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Част Б. 
 
Критичен обем на разреждане 
Критичният обем на разреждане се изчислява по следната формула: 
 
CDV = Σ CDV(i) = Σ ((доза(i)x DF(i))/TF (i)) x 1000 
 
Доза (i) = дозата на вещество i, изразена в g/измиване, или в някои случаи като g/100 g 
продукт. 
DF(i) = коефициент на разграждане за вещество i. 
TF(i) = коефициент на токсичност за вещество i. 
 
 
ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА 
ВЕЩЕСТВА, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА DID 
Като общо правило дадените в списъка стойности на параметрите трябва да се използват 
за всички вещества от списъка DID. Изключение се прави за парфюми и багрила, където 
се приемат допълнителни резултати от изпитвания (вж. бележката под линия в част А). 
 
 
За веществата, които не са включени в списъка DID, се прилага 
следният подход. 
 
Водна токсичност 
CDV се изчислява въз основа на коефициента на хронична токсичност и коефициента на 
безопасност за хроничната токсичност. В случай че не са налице резултати от изпитвания 
за хронична токсичност, се използват данните за остра токсичност и коефициентът на 
безопасност, и обратно. 
 
Коефициент на хронична токсичност (TFхронична) 

– Медианната стойност се изчислява в рамките на всяко трофично ниво (риби, 
ракообразни или водорасли), като се използват валидираните резултати от 
изпитвания (NOEC или EC10) за хронична токсичност. Ако за един вид в рамките на 
дадено трофично ниво има няколко резултата от изпитвания, първо се изчислява 
медианната стойност за вида, а впоследствие тези средни стойности се използват 
при изчисляване на средната стойност за трофичното ниво. 

– Ако медианната стойност за трофичното ниво е по-висока от разтворимостта във 
вода, стойността се определя на 100 mg/L. 

– Коефициентът на хронична токсичност (TFхронична) е най-ниската изчислена 
медианна стойност (NOEC или EC10) за трофичните нива, разделена на 
коефициента на безопасност (SF). 

– TFхронична се използва при изчисляване на критерия за критичния обем на 
разреждането. 

 
Коефициент на остра токсичност (TFостра) 

– Медианната стойност се изчислява в рамките на всяко трофично ниво (риби, 
ракообразни или водорасли), като се използват валидираните резултати от 
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изпитвания (LC50 и/или EC10) за острата токсичност. Ако за един вид в рамките на 
дадено трофично ниво има няколко резултата от изпитвания, първо се изчислява 
медианната стойност за вида, а впоследствие тези средни стойности се използват 
при изчисляване на средната стойност за трофичното ниво. 

– Ако медианната стойност за трофичното ниво е по-висока от разтворимостта във 
вода, стойността се определя на 100 mg/L. 

– Коефициентът на остра токсичност (TFостра) е най-ниската изчислена медианна 
стойност (LC50 или EC50) за трофичните нива, разделена на коефициента на 
безопасност (SF). 

– TFостра се използва се използва при изчисляване на критерия за критичния обем на 
разреждането. 
 

Коефициент на безопасност 
Коефициентът на безопасност (SF) зависи от това колко трофични нива са изпитвани и 
дали са налице резултати от изпитвания за хронична токсичност. SF се определя по 
следния начин: 
 
Данни  Коефициент 

на 
безопасност 
(SF) 

Коефициент на 
токсичност (TF) 

Една краткосрочна L(E)C50 стойност  10 000 Токсичност/10 000 

Две краткосрочни L(E)C50 стойности от видове, 
представляващи две трофични нива (риби и/или 
ракообразни и/или водорасли) 

5000  Токсичност/5000 

Поне една краткосрочна L(E)C50 стойност от всяко от 
трите трофични нива от базовата серия* 

1000 Токсичност/1000 

Една дългосрочна NOEC стойност (риби или 
ракообразни)  

100 Токсичност/100 

Две дългосрочни NOEC или EC10 стойности, 
представляващи две трофични нива (риби и/или 
ракообразни, и/или водорасли) 

50 Токсичност/50 

Една дългосрочна NOEC или EC10 стойност от най-
малко три вида (обикновено риби, ракообразни и 
водорасли), представляващи три трофични нива 

10 Токсичност/10 

* Базовата серия за изпитване на токсичността на вещества към водни организми се състои от 
изпитвания за остра токсичност с риби, водни бълхи и водорасли. 
 
Коефициенти на разграждане 
Коефициентът на разграждане (DF) се определя, както следва: 
 
Категория DF 

Лесно биоразградими (*) 0,05 

Лесно биоразградими (**) 0,15 

Присъща биоразградимост 0,5 

Устойчиви 1 



Списък DID, част Б 
Версия 2014.1 

(*) Всички повърхностноактивни вещества или други вещества, състоящи се от серия хомолози и 
които изпълняват изискването за крайно разграждане на изпитването, се включват в този клас 
независимо от изпълнението на критерия за 10-дневния интервал. 
[**] Критерият за 10-дневния интервал не е изпълнен. 
За неорганичните вещества DF е 0,05 за хранителните вещества, като например натриев нитрат, 
фосфат или амоняк. За други неорганични вещества DF е 1, като например зеолит, силикати, 
перборати, сулфаминова киселина. 
 
Анаеробна биоразградимост 
Веществото трябва да се класифицира в един от следните класове съединения: 
 
Категория Маркировка 

Анаеробно биологично неразградими, т.е. изпитвани са и е установено, 
че не са биоразградими. 

N 

Анаеробно биоразградими, т.е. изпитвани са и е установено, че са 
биоразградими, или не са изпитвани, но е доказано чрез аналогични 
изводи и т.н. 

Y 

Не са изпитвани за анаеробна биоразградимост. 0 
 
Аеробна биоразградимост 
Веществото трябва да се класифицира в един от следните класове съединения: 
Категория Маркировка 

Лесно биоразградими. R 

Присъща биоразградимост, но не са лесно биоразградими. I 

Устойчиви. P 

Не са изпитвани за аеробна биоразградимост. O 
 
Неразтворими неорганични вещества 
Ако едно неорганично вещество има много ниска разтворимост във вода или е 
неразтворимо във вода, това трябва да се посочи в предоставеното досие. 


