 1999/45/ЕО или с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008, освен ако те не са потенциално биоакумулативни. 
В тази връзка биоцидите се считат за потенциално 
биоакумулативни, ако log Pow (log от коефициента на 
разпределение октанол/вода) е ≥ 3,0 (освен ако 
експериментално определеният фактор на биоконцентрация 
(BCF) ≤ 100). 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
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приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в 
информационния лист за безопасност (ИЛБ), на уебсайта на 
производителя или в други съответни листове за технически данни, 
заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че 
никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-
вещества. 

екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като: 

• трябва да се посочат името и функцията на всички биоциди. За 
всички биоциди, класифицирани като H410 или R50/53, или 
H411, или R51/53, или H412, или R52/53, трябва да се посочи 
log Pow или BCF; 

• трябва да се посочи общото количество на фосфатите. 
 4. Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва 

да превишава следните пределни стойности. CDVchronic се определя 
съгласно схемата, посочена за съответната екомаркировка на ЕС 
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm). 

• За еднофункционалните миещи препарати за съдомиялни 
машини CDVchronic да не превишава 25 000 литра за цикъл на 
миене. 

• За многофункционалните миещи препарати за съдомиялни 
машини CDVchronic да не превишава 30 000 литра за цикъл на 
миене. 

• За подобрителите на мокренето CDVchronic да не превишава 
10 000 литра за цикъл на миене.  

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 

Изисквания към опаковката 
 
3. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 
 

Изисквания към опаковката 
 
5. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за 

дозиране. 
 
Удостоверяване. Документът с инструкциите се предоставя на 
възлагащия орган. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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4. Картонените опаковки трябва да се състоят от ≥ 80 % рециклиран 
материал. 
 

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 
 

6. Картонените опаковки трябва да се състоят от ≥ 80 % рециклиран 
материал. 
 

Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 

 
 
 

7. Теглото на първичната опаковка не трябва да надвишава 2,0 g 
спрямо доза за миене. 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства, като например 
техническо досие на производителя или протокол от изпитване от 
признат орган. 
 

 
Log Pow = log от коефициента на разпределение октанол/вода 

BCF = коефициент на биоконцентрация 

Номерът по CAS е международно признат идентификационен номер, определен от Службата, предоставяща обобщена информация за химичните 
вещества (Chemical Abstracts Service — отдел на Американското химично дружество), за определяне на специфично вещество. 
 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.7. Критерии на ЕС за ЗОП за услуги за почистване 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Екологосъобразни услуги за почистване. 
 

Екологосъобразни услуги за почистване. 

Критерий за подбор Критерий за подбор 
 Оферентът трябва да демонстрира, че е в състояние да извърши 
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услугата по екологосъобразен начин. Това трябва да включва 
доказателства за редовно обучение на персонала по здравни, свързани с 
безопасността и екологични аспекти на дейностите по почистване, 
както и доказателства за спазването на задълженията относно околната 
среда, здравето и безопасността. 
 
Удостоверяване. Ако дадена система за управление на околната среда 
(като EMAS или по ISO 14001) покрива и удостоверява капацитета за 
управление на околната среда, както е посочено в критериите за 
подбор, тя се признава като доказателство за изпълнение на 
изискванията, както се признават и други доказателства за 
еквивалентни мерки за управление на околната среда. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Продуктите, използвани от фирмата за почистване, трябва да 

отговарят на съответните основни критерии, съдържащи се в 
раздели 3.1—3.6 по-горе. 

 
Удостоверяване. Оферентът трябва да предостави списък на 
продуктите, които ще бъдат използвани, както и доказателство за 
тяхното съответствие със спецификациите за основните критерии, 
съдържащи се в раздели 3.1—3.6 по-горе. 
 

1. Продуктите, използвани от фирмата за почистване, трябва да 
отговарят на съответните пълни критерии, съдържащи се в раздели 
3.1—3.6 по-горе. 

 
Удостоверяване. Оферентът трябва да предостави списък на 
продуктите, които ще бъдат използвани, както и доказателство за 
тяхното съответствие със спецификациите за пълните критерии, 
съдържащи се в раздели 3.1—3.6 по-горе. 
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КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
1. След първите шест месеца от договора, а след това в края на всяка 

година от договора изпълнителят трябва да представи отчет, 
посочващ наименованията и количеството на използваните 
почистващи продукти. За всички продукти, които не са посочени в 
първоначалната оферта, изпълнителят предоставя необходимите 
доказателства за съответствие с техническите спецификации. 

 
Удостоверяване. Отчети със списък на използваните продукти. 
Изпълнителят следва също така да бъде в състояние да обоснове 
честотата на почистване и гамата на използваните продукти. 
 

1. След първите шест месеца от договора, а след това в края на всяка 
година от договора изпълнителят трябва да представи отчет, 
посочващ наименованията и количеството на използваните 
почистващи продукти. За всички продукти, които не са посочени в 
първоначалната оферта, трябва да се предоставят доказателства за 
тяхно съответствие със спецификациите. 

 
Удостоверяване. Отчети със списък на използваните продукти. 
Изпълнителят следва също така да бъде в състояние да обоснове 
честотата на почистване и гамата на използваните продукти. 

Персонал и организация  
 
2. Всички служители по почистването, наети за извършването на тази 

услуга, трябва да бъдат редовно обучавани за различните им 
задачи. Това обучение следва да обхваща използваните почистващи 
средства, методи, оборудване и машини; управлението на 
отпадъците, както и аспекти, свързани със здравето, безопасността 
и околната среда.  

 
Удостоверяване. Данните за тези мерки за обучение 
(въвеждащо/професионално обучение) следва да се съхраняват на 
разположение на възлагащия орган. 
 

Персонал и организация  
 
2. Всички служители по почистването, наети за извършването на тази 

услуга, трябва да бъдат редовно обучавани за различните им 
задачи. Това обучение следва да обхваща използваните почистващи 
средства, методи, оборудване и машини; управлението на 
отпадъците, както и аспекти, свързани със здравето, безопасността 
и околната среда.  

 
Удостоверяване. Данните за тези мерки за обучение 
(въвеждащо/професионално обучение) следва да се съхраняват на 
разположение на възлагащия орган. 
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 3. По споразумение с възлагащия орган се изготвят точни инструкции 
за работа относно опазване на околната среда и относно спазването 
на стандартите за здраве и безопасност при извършване на 
услугата, като те се поставят в сградите по такъв начин, че да са на 
разположение на почистващия персонал по всяко време. 

 
Удостоверяване. Показвани инструкции, които трябва да се 
предоставят за проверка от страна на възлагащия орган. 
 

 4. Следва да се определи управител на съоръжението, ръководител 
или координатор за организиране и надзор на дейностите по 
почистването. Определеното лице следва да поддържа контакт с 
възлагащия орган и да бъде на разположение през работното време. 
Управителят на съоръжението, ръководителят или координаторът 
трябва да бъдат достатъчно добре подготвени в областта на 
стандартите за здраве и безопасност на работното място, техниките 
за прилагане и екологичните проблеми. 

 
Удостоверяване. Изпълнителят се задължава да представи името на 
отговорния служител, данни за неговата квалификация и обучение, 
както и координати за връзка. 
 

 Екологосъобразни техники за почистване 
 
5. Изпълнителят следва да използва повторно употребяеми кърпи от 

микрофибър, когато е уместно. 
 
Удостоверяване. В срок от 6 месеца от началото на договора 
изпълнителят представя на възлагащия орган отчет относно 
практическото използване на кърпи от микрофибър. 
 

 
 
Обяснителни бележки 
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Екомаркировки тип I или по ISO 14024 
Екомаркировките тип I или по ISO 14024 са съгласно основни критерии, които са определени от независим орган, и се наблюдават чрез процес на 
сертифициране и одит. В това си качество те се явяват много прозрачен, надежден и независим източник на информация. Тези екомаркировки 
трябва да отговарят на следните условия:  

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

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

 
В областта на обществените поръчки възложителите могат да изискват критериите, които са в основата на определена екомаркировка, да бъдат 
изпълнени и екомаркировката да може да бъде използвана като доказателствено средство за съответствие. На тях не им е разрешено обаче да 
изискват даден продукт да е с екомаркировка. Освен това купувачите могат да използват само критерии за екомаркировка, които се отнасят до 
характеристиките на самия продукт или услуга, или на производствения процес, а не до общото управление на дружеството. 
 
Доказателство за съответствие 
Когато е посочено, че за удостоверяване на съответствието с критериите могат да бъдат използвани други подходящи доказателствени средства, 
последните биха могли да включват техническа документация от производителя, протокол от изпитване от признат орган или друго относимо 
доказателство. Възлагащият орган ще трябва да се увери, според случая, дали представеното доказателство може да се счита за подходящо от 
техническа/правна гледна точка. 
 
Почистващи продукти 
• Критерии за екомаркировка. Може да се посочи, че трябва да се изпълнят критериите, лежащи в основата на определена екомаркировка, при 

условие че тези критерии са уместни за определянето на продукта и че се приемат и други форми за доказване. Допълнителна информация се 
съдържа в придружителния лист с данни относно използването на екомаркировки при обществените поръчки. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf 

 
Услуги за почистване 
• Разработване на инструкции за работа. Един добър начин да се намали количеството на веществата, използвани за почистване, е да се 

гарантира, че почистването не е прекомерно. При изготвянето на инструкциите за работа изпълнителят следва да бъде насърчаван да обмисли 
подходящата честота на почистване за различните зони на сградата.  

• Намаляване на количеството използвани почистващи продукти. Може да се окаже подходящо да се насърчава подобряването на 
екологичните/здравните аспекти на услугата през целия период на договора чрез задаване в договорните условия на цели за постоянни 
подобрения. Това би могло да се направи, като например се посочи, че количеството на използваните почистващи продукти трябва да се 
намалява с определен процент всяка година, което може да се прецени, като от изпълнителя се поиска да предостави пълна разбивка на 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
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количествата на всички продукти, използвани за една година. В този случай ще бъде важно да се гарантира чрез редовни проверки, че 
качеството на услугата не се влошава. От изпълнителите може да се поиска също така оферта почистващите продукти да се разреждат с 
автоматични бъркачки, за да се осигури оптималното използване на тези продукти. 

• Оптимизиране на гамата от използвани почистващи продукти. Редица продукти, които обикновено се използват при услуги за почистване, 
нерядко се употребяват твърде често или дори може да са ненужни от хигиенна гледна точка. Тези продукти включват освежители за тоалетна, 
добавки за тоалетно казанче, ароматизиращи блокчета за писоари, освежители за въздух, химикали за почистване на канали, омекотители за 
тъкани, миещи средства за под на основата на неразтворими във вода полимери, дезинфекционни средства, аерозолни флакони и изтласкващи 
газове. 

 
 
Съображения относно разходите  
 
В проучване на Комисията през 2007 г. относно разходите по ЗОП и ползите от тях1 бяха разгледани финансовите последици за общия бюджет за 
почистване от закупуването на „зелени“ (т.е. с екомаркировка) почистващи продукти. От значение е, че между 92 % и 97 % от разходите са по 
персонала, т.е. разликите в цените на продуктите оказват до голяма степен минимално въздействие върху общия бюджет за почистване. 
 
По отношение на самите продукти са установени значителни различия, както показва таблицата по-долу. 
 

Ценова разлика между „зелените“ и „незелените“ продукти (в %) Държава 
Универсални продукти 

и продукти за 
поддръжка на подове 

Почистващи продукти 
за санитарни 
помещения 

Почистващи средства 
за прозорци 

Швеция – 74 % (т.е. „зелените“ 
продукти са по-евтини) 

– 82 % – 9 % 

Германия + 36 % + 148 % – 36 % 
Испания + 131 % + 92 % – 94 % 
Чешка 
република 

+ 158% + 2% - 

 
Тези различия отразяват изпреварващото развитие на пазара за „зелени“ почистващи продукти в северните държави и сочат, че понастоящем тези 
продукти могат да са значително по-скъпи в държавите, в които пазарът не е така добре развит.  
 

                                                      
1   Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI 2007, на разположение на: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Тъй като резултатите от това проучване бяха публикувани през 2007 г., различията в разходите се отнасят за по-стари данни и е възможно да не 
отразяват сегашните различия в разходите. 
 
Преразглеждането на честотата на почистване за различните части на сградата може да се окаже от полза по отношение както на човешките 
ресурси, така и на веществата, които са необходими за извършване на услугата. 
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