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1 ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки (ЕОП) са предвидени за улеснение на публичните органи в процеса по осигуряването на стоки, услуги и 
строителни работи с намалено въздействие върху околната среда. Използването на критериите е доброволно. Критериите са формулирани по такъв начин, че ако 
съответният орган ги сметне за целесъобразни (частично или изцяло), да може да ги включи в тръжната си документация с минимално редактиране. Преди 
публикуването на покана за участие в тръжна процедура е препоръчително публичните органи да проверят наличното предлагане на стоките, услугите и строителните 
работи, които планират да закупят на пазара, на който работят. Когато възлагащ орган възнамерява да използва критериите, предложени в настоящия документ, той 
трябва да направи това по такъв начин, че да се гарантира съответствие с изискванията на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки (вж. например 
членове 42, 43, член 67, параграф 2 или член 68 от Директива 2014/24/ЕС и подобни разпоредби в други законодателни актове на ЕС в областта на обществените 
поръчки). Практическа информация по този въпрос можете да прочетете в ръководството „Купувайте екологосъобразно!“ от 2016 г., достъпно на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_bg.pdf. 
В настоящия документ са посочени критериите на ЕС за ЕОП за поддръжка на общественото пространство. В придружаващ технически доклад е представена пълната 
обосновка за избора на тези критерии и са включени препратки към източници за допълнителна информация. Критериите са разделени в категориите „Критерии за 
подбор“, „Технически спецификации“, „Критерии за възлагане“ и „Клаузи за изпълнението на договора“. Критериите са два вида: 

• Основни критерии — разработени са с оглед на лесното им прилагане за EОП, като са съсредоточени върху ключовата(ите) област(и) на екологичните 
характеристики на даден продукт и с тях се цели свеждането до минимум на административните разходи на дружествата. 

• Пълни критерии — при тях се вземат под внимание повече аспекти или по-високи нива на екологичните характеристики, като са предназначени за използване 
от органи, които искат да подпомогнат по-активно свързаните с околната среда и иновациите цели. 

Когато критериите и за двата вида са еднакви, се включва текстът „еднакво за основните и пълните критерии“. 
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1.1 Определение и приложно поле 
 
Продуктовата група „поддръжка на общественото пространство“ включва следните обществени пространства: 

- улици, пътища, широки улици и булеварди  
- велосипедни алеи  
- пешеходни зони, включително тротоари, подлези, стълбища, площади и др. 
- създадени от човека градини и паркове 
- фонтани, езера и басейни. 

 
Групата продукти „поддръжка на общественото пространство“ не включва: 

- природни паркове и гори 
- пристанища, канали, крайбрежни линии и др. 

 
Групата продукти „поддръжка на общественото пространство“ не включва следните дейности: 

- подмяна на настилката и оборудването, монтирано на обществените пространства в градовете 
- ремонт или подмяна на напоителни системи, фонтани, улични табели, оборудване, монтирано на обществените пространства в градовете, и механично 

оборудване (напр. врати) 
- поддръжка на канализация 
- дейности по боядисване и пребоядисване. 

 
Продуктовата група „поддръжка на общественото пространство“ включва следните категории, както и съответните им кодове от Общия терминологичен речник, свързан 
с обществените поръчки (CPV). Кодовете по CPV установяват единна система за класификация на обществените поръчки, насочена към стандартизиране на 
позоваванията, използвани от възлагащите органи и дружествата за описване на договорите за възлагане на обществени поръчки. Категориите, включени в продуктовата 
група „поддръжка на общественото пространство“ и съответните им кодове по CPV, обхващат следното: 
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Категория 1: „Закупуване на почистващи продукти и услуги за външно почистване“: 
- „Продуктите за външно почистване включват следните продукти“: 

o универсални почистващи средства   
o вещества за зимна поддръжка (премахване за сняг и лед) код 44113910—7 по CPV  
o разпръскване на сол код 34927100—2 по CPV 
o доставки /принадлежности/механични части, напр. четки, ролки и др. 

-  „Услуги, свързани с външно почистване“: Услугите се определят както е посочено по-долу и са обхванати от следните кодове по CPV: 
o услуги за почистване и метене на улици, които съответстват на код 90610000 по CPV:  

 механично и ръчно метене на тротоари, велосипедни алеи, пътища (асфалт, пътна настилка) и крайпътни пространства (аварийни ленти, 
бордюри, зелени площи)  

o услуги по почистване на кошчета за отпадъци, които съответстват на код 90918000 по CPV: 
 отстраняване на отпадъци от земята 
 събиране на отпадъци и сортиране на отпадъци от контейнери 

o механично и ръчно почистване с водна струя, което съответства на код 42924730 по CPV, апарати за почистване с вода под налягане и апарати за 
почистване с високо налягане 42924740—8: 
 почистване на фасади/повърхности 

o услуги по отстраняване на графити, които съответстват на код 90690000 по CPV: 
 отстраняване на графити 

o услуги по почистване на сняг, които съответстват на код 90620000 по CPV, и услуги по почистване на лед, които съответстват на 90630000: 
 почистване на сняг и  лед от тротоари, велосипедни алеи и пътища 

o почистване на фонтани, езера и басейни 
o почистване след природни метеорологични явления (например бури или проливни дъждове/сняг). 

 
Категория 2: „Закупуване на градинарски продукти и услуги“: 

- „Градинарските продукти включват: 
o подобрители на почвата 
o декоративни растения 
o напоителни системи 



 

6 

 

o хербициди и пестициди. 
- „Градинарски услуги“: Услугите се определят както е посочено по-долу и са обхванати от следните кодове по CPV: 

o  декоративно окастряне на дървета, съответстващо на код 77341000 по CPV 
o подрязване на храсти, съответстващо на код 77342000 по CPV  
o засаждане и подмяна на растения и дървета: съответстващи на код 77330000 по CPV — услуги, свързани с изложби на цветя; 03121100 — живи 

растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми; 03440000 — продукти на горското стопанство; 03441000 — декоративни растения, треви, 
мъхове и лишеи за букети или украса; 03451000 — растения; 03451100 — разсад; 03451200 — цветни луковици“; 03451300 — храсти; 03452000 — 
дървета; 77314100 — услуги по засяване с трева; 77315000 — услуги по засяване с други семена; 

o торене 
o борба с плевелите и употреба на пестициди: частично съответстваща на код 77312000 по CPV, услуги по отстраняване на плевели 
o подмяна на тревни площи 
o ръчно и автоматизирано напояване. 

 
Категория 3 „Закупуване на продукти и услуги, свързани с машини“: 

- „градинарски продукти“ съгласно определението на Регламент (ЕС) 2016/1628 относно извънпътната подвижна техника (ИПТ), Директива 
2006/46/ЕО и Директива 2000/14/ЕО относно външния шум (приложение I, позиция 46). Продуктите, свързани с машини, включват: 

o косачки (включително косачки, управлявани от съпровождащ оператор, или косачки, управлявани от оператор, намиращ се на машината)  
o разрохквачи  
o верижни триони 
o машини за подрязване на храсти 
o чиморезачки/машини за обкантване на трева 
o ножици за подрязване на жив плет 
o подрязващи и подобни инструменти за работа с една ръка 
o машини за събиране на листа и въздуходувки за листа 
o моторни окопвачи 
o мотокултиватори, управлявани от човек 
o машини за раздробяване и нарязване (съгласно определението, приложимо за градинарско оборудване, описано в Директива 2000/14/ЕО) 
o самоходни или компактни машини за почистване на улици 
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o машини за разпръскване 
o самоходни машини за почистване на сняг чрез издухване. 

 
- „Услуги, свързани с машини“: Това са услуги, които изискват използването на машини (както е определено от критериите за ЕОП) за поддръжка 

на обществените пространства. Дейностите по поддръжката обхващат следното: 

o градинарски услуги 
o услуги, свързани с външно почистване. 

 
Категория 4: „Закупуване на превозни средства и обслужващ парк“: 

- „Превозни средства“ по смисъла на определението обхваща следното:  
o тежкотоварни превозни средства, т.е. превозни средства от категории N2 и N3, както са определени в Директива 2007/46 
o специални превозни средства и други превозни средства със специално предназначение, както са определени в Директива 2007/46 
o превозни средства за почистване на улици (машини за почистване на улици, които са монтирани върху камиони) 
o от обхвата на превозните средства се изключват компактните машини за почистване на улици и за разпръскване, които се считат за извънпътна 

подвижна техника. 
 

- „Услуги за автомобилния парк и превозните средства“: когато услугите, водещи до въвеждането на превозни средства, са предмет на договор, се 
препоръчват критерии за обслужващия парк, използван при извършване на услугата. 

 
Категория 5: „Общи критерии за категориите услуги“ 

- В тях се определят критерии, с които се гарантира, че доставчиците на услуги и техните служители са компетентни и насърчават най-добрите оперативни 
практики чрез прилагането на мерки за управление на околната среда.  

 (Вж. техническия доклад за подробности и допълнителни технически определения) 
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1.2 Общи бележки относно проверката 
 
Предложеният начин за проверка при малък брой критерии е да се представят протоколи от изпитвания. За всеки критерий са посочени подходящите методи на 
изпитване. Публичният орган трябва да прецени на кой етап би следвало да се представят резултатите от такива изпитвания. Като цяло не e необходимо от всички 
оференти да се изисква да представят резултати от изпитвания от самото начало. За да се намали тежестта за оферентите и публичните органи, при предаването на 
офертите би могло да се сметне за достатъчно представянето на лична декларация. След това има различни варианти относно това дали и кога са необходими тези 
изпитвания: 
 

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

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

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

С протокол от изпитване се удостоверява, че за изпълнението на определени изисквания е направено изпитване с примерен продукт, а не с позициите, които 
действително се доставят по договора. При рамкови договори положението може да е различно. Тази хипотеза е разгледана по-подробно в следващата точка 
относно изпълнението на договора и в допълнителните обяснения по-долу. 
 

б) по време на изпълнението на договора: 
Резултатите от изпитванията за един или няколко продукта, доставени в рамките на договора, могат да бъдат изискани или като мярка по принцип, или в случай 
на съмнения за невярно деклариране. Това е особено важно при рамкови договори, по които не е предвидена първоначална поръчка. 
Препоръчва се изрично да се определят клаузи за изпълнение на договора. В тях следва да се предвиди възлагащият орган да има право да извършва произволни 
изпитвания за проверка по всяко време през периода на договора. Ако резултатите от тези изпитвания покажат, че доставените продукти не отговарят на 
критериите, възлагащият орган има право да наложи санкции и може да прекрати договора. Някои публични органи включват условия, според които, ако след 
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изпитванията продуктът отговаря на техните изисквания, разходите по изпитванията се покриват от публичния орган; но ако изискванията не са спазени, 
доставчикът покрива разходите. 
По отношение на рамкови споразумения моментът, в който трябва да бъде представено доказателство, зависи от структурата на конкретния договор: 

i) при рамкови споразумения с един изпълнител, при които отделните артикули, подлежащи на доставяне, се определят при възлагането на рамковото 
споразумение и въпросът е само колко бройки ще са необходими, се прилагат същите съображения както за споменатите по-горе договори за 
еднократна доставка; 

ii) при рамкови споразумения, при които предварително се избират няколко възможни доставчици с последващ конкурс за предварително избраните, на 
този етап на първоначален подбор оферентите ще трябва да докажат единствено своята способност да доставят артикули, които отговарят на 
минималните изисквания за изпълнение на рамковото споразумение. При последвалите договори за изпълнение (или поръчки), които се възлагат след 
конкурс между предварително избраните доставчици, по принцип се прилагат същите съображения, както в букви а) и б) по-горе, ако в конкурса трябва 
да бъде доказано съответствие с допълнителни изисквания. Ако конкурсът се определя само въз основа на цената, то следва да се обмисли проверка на 
етапа на изпълнение на договора. 

Трябва да се отбележи също така, че в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС възлагащите органи трябва да приемат и други подходящи 
доказателства. Те могат да включват техническо досие от производителя, когато съответният икономически оператор не е имал достъп до протоколите от 
изпитването или не е било възможно да ги получи в съответните срокове. Това е така, при условие че липсата на достъп е била по независещи от въпросния 
икономически оператор причини и във връзка с това той докаже, че предоставените от него строителни дейности, доставки или услуги отговарят на 
изискванията или критериите, които са определени в техническите спецификации, критериите за възлагане или условията за изпълнение на договора. Ако е 
направено позоваване на сертификат/протокол от изпитване, изготвен от даден орган за оценяване на съответствието, отговарящ за извършване на изпитванията, 
възлагащите органи също така трябва да приемат и сертификати/протоколи за изпитване, издадени от други еквивалентни оценяващи органи. 
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2 ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА  ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА ВЪНШНО 
ПОЧИСТВАНЕ 

 
Въз основа на наличните научни доказателства, основните въздействия на продуктите и услугите за външно почистване върху околната среда от гледна точка на 
жизнения цикъл са обобщени в таблицата по-долу (за повече подробности вж. техническия доклад). В същата таблица е представен и подход на ЕС за ЕОП за 
смекчаване или намаляване на тези въздействия. 

1. Продукти и услуги за външно почистване 

Основни въздействия върху околната среда през жизнения 
цикъл на продукта  Подход за екологосъобразни обществени поръчки на ЕС 

• Състав на почистващия продукт и използвани суровини, 
производство и изваждане от употреба на почистващи 
продукти и почистващи принадлежности за еднократна 
употреба 

• Консумация на енергия и вода във фазата на използване на 
почистващи продукти и електрически съоръжения 

• Освобождаване от отпадъчната вода, свързана с 
използването на почистващи 
продукти 

• Генериране на отпадъци (твърди и течни) 

• Корозия на физически структури и превозни средства, 
свързана с използването на почистващи материали  
 

 • Изискване на ключови умения и прилагане на ключови 
мерки и практики за управление на околната среда от доставчика на 
услуги 

• Изискване на адекватни и чести обучения за служителите на доставчика 
на услуги 

• Изискване за използване на почистващи продукти с намалено въздействие 
върху околната 
среда 

• Насърчаване на закупуването на концентрирани почистващи продукти 
• Изискване за доставката на потребителски стоки с намалено 

въздействие върху околната среда 

Редът, в който са представени въздействията, не отразява непременно тяхната значимост. 
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В техническия доклад е предоставена подробна информация за поддръжката на общественото пространство, включително информация за свързаното с него 
законодателство, стандарти и технически източници, използвани като доказателства. 
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2.1 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 
(КАТЕГОРИЯ 1) 

 

2.1.1 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ  
 

2.1.1.1 Предмет 
ПРЕДМЕТ 

Закупуване на продукти и услуги за външно почистване с намалено въздействие върху околната среда. 
 

2.1.1.2 Технически спецификации и критерии за възлагане за закупуване на продукти за външно почистване 
Основни критерии Пълни критерии 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ТС) 
TС1. Използване на продукти за външно почистване със слабо въздействие 
върху околната среда 
1. Всички използвани почистващи продукти не трябва да бъдат класифицирани и 
етикетирани като остро токсични, специфично токсични за определени органи, 
респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията или опасни за околната среда, или запалими в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси („Регламент CLP“), както е 
показано в таблица 1 по-долу: 
Таблица 1 

Остра токсичност 
(Acute Tox.) 

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Специфична STOT RE 1 или 2 

TС1. Използване на почистващи продукти със слабо въздействие върху 
околната среда 
1. Всички почистващи продукти годишно по закупен обем трябва да отговарят на 
критерий 4 относно изключени и ограничени вещества на екомаркировката на ЕС 
за почистващи продукти за твърда повърхност.б 
2. Почистващите продукти трябва да бъдат снабдени с препоръчаните дозиращи 
системи (напр. помпа, градуиран цилиндър), когато е приложимо. В техническия 
информационен лист на дозиращата система трябва да бъдат посочени дозата и 
дозаторът.  
 

 
Проверка: 
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токсичност за 
определени органи — 
повтаряща се 
експозиция (STOT 
RE)   
Специфична 
токсичност за 
определени органи — 
еднократна 
експозиция (STOT 
SE)   

 
 
 
STOT SE 1, 2 или 3 

Канцерогенност 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Мутагенност за 
зародишните клетки 
(Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Репродуктивна 
токсичност (Repr.) 

Repr. 2 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Опасно за водната 
среда (водна среда) 

опасно за водната среда — остра опасност, 
категория 1, опасно за водната среда — 
хронична опасност, категория 1 или 2  

Респираторна 
сенсибилизация 
(Resp. Sens.) 

Resp. Sens. 1, 1A или 1B 

Кожна 
сенсибилизация (Skin 
Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A или 1B 

 
 
2. Почистващите продукти трябва да бъдат снабдени с препоръчаните дозиращи 

1. Оферентът трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, 
подкрепена от информационни листове за безопасност на материалите. 
Продуктите, на които е присъдена екомаркировка от тип I по ISO, която покрива 
тези специфични изисквания, се считат за съответстващи.  
2. Оферентът трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, 
подкрепена от техническите информационни листове. 
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системи (напр. помпа, градуиран цилиндър), когато е приложимо. В  техническия 
информационен лист на дозиращата система трябва да бъдат посочени дозата и 
дозаторът.  
 
Проверка: 
1. Оферентът трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, 
подкрепена от информационни листове за безопасност на материалите. 
Продуктите, на които е присъдена екомаркировка от тип I по ISO, която покрива 
тези специфични изисквания, се считат за съответстващи. 
2. Оферентът трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, 
подкрепена от техническите информационни листове.  

Обяснителна бележка: TС1. Използване на почистващи продукти със слабо въздействие върху околната среда 
б)ОВ L 180, 12.7.2017 г., стр. 45—-62; Решение (ЕС) 2017/1217 на Комисията от 23 юни 2017 г. за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на 
ЕС на почистващи продукти за твърда повърхност. Достъпно на:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=BG 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=BG
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TС2. Продукти за обезледяване и за почистване на сняг (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
1. Продуктите за обезледяване и за почистване на сняг трябва да съдържат по-малко от 1 % хлорни йони (Cl-)  
2. Продуктите за обезледяване и за почистване на сняг не трябва да бъдат класифицирани и етикетирани като остро токсични, корозивни за метали, специфично 
токсични за определени органи, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, или опасни за околната среда в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси („Регламент CLP“), както е посочено в 
таблица 2. 
 
Таблица 2 

Остра токсичност Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3 
Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция  
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция  

STOT RE 1 или 2 
STOT SE 1, 2 или 3 

Карциногенност  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 
Мутагенност за зародишните клетки  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 
Токсичност за репродукцията  Repr. 2 1A, Repr. 1B, Repr. 2 
Опасно за водната околна среда  опасно за водната среда — остра опасност, категория 1, опасно за водната 

среда — хронична опасност, категория 1 или 2, опасно за водната среда — 
хронична опасност, категория 3 

Респираторна сенсибилизация Resp. Sens. 1, 1A или 1B 
Кожна сенсибилизация Skin Sens. 1, 1A или 1B 

 

Проверка: 
Оферентът трябва да предостави данни (информационен лист за безопасност на материалите и количество) за продуктите, които ще бъдат доставени при изпълнение 
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на договора. Продуктите, на които е присъдена екомаркировка от тип I по ISO, която покрива тези специфични изисквания, се считат за съответстващи. 
Обяснителна бележка: TС2. Продукти за обезледяване и за почистване на сняг 
Възлагащият орган трябва да гарантира, че продуктите за обезледяване и за почистване на сняг, които трябва да бъдат доставени, са подходящи за поддържане на 
обществените пространства (напр. пътища, тротоари, зони за паркиране и други общински зони за достъп). Продуктите за обезледяване и почистване на сняг, 
специално разработени за използване в други приложения, например на полоси на летищата, не попадат в обхвата на ТС2. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ (КВ) 
КВ1. Компостируеми торби за отпадъци  
Бележка: този критерий се прилага, ако биологичните отпадъци се събират отделно и се обработват от промишлени предприятия за компостиране, които 
приемат компостируеми торби. 
 
Ще бъдат присъждани точки за торби за  събиране на биоотпадъци, които подлежат на компостиране в съответствие със стандарти EN 14995: 2007, EN 13432: 2000 
или еквивалентни стандарти. 
 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят доказателство за сертифициране от трета страна в съответствие с EN 14995: 2007, EN 13432: 2000 или еквивалентен документ. 
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2.1.2 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЧИСТВАЩИ УСЛУГИ 
 

2.1.2.1 Технически спецификации и критерии за възлагане за закупуване на услуги за външно почистване 
Важно: към тази категория се прилагат и общите критерии за категориите услуги (раздел 6) 

Основни критерии Пълни критерии 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ТС) 

TС3. Продукти за почистване, обезледяване и почистване на сняг, 
използвани за предоставяне на услуги по почистване  
 
1. Почистващите продукти, използвани за предоставяне на услуги по почистване, 
трябва да отговарят на изискванията на съответните технически спецификации 
(ТС1) на основното ниво. 
2. Продуктите за обезледяване и почистване на сняг, използвани за предоставяне 
на услуги по почистване, трябва да отговарят на изискванията на съответните 
технически спецификации (ТС2) на основното ниво. 
 
Проверка: 
Виж проверка на съответните технически спецификации. 

TС3. Продукти за почистване, обезледяване и почистване на сняг, 
използвани за предоставяне на услуги по почистване  
 
1. Почистващите продукти, използвани за предоставяне на услуги по почистване, 
трябва да отговарят на изискванията на съответните технически спецификации 
(ТС1) на нивото на пълните критерии. 
2. Продуктите за обезледяване и почистване на сняг, използвани за предоставяне 
на услуги по почистване, трябва да отговарят на изискванията на съответните 
технически спецификации (ТС1) на нивото на пълните критерии. 
 
Проверка: 
Виж проверка на съответните технически спецификации. 
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 TС4. Операции за обезледяване и за почистване на сняг (еднакво за основните и пълните критерии) 
Оферентите трябва да имат писмени процедури за операции по обезледяване и за почистване на сняг, които трябва да бъдат изпълнени, като се комбинират които и да 
е от следните техники: 

− Механично почистване на снега (комбинации от изриване с лопата, изчеткване, ринене и остъргване) 
− Антиобледеняване  
− Предварително намокряне (въз основа на корекция на променливия процент на прилагане)   

Проверка: 
Оферентите трябва да представят писмени процедури и план за обезледяване и почистване на сняг (в съответствие с приложимите елементи на общите критерии за 
категории услуги TС1. Мерки за управление на околната среда), включително оборудване и продукти, които да бъдат използвани при изпълнението на договора. 
TС5. Намаляване на праха по улиците с PM10 (еднакво за основните и пълните критерии) 

− Оферентите трябва да разполагат с писмени процедури относно мерките за намаляване на праха по улиците с PM10, които трябва да бъдат 
приложени чрез следните най-добри практики (или други подходящи мерки): мерки против буксуване (опесъчаване против буксуване чрез 
използване на мокър пресят и устойчив на триене твърд материал); 

− Прилагане на практики за свързване с праха (разтвори за свързване с праха, дисперсионни техники); 
− Практики за почистване на улиците (механични и вакуумни машини за почистване на улиците, улични скрубери, комбинации). 

 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят писмени процедури и план за услуги по почистване за операция по намаляване на праха по улиците с PM10 (в съответствие с 
приложимите елементи на общите критерии за категории услуги TС1. Мерки за управление на околната среда), включително оборудване и продукти, които да бъдат 
използвани при изпълнението на договора.  

 
2.1.2.2 Клаузи за изпълнение на договора 

Основни критерии Пълни критерии 
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КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

КИД1. Борба с плевелите  
В допълнение към изискванията, определени в местните разпоредби относно 
тяхното прилагане, не трябва да се прилагат химически хербициди: 
 

− 4 дни преди или след измитането на района; както и 
− в случай на (или голяма вероятност за) валежи или роса, за 

предотвратяване на отмиването на хербициди от растенията. 

 
Също така хербицидите трябва да се използват в съответствие с най-новата 
валидна версия на метода за устойчива борба с плевелите върху настилката1. 
 
Записите за хербицидите, процентът на прилагане и графиците трябва да се 
съхраняват и предоставят на възлагащия орган за целите на проверката. 
Възлагащият орган може да определи правила за налагане на санкции в случай 
на несъответствие. 
 

КИД1. Борба с плевелите  
Борбата с плевелите трябва да се извършва чрез прилагане на нехимични методи за 
обработка (с изключение на биооцет), като термична, механична или биологична 
обработка.  
 
 
 
 
 
 
 
Записите за нехимичните методи за обработка и графиците за прилагане трябва да 
се съхраняват и да са на разположение на възлагащия орган за целите на проверката. 
Възлагащият орган може да определи правила за налагане на санкции в случай на 
несъответствие.  

Обяснителна бележка: КИД1. Борба с плевелите  
Бележка относно устойчивата борба с плевелите върху настилките 
Хербицидите трябва да се прилагат в съответствие с най-новата валидна версия на метода на устойчивата борба с плевелите върху настилката, както е описано 
подробно тук: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

КИД2. Операция по отстраняване на графити (еднакво за основните и пълните критерии) 
Бележка: Този критерий се прилага само ако отстраняването на графитите е от повърхности, различни от фасади на сгради, и изисква използването на 
водоструйна машина под високо налягане. 
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Изпълнителят може да използва водоструйна машина под високо налягане (и почистващи разтвори, ако е необходимо) за отстраняване на графити от повърхности, 
различни от фасадите на сгради, при условие че има система за разделяне, която позволява мръсната вода да бъде възстановена и впоследствие пречистена. 
Например, това може да бъде система за рециклиране на вода, която улавя използваната вода, филтрира я и я използва отново. 
 
Изпълнителят трябва да документира информация за обема и средствата за обезвреждане на отпадъчните води и отпадъците в резултат на операцията по 
отстраняване на графити като доказателство за съответствие с изискванията, посочени по-горе. Записите от операции по отстраняване на графити, включително 
експлоатационните условия и използваните продукти, трябва да се съхраняват и предоставят на възлагащия орган за целите на проверката.  
Обяснителна бележка: КИД2. Операция по отстраняване на графити   
Възлагащият орган може да избере коя операция по отстраняване на графити е най-подходяща за почистване на повърхността. За следните видове повърхности 
се препоръчват методите за премахване на графити по-долу:  
а) подложки за зидария — използвайте струйна система за почистване; 
б) дървени повърхности — нанесете боя; 
в) непорьозни субстрати — използвайте препарати за химическо почистване;  
г) графити върху стъкло или ецване на стъкло — използвайте препарати за химическо почистване; 
д) улични табели — приложете препарати за химическо почистване на графити от чувствителни повърхности (ефективността им зависи от вида графити). 
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3 ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ГРАДИНАРСКИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 
 
Въз основа на наличните научни доказателства основните въздействия на градинарски продукти и услуги върху околната среда от гледна точка на жизнения цикъл са 
обобщени в таблиците по-долу (за повече подробности вж. техническия доклад). В същата таблица е представен и подход на ЕС за ЕОП за смекчаване или намаляване на 
тези въздействия. 

1. Градинарски продукти и услуги 

Основни въздействия върху околната среда през жизнения 
цикъл на продукта  Подход на ЕС за ЕОП 

• Замърсяване на почвите и водите, еутрофикация, 
биоакумулация и биомултипликация на опасни вещества, с 
отрицателни и дори токсични ефекти върху околната 
среда, дължащи се на неправилно използване на продукти 
за растителна защита 

• Прекомерна употреба на невъзобновяеми ресурси като 
торф в подобрители на почвата 

• Голямо потребление на питейна вода 

• Генериране на големи количества органични отпадъци 

• Генериране на големи количества отпадъци от опаковки 
 

 • Използване на компост от разделно събрани отпадъци като подобрител на 
почвата и тор при високо ниво на проверките за качество 

• Избягване употребата на торф като подобрител на почвата 
• Ограничаване на прилагането на продукти за растителна защита и 

прилагане на алтернативни техники за контрол на вредителитеa 
• Изискване да се използва (когато е възможно) непитейна вода и да се 

монтират и прилагат ефективни напоителни системи 
• Прилагане на различни мерки за намаляване на търсенето на вода, като 

мулчиране, подреждане на растенията според техните нужди от вода или 
избор на адаптирани/местни декоративни растения 

• За предпочитане са биологично произведени и местни декоративни 
растения, когато са налични такива 

• Прилагане на превантивна мярка за контрол на торфени находища и 
управление на инвазивни чужди видове. 

• Осигуряване на разделно събиране на отпадъци и преработване на 
органичните отпадъци за компостиране и мулчиране 
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• Осигуряване на продукти, доставяни в компостируеми, биоразградими 
или повторно използваеми опаковки 

• Подходящо обучение на персонала 
 

Редът, в който са представени въздействията, не отразява непременно тяхната значимост. 

aАлтернативните техники, както са определени в първоначалния технически доклад, обхващат различни нехимични продукти и/или методи, които се използват за борба 
с вредителите и са с по-слабо въздействие върху околната среда отколкото вариантите, основани на химикали. Те могат да бъдат биологични унищожители на плевели 
или механични (изчеткване, метене, косене, ръчно плевене) или термални (използване на пламък, топла вода) методи за контрол на плевелите.  

В техническия доклад е предоставена подробна информация за поддръжката на общественото пространство, включително информация за свързаното с него 
законодателство, стандарти и технически източници, използвани като доказателства. 
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3.1 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГРАДИНСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 
(КАТЕГОРИЯ 2) 

 

3.1.1 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГРАДИНСКИ ПРОДУКТИ  
 

3.1.1.1 Предмет 
ПРЕДМЕТ 

Закупуване на градинарски продукти и услуги с намалено използване на ресурсите и минимално въздействие върху околната среда. 
 

3.1.1.2 Технически спецификации и критерии за възлагане за закупуване на градинарски продукти 
Основни критерии Пълни критерии 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ТС) 
TС1. Декоративни растения 
Бележка: За да се намали потреблението на вода и изкуствени торове, 
закупените декоративни растения следва да бъдат растителни видове, 
подходящи за местните условия на отглеждане (напр. киселинност на почвата, 
средно количество на валежите, диапазон на температурите през годината и 
т.н.). Местният орган трябва да предостави списък на растителните видове, 
определени като подходящи за местните условия на отглеждане. 
 
Закупените декоративни растения трябва да бъдат: 

1. X%a биологично отгледани: в съответствие с изискванията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007, или еквивалентни на тях изисквания; и/или 

2. Y%a интегрирано управление на вредителите: отглеждани в съответствие 

TС1. Декоративни растения 
Бележка: За да се намали потреблението на вода и изкуствени торове, 
закупените декоративни растения следва да бъдат растителни видове, 
подходящи за местните условия на отглеждане (напр. киселинност на почвата, 
средно количество на валежите, диапазон на температурите през годината и 
т.н.). Местният орган трябва да предостави списък на растителните видове, 
определени като подходящи за местните условия на отглеждане. 
 
 Закупените декоративни растения трябва да бъдат: 

1. Z%a биологично отгледани: в съответствие с изискванията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007, или еквивалентни на тях изисквания; и/или 

2. W%a интегрирано управление на вредителите: отглеждани в 
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с принципите на интегрираното управление на вредителите, както са 
определени в програмата за интегрирано управление на вредителите на 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) или в 
Директива 2009/128/ЕО на ЕС. 

  
Проверка: 
Оферентът трябва да предостави информация (наименование и количество) на 
декоративните растения, които се доставят при изпълнение на договора, като 
посочва конкретно продуктите, които отговарят на изискванията за интегрирано 
управление на вредителите или биологично производство. 
Трябва да бъдат приемани документирани записи на операциите, които дават 
възможност за проверка на съответствието на отделните растения или партиди от 
растения, както и проследяването до момента на сертифициране. Това включва 
валидно сертифициране за биологично производство или за прилагане на 
интегрирано управление на вредителитеб. 
 

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

  
Проверка: 
Оферентът трябва да предостави информация (наименование и количество) на 
декоративните растения, които се доставят при изпълнение на договора, като 
посочва конкретно продуктите, които отговарят на изискванията за интегрирано 
управление на вредителите или биологично производство. 
Трябва да бъдат приемани документирани записи на операциите, които дават 
възможност за проверка на съответствието на отделните растения или партиди от 
растения, както и проследяването до момента на сертифициране. Това включва 
валидно сертифициране за биологично производство или за прилагане на 
интегрирано управление на вредителитеб. 

Обяснителна бележка: TС1. Декоративни растения 
 
Възлагащият орган ще трябва да уточни как ще бъде изчислен процентът на покупки, по брой или по стойност. За да се улесни проверката, той би могъл също 
така да изисква за конкретни растения всички те да бъдат биологични. Ако няма биологични декоративни растения на националния/регионалния пазар, 
възлагащият орган може да определи процента на биологичните растения като нула. 
a) X% и Y%/W% и Y% прагове следва да бъдат определени от възложителя 
б) Към момента на изготвяне, схемата за сертифициране на MPS-GAP, схемата за цветята и растенията на GLOBAL.A.P. е възприела принципите на 
интегрираното управление на вредителите като изискване и може да се счита, че предоставя достатъчна гаранция за извършване на интегрирано управление на 
вредителите. 
 
MPS-GAP е основно сертифициране за добри селскостопански практики, насочени към осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на безопасността 
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на околната среда. Сертификатът на MPS-GAP е предназначен за дружества, които снабдяват търговци на дребно, и се състои от серия от изисквания към 
производството, свързани с проследимостта, устойчивостта, безопасността и хигиената. Схемата за сертифициране се сравнява спрямо GLOBAL.A.P. и 
следователно отговаря на изискванията за инициативата за устойчивост на цветарството (ИУЦ). 
GLOBALG.A.P. е световен доброволен стандарт за сертифициране на селскостопански продукти по целия свят, като G.A.P. означава добри селскостопански 
практики. 
Националната програма за биологично селско стопанство (NOP) на САЩ или еквивалентни правни задължения, определени от търговските партньори на ЕС, се 
признават за равностойни на биологичната програма на ЕС (вж. приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията за определяне на подробни правила 
за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави. Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2019/39 на Комисията от 10 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008. 

 TС2. Контейнери и опаковки за растения 
Растенията трябва да бъдат доставяни в контейнери (или щайги или кутии при 
малки растения), които са едно от следните (по ред на приоритетност): 

− за многократна употреба (оферентът трябва да разполага с 
въведена система за обратно приемане) 

− рециклиране (при наличие на общински съоръжения за събиране 
на отпадъци за рециклиране) 

− подлежащи на компостиране съгласно стандарта EN 14995: 2007 
или стандарта EN 13432: 2000, ако има общински съоръжения за 
компостиране, които приемат такива изделия. 

 
Проверка: 
Ако контейнерите са за многократна употреба, оферентите трябва да предоставят 
описание на системата за обратно приемане. Оферентите трябва също така да 
предоставят копие от подписаното споразумение с разсадника, ако не са 
разсадникът. 
Ако контейнерите са рециклируеми, трябва да се представи декларация за 
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съответствие с този критерий. 
Ако контейнерите са компостируеми, оферентите трябва да представят 
протоколи от изпитвания, които показват, че съставът на материалите отговаря 
на изискванията съгласно стандарт EN 14995: 2007, стандарт EN 13432: 2000 или 
еквивалентен стандарт. 

TС3. Инвазивни чужди видове(еднакво за основните и пълните критерии) 
Бележка:  Следва да се отдава предпочитание на растителни видове, които са местни за района. Ако се засаждат чужди видове, да се гарантира, че те няма да се 
превърнат в инвазивни и да се вземат предвид местните или националните политики за борба с инвазивните чужди видове и европейските политики за борба с 
инвазивните чужди видове (Регламент (ЕС) № 1143/2014). 
 
Закупените декоративни растения трябва да бъдат местни. Ако се засаждат чужди видове, трябва да се установи, че те няма да станат инвазивни. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да предостави информация (наименование) за декоративните растения, които да бъдат доставени. 

Обяснителна бележка: TС3. Инвазивни чужди видове 
Ако има ограничена информация за съответните видове, следва да се провеждат консултации с експерти, които да дадат насоки за определянето на това дали 
растителните видове са местни, или ако са чужди, дали няма да се превърнат в инвазивни. Освен това трябва да се установи дали растителните видове 
отговарят на местните условия  (почви, хидрология, валежи, дренаж, изложеност на слънце и др.). Трябва да бъде направено позоваване на местните или 
националните списъци на инвазивни растителни видове, както и на подробно описания в Регламент (ЕС) № 1143/2014 списък на инвазивните чужди видове, , които 
засягат Съюза. 

TС4. Органични съставки на подобрители на почвата и мулч  
 
Следните материали не са разрешени за биологични съставки на даден краен 
продукт: 

TС4. Органични съставки на подобрители на почвата и мулч  
 
Следните материали са разрешени за органични съставки на даден краен продукт: 

− материали, получени от рециклирането на биологични отпадъци от 
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− торф; 
− материали, получени изцяло или частично от органичната 

фракция на смесени битови отпадъци от домакинствата, 
отделена чрез механична, физикохимична, биологична и/или 
ръчна обработка; 

− материали, получени изцяло или частично от утайка от 
пречистване на битови отпадъчни води и от утайка от 
хартиената промишленост; 

− материали, получени изцяло или частично от странични 
животински продукти от категория 1, в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1069/2009. 

 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят подробния състав на продукта, произхода на 
органичното вещество и декларация за съответствие с горепосочените 
изисквания. 
За съответстващи се считат продукти с екомаркировката на ЕС за растежни 
среди, подобрители на почвата и мулч в съответствие с Решение (ЕС) 
2015/20991 на Комисията или друга съответна екомаркировка от тип I, която 
отговаря на посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 

разделно събиране, както са определени в член 3 от Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 

− материали, получени от странични животински продукти от 
категории 2 и 3, определени в член 32 от Регламент (ЕО) 
№ 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета, и технически 
стандарти, които са определени с Регламент (ЕС) № 142/2011; 

− материали, получени от фекална материя, слама и други естествени 
неопасни материали от селското или горското стопанство, както са 
определени в член 2, параграф 1, буква е) от Директива 2008/98/ЕО; 

− материали, получени от всякакви други странични продукти от 
биомаса, както са определени в член 5 от Директива 2008/98/ЕО, 
неупоменати по-горе, и при спазване на разпоредбите на точки 2) и 
3) по-долу; 

− материали, получени от рециклиране или възстановяване на други 
отпадъци от биомаса, неупоменати по-горе, и при спазване на 
разпоредбите на точки 2) и 3) по-долу; 

2) Следните материали не са разрешени за биологични съставки на даден краен 
продукт: 

− торф; 
− материали, получени изцяло или частично от органичната фракция 

на смесени битови отпадъци от домакинствата, отделена чрез 
механична, физикохимична, биологична и/или ръчна обработка; 

− материали, получени изцяло или частично от утайка от пречистване 
на битови отпадъчни води и от утайка от хартиената промишленост; 

− материали, получени изцяло или частично от странични животински 
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продукти от категория 1, в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1069/2009; 

− материали, получени изцяло или частично от утайка, различни от 
разрешените в точка 3) по-долу. 

 
3) Материали, получени от рециклиране или оползотворяване на утайка, са 
разрешени, само ако утайките отговарят на следните изисквания: 
а) утайката е идентифицирана като един от следните видове отпадъци съгласно 
Европейския списък на отпадъците, както е определен в Решение № 2000/532/ЕО на 
Комисията:  

− 020305 утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производство и преработване на плодове, 
зеленчуци, зърнени храни, хранителни масла, какао, кафе, чай и 
тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и 
екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа. 

− 020403 утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на захар. 

− 020502 утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им в млекопреработвателната промишленост. 

− 020603 утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на тестени и сладкарски 
изделия; 

− 020705 утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на алкохолни и безалкохолни 
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напитки (с изключение на кафе, чай и какао). 
б) утайката е разделена в зависимост от нейния произход, което означава, че няма 
смесване с отпадъчни води или утайки извън специфичния производствен процес. 
 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят подробния състав на продукта, произхода на 
органичното вещество и декларация за съответствие с горепосочените изисквания. 
За съответстващи се считат продукти с екомаркировката на ЕС за растежни среди, 
подобрители на почвата и мулч в съответствие с Решение (ЕС) 2015/2099 на 
Комисията или друга съответна екомаркировка от тип I, която отговаря на 
посочените критерии.  Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, 
например техническа документация от производителя или протокол от изпитване от 
независим орган. 

Обяснителна бележка: TС4. Органични съставки на подобрители на почвата и мулч  
1) Очаква се Решение № 2015/2099/ЕО на Комисията да бъде преразгледано в бъдеще. След преразглеждането новата версия ще бъде публикувана и се очаква 
възлагащите органи да се позовават на нея в контекста на този критерий. 
Техническата спецификация относно органичните съставки на подобрителите на почвата е в съответствие с термините, използвани от Рамковата директива за 
отпадъците. Тези термини определят правния статут на материалите, т.е. отпадъците, страничните продукти, селскостопанските суровини и т.н., което 
поражда правни последици за тяхното третиране и обезвреждане. По-долу са изброени някои определения и примери, които да помогнат за прилагането на тези 
термини: 
 

• „Получени материали“ означава, че съставните елементи трябва да са резултат от обработка за стабилизиране и кондициониране на 
отпадъците, страничните животински продукти и т.н. Тези обработки могат да бъдат анаеробно разлагане, компостиране, пиролиза или 
комбинация от различни видове обработка. 

• „Рециклиране на биоотпадъци от разделно събиране съгласно определението в член 3 от Директива № 2008/98/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета“ означава компостиране или анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци от паркове и градини, хранителни и кухненски 
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отпадъци от домакинства, ресторанти, заведения за обществено хранене и обекти за търговия на дребно, разделно събрани. 
• „Странични животински продукти от категории 2 и 3 съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета и технически стандарти, установени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 142/2011“ означава трупове или части от животни, 
продукти от животински произход и т.н., които не са предназначени за консумация от човека и е разрешено да бъдат третирани чрез 
компостиране и анаеробно разграждане; 

• „Фекална материя, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, както са определени в член 2, 
параграф 1, буква е) от Директива 2008/98/ЕО“ означава остатъците, получени в резултат на дейности в областта на селското и горското 
стопанство, които нямат правен статут на отпадък или страничен продукт. Те не представляват риск за околната среда или здравето и 
обикновено се използват повторно в рамките на една и съща земеделска или горска дейност; 

• „Органична фракция на смесени градски битови отпадъци, разделени чрез механична, физикохимична, биологична и/или ръчна обработка“ 
означава биологични отпадъци, които не са събрани отделно; 

• „Страничните животински продукти от категория 1 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009“ представляват рискове за здравето и 
околната среда, свързани със заболявания и замърсители, и изискват специфични обработки. 

TС5. Опасни вещества (тежки метали) в подобрители на почвата 
 
Съдържанието на следните елементи в крайния продукт или съставка не 
трябва да превишава посочените по-долу стойности, измерени като сухо тегло 
(СТ) на продукта. 
 

Таблица 3 

 

Елемент mg/kg (сухо 
тегло) 

Кадмий (Cd) 1,5 

TС5. Опасни вещества (тежки метали) в подобрители на почвата 
 
Съдържанието на следните елементи в крайния продукт или съставка не трябва да 
превишава посочените по-долу стойности, измерени като сухо тегло (СТ) на 
продукта. 
 

Таблица 3 

 

Елемент mg/kg (сухо 
тегло) 

Кадмий (Cd) 1 
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Общ хром (Cr) 100 
Мед (Cu) 200 
Живак (Hg) 1 
Никел (Ni) 50 
Олово (Pb) 120 
Цинк (Zn) 600 

 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят съответните протоколи от изпитвания (EN 
13650 или еквивалентен стандарт; EN 16175 или еквивалентен стандарт за Hg), 
доказващи, че е изпълнен горепосоченият критерий. 
За съответстващи се считат продуктите с екомаркировката на ЕС за растежни 
среди, подобрители на почвата и мулч в съответствие с Решение (ЕС) 
2015/2099 на Комисията или друга екомаркировка от тип I, която отговаря на 
посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства, например техническа документация от производителя или протокол 
от изпитване от независим орган. 

Общ хром (Cr) 100 
Мед (Cu) 100 
Живак (Hg) 1 
Никел (Ni) 50 
Олово (Pb) 100 
Цинк (Zn) 300 

 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят съответните протоколи от изпитвания (EN 13650 
или еквивалентен стандарт; EN 16175 или еквивалентен стандарт за Hg), доказващи, 
че е изпълнен горепосоченият критерий. 
За съответстващи се считат продуктите с екомаркировката на ЕС за растежни среди, 
подобрители на почвата и мулч в съответствие с Решение (ЕС) 2015/2099 на 
Комисията или друга екомаркировка от тип I, която отговаря на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, например 
техническа документация от производителя или протокол от изпитване от 
независим орган. 

 TС6. Физически замърсители в подобрители на почвата 
Съдържанието на стъкло, метал и пластмаса с размер на отвора > 2 mm (сумата 
отделните дялове) в крайния продукт не трябва да превишава 0,5 %, измерено като 
сухо тегло. 
 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят съответните протоколи от изпитвания (CEN/TS 
16202 или еквивалентни на тях), които доказват, че е изпълнен горепосоченият 
критерий. 
За съответстващи се считат продуктите с екомаркировката на ЕС за растежни среди, 
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подобрители на почвата и мулч в съответствие с Решение (ЕС) 2015/2099 на 
Комисията или друга екомаркировка от тип I, която отговаря на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, например 
техническа документация от производителя или протокол от изпитване от 
независим орган. 

 TС7. Продуктови показатели на подобрителите на почвата 
 
а) продуктите не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху поникването 
и последващото развитие на растенията; 
б) органичната материя като загуба при накаляване на крайния продукт трябва да 
бъде най-малко 15 % от сухо тегло (% СТ). 
в) съдържанието на сухо вещество в крайния продукт трябва да бъде най-малко 25 
% от масата в свежо състояние (% ПТ). 
 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят съответните протоколи от изпитвания (a: EN 
16086—1 или еквивалентен стандарт; б: EN 13039 или еквивалентен стандарт; в: EN 
13040 или еквивалентен стандарт), доказващи, че е изпълнен горепосоченият 
критерий. 
За съответстващи се считат продуктите с екомаркировката на ЕС за растежни среди, 
подобрители на почвата и мулч в съответствие с Решение (ЕС) 2015/2099 на 
Комисията или друга екомаркировка от тип I, която отговаря на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, например 
техническа документация от производителя или протокол от изпитване от 
независим орган. 

 TС8. Първични патогенни микроорганизми в подобрители на почвата 
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Съдържанието на първични патогени в крайния продукт не надвишава следните 
нива: 
а) Salmonella spp: отсъства в 25 g маса в свежо състояние; 
б) бактерията E. coli: <1000 CFU/g маса в свежо състояние (CFU: образуващи 
колония единици). 
 
Проверка: 
Оферентите трябва да представят съответните протоколи от изпитвания (a: ISO 6579 
или еквивалентен стандарт; б: CEN/TR 16193), доказващи, че е изпълнен 
горепосоченият критерий. 
За съответстващи се считат продуктите с екомаркировката на ЕС за растежни среди, 
подобрители на почвата и мулч в съответствие с Решение (ЕС) 2015/2099 на 
Комисията или друга екомаркировка от тип I, която отговаря на посочените 
критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, например 
техническа документация от производителя или протокол от изпитване от 
независим орган. 
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TС9. Автоматично напояване (еднакво за основните и пълните критерии)  
Бележка: Възлагащият орган ще предостави насоки с оглед на наличието на водни ресурси в зависимост от климатичните особености на мястото, където се 
намира напоителната система. 
Автоматичните напоителни системи трябва да дават възможност за подробно определяне на параметри, като позволяват: 

− да бъдат създадени различни зони за напояване; 
− обемът на разпределената вода да бъде променян по зони; 
− времето за поливане да се програмира по зони; 
− нивото на влажност на почвата, което ще се измерва и напояването, което ще се блокира автоматично по зони, когато нивото на влажност на 

почвата е достатъчно високо (както е определено от възлагащия орган), например след дъждове. 

Проверка: 
Оферентите трябва да предоставят подходяща документация, която доказва, че тези критерии са спазени. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
КВ1. Допълнителни декоративни растения (еднакво за основните и пълните критерии) 
Ще се присъждат точки пропорционално на всяко подобрение от 10 % от минималната техническа спецификация на сертифициранo интегрирано управление на 
вредителите или на органични декоративни растения (предстои да се уточни в каква степен ще бъдат предоставяни повече точки за подобрение на биологичните 
растения, на които трябва да бъдат дадени повече точки отколкото на интегрираното управление на вредителите). 
 
Проверка: 
Вж. TС1 по-горе. 

 

 

3.1.2 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГРАДИНСКИ УСЛУГИ 
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3.1.2.1 Технически спецификации и критерии за възлагане за закупуване на градинарски услуги 
Важно: към тази категория се прилагат и общите критерии за категориите услуги (раздел 6) 

Основни критерии Пълни критерии 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ТС) 

TС10. Декоративни растения и подобрители на почвата, използвани за 
предоставяне на градинарски услуги 

• Декоративните растения, доставяни при предоставянето на 
градинарски услуги, трябва да отговарят на изискванията на 
съответните технически спецификации (ТС1 — ТС3) на основно 
равнище. 

• Подобрителите на почвата, използвани за осигуряване на 
градинарски услуги, трябва да отговарят на изискванията на 
съответните технически спецификации (ТС4 и ТС5) на основно 
равнище. 

Проверка: 
Виж проверка на съответните технически спецификации. 

TС10. Декоративни растения и подобрители на почвата, използвани за 
предоставяне на градинарски услуги 

• Декоративните растения, доставяни при предоставянето на 
градинарски услуги, трябва да отговарят на изискванията на 
съответните технически спецификации (ТС1 — ТС3) на нивото на 
пълните критерии. 

• Подобрителите на почвата, използвани за осигуряване на 
градинарски услуги, трябва да отговарят на изискванията на 
съответните технически спецификации (ТС4 — ТС9) на нивото на 
пълните критерии. 

Проверка: 
Виж проверка на съответните технически спецификации. 

TС11. Контрол на вредителите и управление на инвазивни чужди видове 
 
Оферентът представя годишен план за фитосанитарна обработка.  
(това може да се съчетае с критерий за възлагане, който оценява качеството 
на такъв план). 
 
В този план се вземат предвид местните или националните политики за контрол 

TС11. Контрол на вредителите и управление на инвазивни чужди видове 
 
Оферентът трябва да представи годишен план за фитосанитарна обработка, който 
включва само нехимични методи за обработка като термични, механични или 
биологични обработки.  
(това може да се съчетае с критерий за възлагане, който оценява качеството 
на такъв план).  
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на инвазивните чужди видове и европейските политики по отношение на 
инвазивните чужди видове (Регламент (ЕС) № 1143/2014). Планът трябва да 
съответства на разпоредбите на Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата 
употреба на пестициди и в съответствие с местните политики за използването на 
химикали. 
 
Проверка: 
Оферентът представя план за фитосанитарна обработка. 

 
В този план ще се вземат предвид местните или националните политики за 
контрол на инвазивните чужди видове и европейските политики по отношение на 
инвазивните чужди видове (Регламент (ЕС) № 1143/2014).  
 
Проверка: 
Оферентът представя план за фитосанитарна обработка. 

 
3.1.2.2 Клаузи за изпълнение на договора 

Основни критерии Пълни критерии 
КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

КИД1. Практики за напояване (еднакво за основните и пълните критерии) 
Бележка: Възлагащият орган ще уточни използването на местни възстановени източници на вода (като комбинация от дъждовна вода, подпочвени води и 
филтрирани битови отпадъчни води) въз основа на наличието на инфраструктура, за да може изпълнителят да изпълни тази клауза за изпълнение на договора. 
 
Практиките за напояване трябва: 

− да използват дъждовна, рециклирана или подпочвена вода, когато това е технически възможно. 
− да свеждат до минимум използването на питейна вода. 
− да прилагат мулчиране с цел избягване на изпаряване на влага в областите, договорени с възлагащия орган. 
− да използват автоматични системи за напояване, както е предвидено от възлагащия орган и да използват количеството вода, определено за 

посрещане на нуждите на растенията. В този случай изпълнителят ще отговаря за поддръжката на посочената напоителна система. 
− доставят вода директно до кореновата зона, където е възможно. 
− избягват поливането на повърхността в най-топлите части от деня, когато изпарението е най-голямото, особено през лятото. 
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Записите за свързаните с водата практики трябва да се пазят и предоставят на възлагащия орган за целите на проверката. Възлагащият орган може да определи 
правила за налагане на санкции в случай на несъответствие. 

КИД2. Управление на отпадъци (еднакво за основните и пълните критерии) 
Отпадъците, образувани при извършване на градинарски услуги, трябва да бъдат събирани разделно и управлявани, както следва (възлагащият орган може/следва да 
ограничи възможностите за управление според местните обстоятелства): 

• Всички органични отпадъци (сухи листа, отпадъци от кастрене, трева) трябва да се компостират „in-situ“, в съоръженията на предприятието 
или чрез възлагане на тази задача на предприятие за третиране на отпадъци.  

• Дървесни органични отпадъци от клони и др. трябва да бъдат раздробени „in-situ“ или в съоръженията на предприятието и да се използват за 
мулчиране в договорените области. 

 Отпадъците от опаковки трябва да бъдат отделени в съществуващи видове градски отпадъци и да бъдат транспортирани от 
лицензирани оператори, действащи в областта на отпадъците до център за рециклиране, одобрен от местните органи за обработване и 
преработка на различните видове отпадъци (хартия, пластмаса и други — налични потоци от отпадъци да бъдат вмъкнати). 
Отпадъците от опаковки на опасни вещества обаче, например продукти за растителна защита, трябва да се обезвреждат по безопасен 
начин в одобрени пунктове за събиране или чрез упълномощен управител на отпадъците за последваща обработка.  

 
Записите за управлението на отпадъците, образувани по време на градинарските операции, трябва да се съхраняват и предоставят на възлагащия орган за целите на 
проверката. Възлагащият орган може да определи правила за налагане на санкции в случай на несъответствие. 
 

КИД3. Контрол на вредителите и управление на инвазивни чужди видове (еднакво за основните и пълните критерии) 
Изпълнителят извършва услугата съгласно плана за фитосанитарна обработка в съответствие с Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди. 
 
Присъствието на растения или животни, за които се предполага, че са инвазивни, трябва да бъде докладвано на възлагащия орган, а в общо споразумение трябва да 
бъдат определени подходящи мерки за контрол. 
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Записите, свързани с операции за растителна защита за контрол на вредителите и действия за управление на инвазивни чужди видове, включително използвани 
специфични техники и продукти, трябва да се съхраняват от професионалните потребители съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и да се предоставят на възлагащия 
орган за целите на проверката.  
 
Възлагащият орган може да определи правила за налагане на санкции в случай на несъответствие.  
КИД4. Градинарски практики и подобряване на биологичното разнообразие (еднакво за основните и пълните критерии) 
Бележка: Възлагащият орган трябва да предостави на изпълнителя практиките, които трябва да бъдат приложени за подобряване на биологичното разнообразие 
*   
 
Изпълнителят трябва да прилага градинарски практики за увеличаване на биологичното разнообразие, които могат да включват комбинация от следните елементи: 
 

− гарантиране, че нито един вид не надвишава X% от всички декоративни растения или посадъчни дървета 
− създаване на естествена флора и фауна** 
− прилагане на най-добрите мерки във връзка с ландшафтното устройство и горското стопанство + 

 
Записите на въведените растителни видове, приложените дейности във връзка с ландшафтното устройство и горското стопанство трябва да се съхраняват и 
предоставят на възлагащия орган за целите на проверката. Възлагащият орган може да определи правила за налагане на санкции в случай на несъответствие. 
 
Обяснителна бележка: КИД4. Градинарски практики и подобряване на биологичното разнообразие 
Възлагащият орган ще трябва да определи максималния процент на всички декоративни растения или посадъчни растения, които не следва да бъдат превишавани 
от всеки вид. Препоръчителни стойности X = 15 %. 
 
*Следва да се провеждат консултации с експерти за проверка дали засадените видове са местни или ако са чужди, че няма да се превърнат в инвазивни. Трябва да 
бъде направено позоваване на местните или националните списъци на инвазивни растителни видове, както и на подробно описания в Регламент (ЕС) № 1143/2014 
списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза. 
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** Когато е възможно, трябва да се прилагат следните практики, за да се насърчи развитието на естествена флора и фауна: 

- използване на богати на нектар местни растения, които могат да донесат ползи за дивата природа  
- използване само на биологични средства за борба с вредителите  
- където е целесъобразно, оставяне на дървесината да изгние на място за осигуряване на местообитание за дивата природа 
- насърчаване на благосъстоянието на желаните местни видове  
- поставяне в някои от най-видимите зони на информативни плакати, които обясняват целта на тези мерки. 

 
+При дейностите по ландшафтното устройство и горското стопанство следва да се отчитат естественият цикъл на растенията и благосъстоянието на 
местната фауна, като се гарантира, че: 

- естествените тревни площи се косят и поддържат под формата на „ливадни тревни площи” 
- подрязването се извършва извън размножителния сезон 
− местообитанията не са изолирани, така че е налице непрекъснатост на естествените системи, когато това е възможно. 
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4 ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С 

МАШИНИ  
 
Въз основа на наличните научни доказателства, основните въздействия на продуктите и услугите, свързани с машини върху околната среда от гледна точка на жизнения 
цикъл са обобщени в таблицата по-долу (за повече подробности вж. техническия доклад). В същата таблица е представен и подход на ЕС за ЕОП за смекчаване или 
намаляване на тези въздействия. 

1. Продукти и услуги, свързани с машини 

Основни въздействия върху околната среда през жизнения 
цикъл на продукта  Подход на ЕС за ЕОП 

• Производство на емисии на газообразни и прахови 
замърсители 

• Въздействие на екотоксичността, дължащо се на загуба на 
смазочно масло и обезвреждането на отработени масла и 
смазочни масла  

• Въздействие върху човешкото здраве, свързано с 
шумовите емисии  

• Обезвреждане на машини в края на полезния им срок 

• Oбезвреждане на батерии, съдържащи тежки метали 
 

 • Изискване за спазване на най-строгите правила, които ограничават 
емисиите на отработени газове от двигателя и емисиите на замърсители 
на въздуха 

• Използване на машини с ниско ниво на шума, захранвани от батерии, за 
елиминиране на генерирането на емисии на отработили газове и свеждане 
до минимум емисиите на шум 

• Използване на биоразградими, а не потенциално биоакумулиращи 
смазочни масла или регенерирани масла за машини 

• Обучение на персонала по подходящ начин да работи с машините по най-
оптималния начин и да намали потреблението на гориво и енергия   

• Изискване за батерии с много ниско съдържание на тежки метали 
 

Редът, в който са представени въздействията, не отразява непременно тяхната значимост. 



 

41 

 

Подробна информация за автомобилния транспорт, включително информация за свързаното с него законодателство, стандарти и технически източници, използвани като 
сведения, е предоставена в техническия доклад.
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4.1 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАШИНИ (КАТЕГОРИЯ 3) 

 

4.1.1 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С МАШИНИ  
4.1.1.1 Предмет 

ПРЕДМЕТ 

Закупуване на продукти и услуги, свързани с машини с ниско въздействие върху околната среда. 
 

4.1.1.2 Технически спецификации и критерии за възлагане за закупуване на продукти, свързани с машини  
Основни критерии Пълни критерии 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
TС1. Емисии на отработили газове от двигателя 
 
Емисиите на отработилите газове от двигателя на подвижната машина трябва 
да отговарят поне на едно от следните условия: 
 

i. Евро 6 — Регламент (ЕО) № 715/2007 
ii. Евро VI — Регламент (ЕО) № 595/2009 
iii. Етап V — Регламент (ЕС) 2016/1628 

 
В офертата следва да са документирани случаите, в които двигателят на 
подвижната машина не е сертифициран като отговарящ на етап V или по-
високи изисквания, но е постигнат същият стандарт посредством последваща 
обработка с технически средства*. 

TС1. Емисии на отработили газове от двигателя 
 
Машината трябва да работи с нулеви емисии на отработили газове. 
 
 
Проверка: Оферентът трябва да представи копие от сертификата за одобрение на 
типа на силовата единица на машината. 
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Проверка: Оферентът трябва да представи протокол от изпитването на 
двигателя или сертификат за одобрение на типа, доказващ, че пределните 
стойности на емисиите от двигателя са в съответствие с критерия. Протоколът 
от изпитването трябва да бъде от независим орган, който отговаря на 
изискванията на EN-ISO/IEC 17025. Сертификатът за одобрение на типа 
трябва да посочва номера на одобрението на типа на двигателя. 

TС2. Ефективност по отношение на разпределението 
 
Моделът на машината за разпръскване трябва да отговаря на изискванията за ефективност по отношение на разпределението по EN 15597—2, което включва 
следните параметри: 
 

i. дозиране 
ii. стартиране на разпръсквателния дозатор 

iii. странично разпределение 
 

Проверка:  
Оферентът трябва да представи протокола от изпитването в съответствие със стандарт EN 15597—2, показващ, че резултатите от изпитването по отношение на: 

i. дозиране  
ii. стартиране на разпръсквателния дозатор 
iii. странично разпределение (динамично изпитване) 

посочват, че „машината за разпръскване отговаря на изискванията“. 
Изпитването се извършва от независима лаборатория. 
TС3. Капацитет за повторно зареждане и качество на акумулаторната батерия (еднаква формулировка за основните и пълните критерии) 
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Акумулаторната батерия трябва да отговаря на посочените по-долу експлоатационни характеристики: 
1. EN 61951-2 — никел-металнохидридни батерии  
2. EN 61960 — литиево-йонни батерии. 

 
Проверка:  
Оферентите трябва да представят протокол от изпитване за проверка на качеството и работата на акумулаторната батерия в съответствие с EN 61951—2 за никел-
металнохидридни батерии или с EN 61960 за литиево-йонни батерии. Докладите от изпитванията за проверка на качеството и функционирането на акумулаторната 
батерия съгласно еквивалентни стандарти ще се считат за съответстващи. Протоколът от изпитването трябва да е от независима изпитвателна лаборатория, която 
отговаря на изискванията за компетентност при изпитването и за лабораториите за калибриране съгласно EN ISO/IEC 17025.  
TС4. Смазочно масло за машини (еднаква формулировка за основните и пълните критерии) 
Бележка: Този критерий се прилага само ако съответните смазочни масла са включени в момента на покупката. 
 
1. Хидравлични течности, масла за зъбни предавки, масла за верижни триони, масла за двутактови двигатели и греси, използвани в машини за поддържане на 
обществени пространства (ПОП) не трябва да имат предупреждение за опасност за здравето или околната среда към момента на подаване на заявлението (най-ниска 
степен на класифициране в Регламент (ЕО) № 1272/2008). Кумулативната масова концентрация на веществата в хидравличните течности и гресите, които са 
едновременно неразградими биологично и натрупващи се биологично, не трябва да надхвърля 0,1 % (тегловни проценти). 
 
Проверка:  
Оферентът трябва да представи техническата спецификация на съответното смазочно масло, което да бъде доставено. За съответстващи ще се считат продуктите, 
които отговарят на екомаркировката на ЕС или еквивалентна екомаркировка от тип 1, като спазват горепосоченото изискване. 
 
2. За четиритактовите смазочни масла, освен ако производителят на машината не препоръчва друг тип смазочно масло, смазочното масло на машината трябва да бъде 
смазочно масло за двигател с нисък вискозитет (LVL) или повторно рафинирани смазочни масла, с минимум 25 % повторно рафинирани базови масла. Маслата LVL 
представляват смазочни масла, които отговарят на клас 0W30 или 5W30 по SAE (дружество на автомобилните инженери), или еквивалентни смазочни масла. 
 
Проверка:  
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Оферентът трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, подкрепена от информационни листове за безопасност на материалите за всички 
продукти, доставени при изпълнение на договора. 
TС5. Инструкции за експлоатация и поддръжка (еднаква формулировка за основните и пълните критерии) 
 
Машината трябва да бъде снабдена със съответните технически спецификации и с информация за потребителя, които са от значение за експлоатацията на машината с 
намалено потребление на гориво и енергия, както и за поддържане и удължаване на нейния полезен живот. 
 
Проверка:  
Оферентът трябва да предостави инструкции за потребителя, съдържащи информация за функционирането и поддръжката на машината. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

КВ1. Нулеви емисии на отработили газове  
Ще се присъждат точки за машини, за които може да се докаже, че имат 
капацитет за нулеви емисии на отработили газове, което означава, че 
машината може да работи без каквито и да е преки емисии на отработили 
газове от двигателя. 
 
Проверка: Оферентът трябва да представи копие от сертификата за 
одобрение на типа на силовата единица на машината. 

 

Обяснителна бележка: КВ1. Нулеви емисии на отработили газове 
* Двигателите, които отговарят на етап на емисиите, предхождащ етап V, в съответствие с изключенията и преходните разпоредби, посочени в член 10, 
параграф 7 от Директива 97/68/ЕО, член 34, параграф 7, член 34, параграф 8 или член 58, параграф5 — член 58, параграф11 от Регламент (ЕС) 2016/1628 и член 11, 
параграф4 и член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 на Комисията, или член 13, параграфи 3—6 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/985 на Комисията, могат 
да бъдат монтирани, ако имат гравиметричен коефициент на разделяне от най-малко 90 % и са преоборудвани със система на филтъра за прахови частици от 
дизелов двигател, сертифицирана по един от следните сертификати: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO 
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− Правило № 132 на ИКЕ на ООН, етап на намаляване 01, клас I или II  
− FAD e.V. Siegel (статус от февруари 2015 г. или по-нов) 
− Списък с филтри на VERT (статус от септември 2016 г. или по-нов) 
− Списък с филтри на BAFU.  

КВ2. Съдържание на тежки метали в акумулаторни батерии (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Ще се присъждат точки за осигуряването на машини, захранвани с батерии, работещи с акумулаторни батерии с по-ниска концентрация на тежки метали от 
посочените по-долу: 

1. Живак: < 0,1 ppm 
2. Кадмий: < 1,0 ppm 
3. Олово  < 5 ppm 

Проверка: 
Вж. ТС3. 

  



 

47 

 

4.1.2 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАШИНИ  
4.1.2.1 Предмет 

ПРЕДМЕТ 
Закупуване на услуги за поддръжка на общественото пространство със слабо въздействие върху околната среда посредством машини, определени в Регламент (ЕС) 
2016/1628.  

 

4.1.2.2 Технически спецификации и критерии за възлагане 
(Тези критерии се прилагат само ако операторите притежават или са придобили на лизинг обслужващия парк) 

Важно: към тази категория се прилагат и общите критерии за категориите услуги (раздел 6) 

Основни критерии Пълни критерии 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

TС6. Емисии на отработили газове от двигателя на машината 
 Бележка: този критерий не се прилага за компактни машини за почистване на 
улиците и за разпръскване. 
 
Подвижната техника, използвана при извършване на услугата, трябва да отговаря 
на следните изисквания:   

1. трябва да отговаря най-малко на етап V  
2. трябва да бъде с нулеви емисии на отработили газове 
− 2019 г.: 25 % от машините трябва да са с нулеви емисии на 

отработили газове 
− 2020 г.: 35 % от машините трябва да са с нулеви емисии на 

отработили газове  
− 2021 г.: 45 % от машините трябва да са с нулеви емисии на 

отработили газове  

TС6. Емисии на отработили газове от двигателя на машината 
Бележка: този критерий не се прилага за компактни машини за почистване на 
улиците и за разпръскване. 
 
Подвижната техника, използвана при извършване на услугата, трябва да отговаря 
на следните изисквания:   

1. трябва да отговаря най-малко на етап V  
2. трябва да бъде с нулеви емисии на отработили газове 
− 2019 г.: 50 % от машините трябва да са с нулеви емисии на 

отработили газове 
− 2020 г.: 60 % от машините трябва да са с нулеви емисии на 

отработили газове  
− 2021 г.: 70 % от машините трябва да са с нулеви емисии на 

отработили газове  
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− 2022 г.: 55 % от машините трябва да са с нулеви емисии на 
отработили газове 
 

Проверка: 
Същата като TС1 заедно със списъка на машините, предназначени да бъдат 
използвани за предоставяне на услугата ПОП, техните сертификати за 
съответствие, както и копия от сертификата за одобрение на типа на силовата 
единица на машината. 

− 2022 г.: 80 % от машините трябва да са с нулеви емисии на 
отработили газове  
 

Проверка: 
Същата като TС1 заедно със списъка на машините, предназначени да бъдат 
използвани за предоставяне на услугата ПОП, техните сертификати за 
съответствие, както и копия от сертификата за одобрение на типа на силовата 
единица на машината. 
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TС7.  Показатели на емисиите на замърсители на въздуха  
Бележка: този критерий се прилага само за компактни машини за почистване 
на улиците и за разпръскване. 
 
Показателите на емисиите на замърсители на въздуха на двигателя на машините 
за почистване на улиците и за разпръскване, използвани за извършване на 
услугата, трябва да отговарят на следните изисквания:  
 

1. трябва да бъдат най-малко на етап IV  
 

2. трябва да бъдат на етап V или Евро 6/VI 
− 2019 г.: 30 % от машините за почистване на улиците и за 

разпръскване трябва да отговарят на изискванията на етап V или 
Евро 6/VI 

− 2020 г.: 40 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да отговарят на изискванията на етап V или 
Евро 6/VI 

− 2021 г.: 50 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да отговарят на изискванията на етап V или 
Евро 6/VI 

− 2021 г.: 60 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да отговарят на изискванията на етап V или 
Евро 6/VI 

 
3. Трябва да бъдат с нулеви емисии на отработили газове 

TС7.  Показатели на емисиите на замърсители на въздуха  
Бележка: този критерий се прилага само за компактни машини за почистване 
на улиците и за разпръскване. 
 
Показателите на емисиите на замърсители на въздуха на двигателя на машините 
за почистване на улиците и за разпръскване, използвани за извършване на 
услугата, трябва да отговарят на следните изисквания:  
 

1. трябва да бъдат най-малко на етап IV 
 

2. трябва да бъдат на етап V или Евро 6/VI  
− 2019 г.: 50 % от машините за почистване на улиците и за 

разпръскване трябва да отговарят на изискванията на етап V или 
Евро 6/VI 

− 2020 г.: 60 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да отговарят на изискванията на етап V или 
Евро 6/VI 

− 2021 г.: 70 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да отговарят на изискванията на етап V или 
Евро 6/VI 

− 2022 г.: 80 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да отговарят на изискванията на етап V или 
Евро 6/VI 

 
3. Трябва да бъдат с нулеви емисии на отработили газове 
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− 2019 г.: 20 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да са с нулеви емисии на отработили газове 

− 2020 г.: 25 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да са с нулеви емисии на отработили газове 

− 2021 г.: 30 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да са с нулеви емисии на отработили газове 

− 2022 г.: 35 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да са с нулеви емисии на отработили газове 

 
Приложимият етап ще отговаря на годината, в която е публикувана поканата за 
участие в тръжната процедура. 
 
В офертата следва да са документирани случаите, когато машините за почистване 
на улиците и за разпръскване не са сертифицирани като отговарящи на етап IV 
или по-високи изисквания, но е постигнат същият стандарт посредством 
последваща обработка с технически средства*. 
Проверка: 
Същата като TС1 заедно със списъка на машините, предназначени да бъдат 
използвани за предоставяне на услугата ПОП, техните сертификати за 
съответствие, както и копия от сертификата за одобрение на типа на силовата 
единица на машината. За превозни средства, които са постигнали посочения 
стандарт посредством техническа модернизация, мерките трябва да бъдат 
документирани и включени в тръжната оферта, като това трябва да бъде 
проверено от независима трета страна, която отговаря на изискванията на EN-
ISO/IEC 17025. 

− 2019 г.: 50 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да са с нулеви емисии на отработили газове 

− 2020 г.: 60 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да са с нулеви емисии на отработили газове 

− 2021 г.: 70 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да са с нулеви емисии на отработили газове 

− 2022 г.: 80 % от машините за почистване на улиците и за 
разпръскване трябва да са с нулеви емисии на отработили газове 

 
В офертата следва да са документирани случаите, когато машините за почистване 
на улиците и за разпръскване не са сертифицирани като отговарящи на етап IV 
или по-високи изисквания, но е постигнат същият стандарт посредством 
последваща обработка с технически средства*. 
 
 
Проверка: 
Същата като TС1 заедно със списъка на машините, предназначени да бъдат 
използвани за предоставяне на услугата ПОП, техните сертификати за 
съответствие, както и копия от сертификата за одобрение на типа на силовата 
единица на машината. 

Обяснителна бележка: TС7. Показатели на емисиите на замърсители на въздуха 
* Двигателите, които отговарят на етап на емисиите, предхождащ етап V, в съответствие с изключенията и преходните разпоредби, посочени в член 10, 
параграф7 от Директива 97/68/ЕО, член 34, параграф 7, член 34, параграф 8 или член 58, параграф5 — член 58, параграф11 от Регламент (ЕС) 2016/1628 и член 11, 
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параграф4 и член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 на Комисията, или член 13, параграфи 3—6 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/985 на Комисията, могат 
да бъдат монтирани, ако имат гравиметричен коефициент на разделяне от най-малко 90 % и са преоборудвани със система на филтъра за прахови частици от 
дизелов двигател, сертифицирана по един от следните сертификати:: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO 
− Правило № 132 на ИКЕ на ООН, етап на намаляване 01, клас I или II  
− FAD e.V. Siegel (статус от февруари 2015 г. или по-нов) 
− Списък с филтри на VERT (статус от септември 2016 г. или по-нов) 
− Списък с филтри на BAFU. 

 TС8. Капацитет за повторно зареждане и качество на акумулатора за 
машини  
Всички машини трябва да бъдат оборудвани със системи за акумулаторни 
батерии, съответстващи на техническа спецификация TС3.  
 
Проверка: 
Същата като ТС3 заедно със списъка и техническия информационен лист на 
автомобилния парк, който се използва за предоставяне на услугата. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
КВ3. Емисии на отработили газове от двигателя на машината (еднакво за основните и пълните критерии) 
Пропорционално се присъждат точки на оферента, чийто дял на автомобилния парк превишава изискванията на ТС6. 
 
Проверка: 
Вж. ТС6 по-горе. 
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КВ4. Подобрени показатели на емисиите на замърсители на въздуха (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Ще се присъждат точки пропорционално на всяко подобрение в проценти при минимална техническа спецификация, изисквана по ТС7 
Проверка: 
Вж. ТС7 по-горе. 

КВ5. Ефективност на разпределението на машините за разпръскване  
 
Ще бъдат присъждани точки на офертите, предлагащи обслужващ парк, пропорционално на дела на машините за разпръскване, които отговарят на изискванията 
съгласно EN 15597—2.  
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи списъка на превозните средства от обслужващия парк и техните протоколи от изпитвания съгласно EN 15597—2, издадени от 
независима лаборатория. 
 КВ6. Съдържание на тежки метали в акумулаторните батерии 

Трябва да бъдат присъждани точки на офертите, които предлагат обслужващ 
парк, пропорционално на дела на машините, които са оборудвани със системи 
за акумулаторни батерии, отговарящи на изискванията на КВ2 за 
концентрация на тежки метали в акумулаторните батерии. 
 
Проверка: 
Същите като КВ2 заедно със списъка и техническия информационен лист на 
автомобилния парк, който се използва за предоставяне на услугата. 
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4.1.2.3 Клаузи за изпълнение на договора 
(прилага се само ако операторите притежават или са придобили на лизинг обслужващия парк) 

Основни критерии Пълни критерии 
КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

КИД1. Емисии на отработили газове от двигателя на машината (еднакво за основните и пълните критерии) 
Бележка: този критерий се прилага само ако заместващите машини отговарят на оперативните нужди, определени от възлагащия орган и е договорен с 
доставчика на услугата. 
 
Ако машината, използвана за услугата, трябва да бъде заменена по време на договора, замяната трябва да бъде с машина с нулеви емисии на отработили газове 
(когато тези продукти са налични на пазара). 
 
Годишните записи от поддръжката на машините и графика за подмяна трябва да се предоставят на разположение на възлагащия орган за целите на проверката. 
Възлагащият орган може да определи правила за налагане на санкции в случай на несъответствие. 

Обяснителна бележка: КИД1. Емисии на отработили газове от двигателя на машината 
 

• Замяната на машини се препоръчва, когато машината наближи края на своя срок на експлоатация или поради непоправими щети 
•  Машините с нулеви емисии на отработили газове могат да се управляват без никакви преки емисии на отработили газове от двигателите. 

КИД2. Смазочно масло за машини (еднакво за основните и пълните критерии) 
Изпълнителят трябва да гарантира, че хидравличните течности, редукторните масла, маслата за верижни триони, маслата за двутактови двигатели и гресите, 
употребявани в машини за поддържане на обществени пространства, използвани за услугата, отговарят на TС4 относно смазочните масла за машини. 
 
Изпълнителят ще съхранява записи, които трябва да се предоставят на разположение на възлагащия орган. Възлагащият орган може да определи правила за налагане 
на санкции в случай на несъответствие. 
  
Освен ако производителят на машината препоръчва друг тип смазочно масло, за четиритактови двигатели изпълнителят трябва да замени смазочните масла, 
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употребявани в машините за поддържане на обществени пространства, използвани за услугата със смазочни масла, които отговарят на TС4 относно смазочни масла 
за четиритактови двигатели.   
 
Изпълнителят ще съхранява записи, които трябва да се предоставят на разположение на възлагащия орган. Възлагащият орган може да определи правила за налагане 
на санкции в случай на несъответствие. 
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5 ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБСЛУЖВАЩИЯ 

ПАРК 
 
Въз основа на наличните научни доказателства, основните въздействия на превозните средства и обслужващия парк върху околната среда от гледна точка на жизнения 
цикъл са обобщени в таблицата по-долу (за повече подробности вж. техническия доклад). В същата таблица е представен и подход на ЕС за ЕОП за смекчаване или 
намаляване на тези въздействия. 

1. Превозни средства и обслужващ парк 

Основни въздействия върху околната среда през жизнения 
цикъл на продукта  Подход на ЕС за ЕОП 

• Емисии на парникови газове (ПГ) и замърсители на 
въздуха, генерирани при потреблението на енергия по 
време на етапа на употреба 

• Емисии на ПГ и замърсители на въздуха, генерирани 
в цялата верига на доставки на енергоносители 

• Въздействия върху околната среда, възникнали при 
производството на акумулаторни батерии за 
електрически превозни средства 

• Излъчван шум от превозното средство и гумите по време 
на етапа на употреба 
 

 • Изискване на критерии за емисиите на CO2 за одобрение на типа за леки 
търговски превозни средства (ЛТПС) и специфични технологии за 
тежкотоварни превозни средства и превозни средства от категория L 

• Изискване на критерии за показателите на емисиите на замърсители на 
въздуха за ЛТПС и специфични технологии за тежкотоварни превозни 
средства и превозни средства от категория L 

• Изискване на критерии за съпротивлението при търкаляне на гумите 
• Изискване на критерии за енергийната ефективност на електрическите 

автомобили и ЛТПС 
• Изискване на критерии за гаранциите за акумулаторните батерии 
• Изискване на критерии за излъчвания шум от превозните средства и 

гумите 
• Изискване на ключови умения и прилагането на ключови мерки и 

практики за управление на околната среда от доставчиците на услуги 
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• Изискване на адекватни и чести обучения за служителите на доставчиците 
на услуги 

• Изискване на критерии за гумите и смазочните масла за дейностите по 
поддръжка 

Редът, в който са представени въздействията, не отразява непременно тяхната значимост. 

В техническия доклад е предоставена подробна информация за поддръжката на общественото пространство, включително информация за свързаното с него 
законодателство, стандарти и технически източници, използвани като доказателства. 
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5.1 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК И УСЛУГИ (КАТЕГОРИЯ 
4) 

 

5.1.1 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА АВТОМОБИЛНИ ПАРКОВЕ 
 

5.1.1.1 Предмет 
ПРЕДМЕТ 

Закупуване на превозни средства от категории N2 и N3, както са определени в Директива 2007/46, специални превозни средства и други превозни средства със 
специално предназначение, както са определени в Директива 2007/46 (превозни средства за почистване на улиците, т.е. машини за почистване на улици, които са 
монтирани върху камиони), със слабо въздействие върху околната среда. 
Бележка: компактни машини за почистване на улиците и за разпръскване, които се считат за извънпътна подвижна техника и следователно са обхванати от 
критериите за машини. 

 

5.1.1.2 Технически спецификации и критерии за възлагане 
Основни критерии Пълни критерии 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
TС1. Технологични варианти за намаляване на емисиите на ПГ 
 
Бележка: този критерий се прилага за тежкотоварни превозни средства и 
превозни средства със специално предназначение. 
 
Превозното средство трябва да бъде оборудвано с една от следните технологии, 
доказващи намаляване на емисиите на ПГ от източника на гориво до 
потребителя: 

TС1. Технологични варианти за намаляване на емисиите на ПГ 
 
Бележка: този критерий се прилага за тежкотоварни превозни средства и 
превозни средства със специално предназначение. 
 
Превозното средство трябва да бъде оборудвано с една от следните технологии, 
доказващи намаляване на емисиите на ПГ от източника на гориво до 
потребителя: 
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• подобряване на аеродинамиката: контрол на активния поток (само за 
камиони, използвани при регионални работни цикли) 

• подобряване на аеродинамиката: стесняваща се задна част/разгъващи се 
панели (само за камиони, използвани при регионални работни цикли) 

• хибридни превозни средства — както дизелови, така и работещи с природен 
газ 

• изцяло електрически превозни средства 
• електрически превозни средства с водородни горивни елементи. 
• двугоривно превозно средство, работещо с природен газ от производител на 

оригинално оборудване (ПОО), с дял на енергията от газ минимум 50 % в 
горещата част от изпитвателния цикъл WHTC. 

• превозни средства с директно впръскване на природен газ под високо 
налягане 

• хибрид с възможност за включване към електрическата мрежа: превозно 
средство, оборудвано с акумулаторен блок, който може да се зарежда от 
електроенергийната мрежа и който осигурява енергия за електрическото 
задвижване на корпуса и оборудването 

• хидравличната система за разпределяне на спирачните усилия в зависимост 
от товара (за машини за почистване на пътища): дебитът на помпата се 
регулира чрез чувствително към товара налягане.  

• превозни средства специално предназначени за природен газ съгласно 
условията, посочени в бележката по-долу. 
 

Бележка: Възлагащият орган може да включи превозни средства специално 
предназначени за природен газ, ако се захранват с метан от възобновяеми 
източници, който покрива поне 15 % от техните потребности. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи техническата спецификация на превозното 

• изцяло електрически превозни средства 
• електрически превозни средства с водородни горивни елементи 
• двугоривни превозни средства работещи с природен газ от производител на 

оригинално оборудване (OEM) с дял на енергията от газ минимум 50 % в 
горещата част на хармонизирания в световен мащаб изпитвателен цикъл на 
управление на превозно средство в преходен режим (WHTC). 

• превозни средства с директно впръскване на природен газ под високо 
налягане 

• хибрид с възможност за включване към електрическата мрежа: превозно 
средство, оборудвано с акумулаторен блок, който може да се зарежда от 
електроенергийната мрежа и който осигурява енергия за електрическото 
задвижване на корпуса и оборудването 

• хидравлична система за разпределяне на спирачните усилия в зависимост от 
товара (за машини за почистване на пътища): дебитът на помпата се 
регулира чрез чувствително към товара налягане.  

• превозни средства специално предназначени за природен газ съгласно 
условията, посочени в бележката по-долу. 
 

 
 
 
 
Бележка: Възлагащият орган може да включи превозни средства специално 
предназначени за природен газ, ако се захранват с метан от възобновяеми 
източници, който покрива поне 15 % от техните потребности. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи техническата спецификация на превозното 
средство, в която са посочени техническите или горивни спецификации на тези 



 

59 

 

средство, в която са посочени техническите или горивни спецификации на тези 
технологии. 

технологии. 
 
 

TС2. Уредби за следене на налягането в гумите (TPMS) (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Бележка: този критерий не се прилага за превозни средства със специално предназначение, т.е. машини за почистване на улици, които са монтирани върху 
камиони. 
 
ЛТПС и тежкотоварните превозни средства трябва да бъдат оборудвани със системи за следене на налягането в гумите (TPMS) или със сензори, които позволяват 
следенето на мястото, където се намира операторът. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи техническата спецификация на превозното средство, в която е посочена тази информация. 
TС3. Гуми на превозните средства — съпротивление при търкаляне (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Бележка: този критерий не се прилага за превозни средства със специално предназначение, т.е. машини за почистване на улици, които са монтирани върху 
камиони. 
 
Превозните средства трябва да бъдат оборудвани с:  
a) гуми, които са със съпротивление при търкаляне, отговарящо на най-висок клас енергийна ефективност на използване на горивата, изразена в kg/t, както е 
определено в Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната 
ефективност и други съществени параметри. Това изискване не възпрепятства публичния орган да закупуват гуми с най-висок клас на сцепление с влажна пътна 
настилка, когато това е обосновано от съображения за безопасност. 
 
ИЛИ 
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б) регенерирани гуми. 
 
Бележка: Регламент (ЕО) № 1222/2009 понастоящем е в процес на преразглеждане и като част от този процес Европейската комисия представи предложение 
COM(2018) 296. Този критерий ще трябва да се актуализира в съответствие с новото законодателство, когато то влезе в сила. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи етикета на гумите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1222/2009 за гуми в случай а) или известието за одобряване в съответствие с 
приложение 1 към Правило № 109 на ИКЕ на ООН за регенерирани гуми (в случай б). 
 

TС4.  Показатели на емисиите на замърсители на въздуха (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Превозните средства от категория N3 и превозните средства от категория N2 с базова маса1), надвишаваща 2610 kg, трябва да отговарят на норма Евро VI. 
Превозните средства от категория N2 с базова маса1), ненадвишаваща 2 610 kg, трябва да отговарят на изискванията на ТС2 „Показатели на емисиите на замърсители 
на въздуха“ на транспортните критерии на ЕС за ЕОП по отношение на автомобили и ЛТПС (категория 1). 
Машините за почистване на улици, монтирани на превозни средства, трябва да отговарят на Евро VI или Евро 6, в зависимост от базовата маса на превозното 
средство, на което са монтирани. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи сертификата за съответствие на превозното средство. За превозни средства, които са постигнали посочения стандарт посредством 
техническа модернизация, мерките трябва да бъдат документирани и включени в тръжната оферта, като това трябва да бъде проверено от независима трета страна. 
Обяснителна бележка: TС4.  Показатели на емисиите на замърсители на въздуха  
1) '„Базова маса“ означава масата на превозното средство в работно състояние, както е обявена в сертификата за съответствие, без единно приетата маса от 
75 kg за водача, и увеличена с фиксирана маса от 100 kg. 
 TС5. Системи за рециркулация на вода 
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Ако възлагащият орган изисква машини за почистване на улици, които използват 
вода за потискане на отделянето на прах.  
 
Машините за почистване на улиците трябва да бъдат оборудвани със система за 
рециркулация на водата, което означава система, която рециркулира част от 
водата, която се използва за потискане на отделянето на прах. Водата се пръска и 
след това се отстранява заедно с праха от машината за почистване на улици. 
Машината филтрира отпадъчните води, които след това се рециркулират във 
водния резервоар. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи техническата спецификация, където е описана 
системата за рециркулация на вода. 

 TС6. Шум, излъчван от гумите 
(Да не се използва, ако от съображения за безопасност са необходими гуми с 
най-високия клас на сцепление с влажна пътна настилка, гуми за сняг или гуми за 
лед). 
 
Бележка: Този критерий не се прилага за превозни средства със специално 
предназначение. 
 
Тежкотоварните превозни средства (ТПС) трябва да бъдат оборудвани с:  

а) гуми с нива на излъчвания външен шум при търкаляне 3 dB под 
максимума, установен в част В от приложение II към Регламент (ЕО) 
№ 661/2009. Това е еквивалентно на горната категория (от трите налични) 
на етикета за гуми на ЕС по отношение на класа на външен шум при 
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търкаляне.  
ИЛИ 

б) регенерирани гуми. 
Бележка: Регламент (ЕО) № 1222/2009 понастоящем е в процес на 
преразглеждане и като част от този процес Европейската комисия представи 
предложение COM(2018) 296. Този критерий ще трябва да се актуализира в 
съответствие с новото законодателство, когато то влезе в сила. 
 
Проверка: Оферентът трябва да представи етикета на гумите в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1222/2009 за гуми в случай а) или известието за одобряване в 
съответствие с приложение 1 към Правило № 109 на ИКЕ на ООН за 
регенерирани гуми (в случай б). 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
 КВ1. Газове от климатични системи 

Ще бъдат присъдени точки на превозни средства, оборудвани с климатична 
система, която използва хладилен агент, чийто потенциал за глобално затопляне 
(GWP), като фактор за CO2 и при времеви хоризонт от 100 години, е под 150. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да посочи наименованието, формулата и GWP на използвания 
в климатичната система охлаждащ газ. Ако се използва смес от газове (с n на 
брой газове), GWP се изчислява по следния начин: 
GWP= Σ(Вещество X1 % x GWP(X1)) + (Вещество X2 % x GWP(X2)) + … 
(Вещество Xn % x GWP(Xn)) 
където % е тегловният принос с тегловен толеранс +/– 1%. 
GWP на газовете може да бъде намерен в приложения I и II към Регламент (ЕС) 
№ 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.BUL)   
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 КВ2. Гуми за превозни средства — регенерирани гуми  
 
Ще се присъждат точки на превозни средства със специално предназначение, 
оборудвани с регенерирани гуми. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи съобщение за одобрение в съответствие с 
приложение 1 към Правило № 109 на ИКЕ на ООН за регенерирани гуми. 

КВ3. Подобрени показатели на емисиите на замърсители на въздуха 
 
Превозни средства от категория N3 и превозни средства от категория N2 с базова 
маса1), надвишаваща 2 610 kg, и превозни средства със специално 
предназначение: Ще бъдат присъдени точки за следните технологии: 

• природен газ 

• хибридни електрически превозни средства с възможност за включване 
към електрическата мрежа (ХЕПС-ЕМ) 

• електрически превозни средства с акумулаторни батерии (BEV) и  

• електрически превозни средства с водородни горивни елементи (FCEV). 
(Да се посочи по-подробно до каква степен ще бъдат давани повече точки на 
превозни средства със способност за нулеви емисии на отработили газове, т.е. 
хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към 
електрическата мрежа (ХЕПС-ЕМ), електрически превозни средства с 
акумулаторни батерии (BEV) и електрически превозни средства с водородни 
горивни елементи (FCEV). На превозните средства със способност за нулеви 
емисии на отработили газове трябва да бъдат давани повече точки в сравнение 
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с превозните средства работещи с природен газ). 
N2 превозни средства с базова маса, ненадвишаваща1) 2 610 kg. формулата на 
КВ3 „Подобрени показатели на емисиите на замърсители на въздуха“ и КВ4 
„Способност за нулеви емисии на отработили газове“ от транспортните критерии 
на ЕС за ЕОП по отношение на автомобили и ЛТПС (категория 1). 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи сертификата за съответствие на превозното 
средство. За превозни средства, които са постигнали посочения стандарт 
посредством техническа модернизация, мерките трябва да бъдат документирани 
и включени в тръжната оферта, като това трябва да бъде проверено от независима 
трета страна. 
Обяснителна бележка: КВ3.  Подобрени показатели на емисиите на замърсители на въздуха  
1) '„Базова маса“ означава масата на превозното средство в работно състояние, както е обявена в сертификата за съответствие, без единно приетата маса от 
75 kg за водача, и увеличена с фиксирана маса от 100 kg. 
 
 
 
КВ4. Системи за рециркулация на вода 
 
Ако възлагащият орган изисква машини за почистване на улици, които 
използват вода за потискане на отделянето на прах 
 
Ще бъдат присъдени точки за машините за почистване на улиците, които са 
оборудвани със система за рециркулация на водата, което означава система, 
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която рециркулира част от водата, която се използва за потискане на отделянето 
на прах. Водата се разпръсква и след това се отстранява заедно с праха от 
машината за почистване на улици. Машината филтрира отпадъчните води, които 
след това се рециркулират във водния резервоар. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи техническата спецификация, където е описана 
системата за рециркулация на вода. 
 КВ5. Шум, излъчван от превозните средства 

Бележка: този критерий не се прилага за превозни средства със специално 
предназначение. 
 
Ще бъдат присъдени точки на превозни средства, чиито нива на излъчван шум 
отговарят на граничните стойности във фаза 3 съгласно Регламент (ЕС) 
№ 540/2014. За излъчвания шум ще бъдат проведени изпитвания в съответствие с 
приложение II към Регламент (ЕС) № 540/2014. 
 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи сертификата за съответствие на превозното 
средство. 

 КВ6. Машини за почистване на улиците 
Ще бъдат присъждани точки на машини за почистване на улици с по-ниско 
гарантирано ниво на акустична мощност, съгласно Директива 2000/14/ЕО. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да предостави копие от маркировката „СЕ“, както и указание 
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за гарантираното ниво на акустична мощност на машината за почистване на 
улици в съответствие с Директива 2000/14/ЕО. 
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5.1.2 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЕОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПАРК  
5.1.2.1 Предмет 

ПРЕДМЕТ 
Закупуване на услуги за поддръжка на общественото пространство със слабо въздействие върху околната среда с използване на превозни средства от категории N2 и 
N3, както са определени в Директива 2007/46, специални превозни средства и други превозни средства със специално предназначение, както са определени в 
Директива 2007/46 (превозни средства за почистване на улиците, т.е. машини за почистване на улици, които са монтирани върху камиони), със слабо въздействие 
върху околната среда. 
Бележка: компактни машини за почистване на улиците и за разпръскване, които се считат за извънпътна подвижна техника и следователно са обхванати от 
критериите за машини. 

 

5.1.2.2 Технически спецификации и критерии за възлагане 
(Тези критерии се прилагат само ако операторите притежават или са придобили на лизинг обслужващия парк) 

Важно: към тази категория се прилагат и общите критерии за категориите услуги (раздел 6) 

Основни критерии Пълни критерии 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

TС1. Емисии на парникови газове 
 
За ТТПС и превозни средства със специално предназначение: 
 
Паркът трябва да бъде съставен от следните дялове на превозни средства, 
оборудвани с една от допустимите технологии, определени от ТС1 „Варианти за 
технологични подобрения за намаляване на емисиите на превозни средства“: 
• 2019 г.: 20 % 
• 2020 г.: 28 % 
• 2021 г.: 36 % 
• 2022 г.: 44 % 

TС1. Емисии на парникови газове 
 
За ТТПС и превозни средства със специално предназначение: 
 
Паркът трябва да бъде съставен от следните дялове на превозни средства, 
оборудвани с една от допустимите технологии, определени от ТС1 „Варианти за 
технологични подобрения за намаляване на емисиите на ПГ на превозни средства: 
• 2019 г.: 32 % 
• 2020 г.: 40 % 
• 2021 г.: 48 % 
• 2022 г.: 56 % 
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За превозни средства от категория L:  
Паркът трябва да се състои от следните дялове на електрически превозни 
средства: 
• 2019 г.: 25 % 
• 2020 г.: 35 % 
• 2021 г.: 45 % 
• 2022 г.: 55 % 
 
За ЛТПС 
• 12 % от парка, който ще се използва по договора, трябва да 

съответстват на емисиите на CO2, посочени в ТС1 от основните 
критерии на категория „Покупка, лизинг или наемане на ЛТПС“ от 
критериите на ЕС за ЕОП за автомобилен транспорт. 

 
Приложимият етап ще отговаря на годината, в която е публикувана поканата за 
участие в тръжната процедура. 
 
 
Проверка: Същата като ТС1 на превозни средства (раздел 5.1.1.2) заедно със 
списъка и техническите спецификации или сертификатите за съответствие на 
целия парк. 

 
За превозни средства от категория L:  
Паркът трябва да се състои от следните дялове на електрически превозни 
средства: 
• 2019 г.: 40 % 
• 2020 г.: 50 % 
• 2021 г.: 60 % 
• 2022 г.: 70 % 
 
За ЛТПС 
• 12 % от парка, който ще се използва по договора, трябва да 

съответстват на емисиите на CO2, посочени в ТС1 от пълните 
критерии на категория „Покупка, лизинг или наемане на ЛТПС“ от 
критериите на ЕС за ЕОП за транспорта. 

• 25 % от парка, който ще се използва по договора, трябва да 
съответстват на емисиите на CO2, посочени в ТС1 от основните 
критерии на категория „Покупка, лизинг или наемане на ЛТПС“ от 
критериите на ЕС за ЕОП за автомобилен транспорт.  

 
Приложимият етап ще отговаря на годината, в която е публикувана поканата за 
участие в тръжната процедура. 
Проверка: Същата като ТС1 на превозни средства (раздел 5.1.1.2) заедно със 
списъка и техническите спецификации или сертификатите за съответствие на 
целия парк. 
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TС2. Проект Cyclelogistics (велосипеден транспорт)(еднакво за основните и пълните критерии) 
 (в градовете, където градската инфраструктура е подходяща). 
 
Оферентът трябва да предложи обслужващ парк, който включва използване на велосипеди и ремаркета за велосипедисти, които могат да бъдат велосипеди с 
помощно електрическо задвижване, за да се сведе до минимум използването на моторни превозни средства, в съответствие с мерките за свеждане до минимум на 
екологичните въпроси, определени от практиките за управление на околната среда от ТС1 в рамките на общите критерии за категории услуги. 
 
 
Проверка: 
Оферентът представя спецификациите на обслужващия парк и описание на начина, по който велосипедите и ремаркетата за велосипедисти ще се използват, за да се 
сведе до минимум използването на моторни превозни средства. 
TС3. Гуми на превозните средства — съпротивление при търкаляне (еднакво за основните и пълните критерии) 
Бележка: този критерий не се прилага за превозни средства със специално предназначение, т.е. машини за почистване на улици, които са монтирани върху 
камиони. 
 
Всички превозни средства трябва да бъдат оборудвани с гуми, отговарящи на ТС3 за гуми на превозните средства, както е определено в раздел 5.1.1.2. 
Проверка: 
Същата като за ТС3 за гуми на превозните средства както е определено в раздел 5.1.1.2, заедно със списъка и техническите спецификации на целия парк. 
TС4. Уредби за следене на налягането в гумите (TPMS) (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Бележка: този критерий не се прилага за превозни средства със специално предназначение, т.е. машини за почистване на улици, които са монтирани върху 
камиони. 
 
Всички ЛТПС и тежкотоварни превозни средства трябва да бъдат оборудвани със системи, съответстващи на ТС2 относно уредбите за следене на налягането в 
гумите (TPMS), както е определено в раздел 5.1.1.2.  
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Проверка: 
Същата като за ТС2 за уредби за следене на налягането в гумите (TPMS) както е определено в раздел 5.1.1.2, заедно със списъка и техническите спецификации на 
целия парк. 
TС5. Горива  (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Бележка: Този критерий се прилага само ако възлагащият орган класифицира превозните средства специално предназначени за природен газ като допустима 
технология и оферентът предложи превозни средства специално предназначени за природен газ, за да изпълни ТС1 на превозните средства (вж. раздел 5.1.1.2). 
Възлагащият орган може да определи по-висок процент на захранване с гориво от възобновяеми източници в съответствие с наличното предлагане на националния 
или регионалния пазар. 
 
Поне 15% от захранването с метан трябва да представлява метан от възобновяеми източници. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи договора(ите) с доставчика(ите), както и описанието и техническите спецификации на производството и на специализираната система 
за захранване с гориво. 
TС6. Емисии на замърсители на въздуха 
(Тези критерии се прилагат само ако операторът притежава или е придобил на 
лизинг обслужващия парк) 
 
Всички ТТПС, които се използват за извършване на услугата, трябва да 
отговарят най-малко на норма Евро V. 
2019 г.: 48 % от ТТПС трябва да отговарят на норма Евро VI. 
2020 г.: 56 % от ТТПС трябва да отговарят на норма Евро VI. 
2021 г.: 64 % от ТТПС трябва да отговарят на норма Евро VI. 
2022 г.: 72 % от ТТПС трябва да отговарят на норма Евро VI. 
 

TС6. Емисии на замърсители на въздуха 
(Тези критерии се прилагат само ако операторът притежава или е придобил на 
лизинг обслужващия парк) 
 
TС6.1. Всички ТТПС, които се използват за извършване на услугата, трябва да 
отговарят най-малко на норма Евро V. 
2019 г.: 68 % от ТТПС трябва да отговарят на норма Евро VI. 
2020 г.: 76 % от ТТПС трябва да отговарят на норма Евро VI. 
2021 г.: 84 % от ТТПС трябва да отговарят на норма Евро VI. 
2022 г.: 92 % от ТТПС трябва да отговарят на норма Евро VI. 
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В офертата следва да са документирани случаите, когато превозните средства не 
са сертифицирани като отговарящи на норма Евро V или по-високи изисквания, 
но е постигнат същият стандарт посредством последваща обработка с 
технически средства 
 
Всички лекотоварни превозни средства (ЛПС), които се използват за извършване 
на услугата, трябва да отговарят най-малко на норма Евро 5. 
2019 г.: 50 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
2020 г.: 60 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
2021 г.: 70 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
2022 г.: 80 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
 
Всички превозни средства от категория L, които се използват за извършване на 
услугата, трябва да отговарят най-малко на норма Евро 3. 
2019 г.: 50 % от превозните средства от категория L трябва да отговарят на 
норма Евро 4. 
2020 г.: 60 % от превозните средства от категория L трябва да отговарят на 
норма Евро 4. 
2021 г.: 70 % от превозните средства от категория L трябва да отговарят на 
норма Евро 4. 
2021 г.: 80 % от превозните средства от категория L трябва да отговарят на 
норма Евро 4. 
 
Приложимият етап ще отговаря на годината, в която е публикувана поканата за 
участие в тръжната процедура. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи техническите спецификации на превозните 
средства, в които са определени стандартите за емисии. За превозни средства, 

 
В офертата следва да са документирани случаите, когато превозните средства не 
са сертифицирани като отговарящи на норма Евро V или по-високи изисквания, 
но е постигнат същият стандарт посредством последваща обработка с технически 
средства 
Всички ЛПС, които се използват за извършване на услугата, трябва да отговарят 
най-малко на норма Евро 5. 
2018 г.: 60 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
2019 г.: 70 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
2020 г.: 80 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
2021 г.: 90 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
2022 г.: 100 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6. 
 
2019 г.: 15 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6d-TEMP или на норма 
Евро 6d. 
2020 г.: 20 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6d-TEMP или на норма 
Евро 6d. 
2021 г.: 25 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6d-TEMP или на норма 
Евро 6d. 
2022 г.: 35 % от ЛПС трябва да отговарят на норма Евро 6d-TEMP или на норма 
Евро 6d. 
 
Всички превозни средства от категория L, които се използват за извършване на 
услугата, трябва да отговарят най-малко на норма Евро 3. 
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които са постигнали посочения стандарт посредством техническа модернизация, 
мерките трябва да бъдат документирани и включени в тръжната оферта, като 
това трябва да бъде проверено от независима трета страна. 

2019 г.: 70 % от превозните средства от категория L трябва да отговарят на норма 
Евро 4. 
2020 г.: 80 % от превозните средства от категория L трябва да отговарят на норма 
Евро 4. 
2021 г.: 90 % от превозните средства от категория L трябва да отговарят на норма 
Евро 4. 
2022 г.:  100 % от превозните средства от категория L трябва да отговарят на 
норма Евро 4. 
 
Приложимият етап ще отговаря на годината, в която е публикувана поканата за 
участие в тръжната процедура. 
 
TС6.2. В случай на градски райони с проблеми с качеството на въздуха:  
ЛПС и превозните средства от категория L трябва да бъдат с нулеви емисии на 
отработили газове. 
Ако не е налична инфраструктура за зареждане или очакваният профил на 
използване изисква изминаване на големи разстояния: Превозните средства могат 
да бъдат поне със способност за нулеви емисии на отработили газове, което 
означава, че ЛТПС може да измине минимален пробег от 40 km без отделяне на 
никакви емисии на отработили газове.  
 

Проверка: 
Оферентът трябва да представи техническите спецификации на превозните 
средства, в които са определени нормите за емисиите, и по целесъобразност 
споразумението за партньорство с градския център за консолидиране. 
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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
(Тези критерии се прилагат само ако операторите притежават или са придобили на лизинг обслужващия парк) 

КВ1. Емисии на парникови газове (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Ще бъдат присъждани точки на парка, който се използва съгласно договора с по-голям дял на превозните средства (%) спрямо емисиите на парникови газове от ТС1, 
пропорционално на надхвърлянето на ТС1. 
 
Проверка: 
Вж. ТС1 по-горе. 

КВ2. Емисии на замърсители на въздуха (еднакво за основните и пълните критерии, не се прилага, ако се изискват нулеви емисии на отработили газове за всички 
превозни средства в техническата спецификация ТС6.2) 
 
Ще бъдат присъдени точки на оферти, които предлагат:  
а) по-висок процент от посочения в ТС6 (вж. по-горе) ИЛИ 
б) ЛПС и превозни средства от категория L, чиито показатели на емисиите надхвърлят показателите в норма Евро 6/4, ИЛИ  
в) ТТПС, работещи с природен газ, и превозни средства със способност за нулеви емисии, което означава минимален пробег от 40 km без отделяне на никакви 
емисии на отработили газове за автомобили и ЛТПС, както и хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа 
(ХЕПС-ЕМ), електрически превозни средства с акумулаторни батерии (BEV) и електрически превозни средства с горивни елементи (FCEV) за автобуси 
 
по отношение на парка, който ще се използва по договора, пропорционално на надхвърлянето на ТС6 (вж. по-горе) (да се опише подробно до каква степен точките 
се дължат на по-високи проценти, по-добри показатели и превозни средства с нулеви емисии отработили газове. На превозните средства с капацитет за нулеви 
емисии на отработили газове трябва да бъдат давани повече точки в сравнение с превозните средства работещи с природен газ).  
Проверка: 
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Вж. ТС2 по-горе. 
КВ4. Рециркулация на вода  
 
Ако възлагащият орган изисква машини за почистване на улици, които използват вода за потискане на отделянето на прах 
 
На офертите, предлагащи обслужващ парк, ще бъдат присъждани точки пропорционално на дела на превозните средства, оборудвани със система за рециркулация на 
водата. 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи списъка на превозните средства от обслужващия парк и техните технически спецификации. 
 КВ5. Шумови емисии 

 
Ще бъдат присъдени точки на оферти, които предлагат обслужващ парк, изцяло 
съставен от превозни средства, които отговарят на КВ5 за излъчван шум от 
превозните средства, посочен в раздел 5.1.1.2. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи списъка на превозните средства от обслужващия 
парк и техните сертификати за съответствие. 

 
5.1.2.3 Клаузи за изпълнение на договора 
(прилага се само ако операторите притежават или са придобили на лизинг обслужващия парк) 

Основни критерии Пълни критерии 
КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 КИД1. Смазочни масла с нисък вискозитет  
Освен ако производителят на превозното средство препоръча други типове 
смазочни масла, изпълнителят трябва да замени смазочните масла на превозните 
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средства, с които се осигурява услугата, с моторно смазочно масло с нисък 
вискозитет (LVL). LVL представляват смазочни масла, които отговарят на 
клас 0W30 или 5W30 по SAE (дружество на автомобилните инженери), или 
еквивалентни смазочни масла.  
Изпълнителят ще съхранява записи, които трябва да се предоставят на 
разположение на възлагащия орган. Възлагащият орган може да определи 
правила за налагане на санкции в случай на несъответствие 

КИД2. Гуми на превозните средства — съпротивление при търкаляне (еднакво за основните и пълните критерии) 
Изпълнителят трябва да заменя износените гуми на превозните средства, с които се предоставя услугата, със:  

а) нови гуми, които отговарят на критерия за най-висок клас енергийна ефективност на използване на горивата за съпротивление при търкаляне, 
изразена в kg/t, както е определено в Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно 
етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. Тази клауза за изпълнение на договора не 
трябва да възпрепятства използването на гуми с най-висок клас на сцепление с влажна пътна настилка, когато това е обосновано от 
съображения за безопасност, 
ИЛИ 

б) регенерирани гуми. 
Изпълнителят ще съхранява записи, които трябва да се предоставят на разположение на възлагащия орган. Възлагащият орган може да определи правила за налагане 
на санкции в случай на несъответствие. 

КИД3. Шум, излъчван от гумите 
Бележка: Този КИД не се прилага за регенерирани гуми. 
 
Изпълнителят трябва да замени износените гуми на превозните средства, които предоставят услугата, с нови гуми с нива на излъчвания външен шум при търкаляне 
3 dB под максимума, установен в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 661/2009. Това е еквивалентно на горната категория (от трите налични) на етикета за 
гуми на ЕС по отношение на класа на външен шум при търкаляне.  
За нивата на външен шум при контакт с пътя ще бъдат проведени изпитвания в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1222/2009. 
Изпълнителят ще съхранява записи, които трябва да се предоставят на разположение на възлагащия орган. Възлагащият орган може да определи правила за налагане 
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на санкции в случай на несъответствие. 
 
Обяснителна бележка: относно закупуването на услуги по поддръжка  
Възлагащият орган може да включи тези критерии в поканата за представяне на оферти за услуги по поддръжка на превозни средства. При все това тези 
критерии обхващат само малка част от дейностите по поддръжка и не могат да се считат за критерии на ЕС за ЕОП за услуги по поддръжка на превозни 
средства. 
Обяснителна бележка: относно изискванията за възлагане на поръчки на централната администрация във връзка със закупуването на гуми 
 
В член 6 от Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС, наричана по-нататък „ДЕЕ“), чийто краен срок за транспониране в националното 
законодателство беше юни 2014 г., и в приложение III към нея са определени специфични задължения за публичните органи да закупуват определено 
енергийноефективно оборудване. Това включва задължението да се купуват само гуми, които: 
„отговарят на критерия за най-висок клас енергийна ефективност на използване на горивата, както е определено в Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. Това изискване 
не възпрепятства публичните органи да закупуват гуми с най-висок клас на сцепление с влажна пътна настилка или съответно клас на външния шум при търкаляне, 
когато това е обосновано от съображения за безопасност или за общественото здраве“. 
Това задължение се ограничава до централната администрация и за покупки над праговете, определени в директивите за възлагането на поръчки. Освен това 
изискванията трябва да бъдат в съответствие с ефективността на разходите, икономическата осъществимост, по-широкообхватната устойчивост, 
техническата годност и наличието на достатъчно конкуренция. По отношение на тези фактори може да има различия между публичните органи и пазарите. За 
повече насоки относно тълкуването на този аспект от член 6 от Директивата относно енергийната ефективност (ДЕЕ) и приложение III към нея за 
закупуването на енергийноефективни продукти, услуги и сгради от органите на централната администрация вж. документ с насоки на Комисията 
COM/2013/0762 final, Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета Прилагане на Директивата относно енергийната ефективност — Насоки на 
Комисията. 
Регламент (ЕО) № 1222/2009 понастоящем е в процес на преразглеждане и като част от този процес Европейската комисия представи предложение 
COM(2018) 296. Тази КИД ще трябва да се актуализира в съответствие с новото законодателство, когато то влезе в сила. 
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6 ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА КАТЕГОРИИТЕ УСЛУГИ  
 

6.1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 

ПРЕДМЕТ 
Закупуване на услуги за поддръжка на общественото пространство с ниско въздействие върху околната среда, включително: 

- „услуги по почистване“ 
- „градинарски услуги“. 

 
Основни критерии Пълни критерии 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
КП1. Компетентности на оферента (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Оферентът трябва да има съответните компетенции и опит в предоставянето на услуги по поддръжка, ориентирани към опазване на околната среда, които като 
минимум включват следното: 

- използване на продукти, на които е присъдена екомаркировка на ЕС или други съответни екомаркировки от тип I по EN ISO 14024, които са официално 
признати на национално или регионално равнище в държавите членки за задачите по почистване в рамките на даден договор; 

- вътрешно или външно обучение на персонала, което обхваща екологични аспекти, като например правилното разреждане на продукта и използването на 
различните дозировки, изхвърлянето на отпадъчна вода и сортирането на отпадъци; 

- определяне, оценка и прилагане на най-добрите налични технологии и мерки (ако е приложимо за конкретната предоставена услуга), насочени към: 
• свеждане до минимум на потреблението на вода и енергия  
• свеждане до минимум на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха  
• свеждане до минимум на генерирането на отпадъци 
• оптимизиране на управлението на отпадъците 
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• свеждане до минимум на употребата на пестициди, включително хербициди 
• свеждане до минимум на употребата на торове  
• свеждане до минимум на употребата на почистващи продукти 
• свеждане до минимум на употребата на продукти за обезледяване 
• опазване и насърчаване на биологичното разнообразие; 

 
- процедури за мониторинг и докладване на изброените по-горе екологични проблеми. 

 
Проверка: 
Оферентите трябва да предоставят доказателства под формата на информация и позовавания в съответните договори, изпълнени през предходните 5 години, които са 
включвали горепосочените елементи. Това трябва да бъде подкрепено с документация на дейностите по обучението на служителите, където са изброени обхванатите 
теми. 

 

6.2 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Основни критерии Пълни критерии 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
TС1. Мерки за управление на околната среда (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Оферентите трябва да разполагат с писмени процедури за: 
 
1. Наблюдение, записване и прилагане на мерки за следното: 

− свеждане до минимум на потреблението на енергия 
− свеждане до минимум на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха 
− свеждане до минимум на потреблението на вода 
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− свеждане до минимум на консумацията на продукти (напр. почистващи продукти, минерални и органични торове, пестициди, продукти за 
обезледяване) 

− свеждане до минимум на генерирането на отпадъци 
− увеличаване на биоразнообразието; 

 
2. Поддържане на превозните средства и на автомобилния парк в съответствие с препоръките на производителя; 
 
3. Оценка на прилагането на плана и оперативните процедури, като проследяват развитието на показателите1 и прилагането на мерките и процедурите в реалната 
практика; 
 
4. Извършване на необходимите действия за коригиране на всички отклонения от плана, и по възможност предотвратяването им в бъдеще. 
 
Проверка: 
Оферентът трябва да представи копие от посочените писмени процедури. 
 
Системите за управление на околната среда, сертифицирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) или ISO 14001, ще се считат за 
съответстващи, ако обхващат екологичните цели, изброени в техническите спецификации и техният обхват включва услугите, които са предмет на поканата за 
представяне на оферти. Оферентът трябва да представи екологичната политика, която демонстрира ангажираност за постигане на тези цели, заедно със сертификата, 
издаден от сертифициращия орган, където е оповестен обхватът. 
 
Бележка: възлагащият орган може да присъди точки на оферти, които предлагат значителни подобрения в своите мерки за управление на околната среда. 
Обяснителна бележка: TС1. Мерки за екологично управление 
1Препоръчва се показателите за наблюдение на екологичните проблеми да се основават на функционална единица „m2 на поддържаната зона“ (напр. литра вода, 
консумирана за m2, литра разход на m2). Препоръчителната минимална честота на наблюдение е веднъж на сезон (четири пъти на година) по време на 
представителните седмици. Представителна седмица означава седмица, в която нивото на активност е приблизително средното за всеки сезон. 
По отношение на биологичното разнообразие може да е трудно да бъдат избрани показатели, които да се използват за наблюдение на този екологичен аспект. 
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Идеалният индикатор би бил на основата на цели. Например цел може да бъде да се увеличи популацията на птиците от разред врабчови и показателят ще бъде 
промяната в броя на тези птици. Това трябва да се оцени чрез улавяне на екземпляри и може да бъде твърде скъпо. В този случай се препоръчва да бъдат 
определени показатели за действията, които са извършени за постигане на целта: брой на заетите кутии за гнездене, нарастване на плътността на дърветата и 
връзката с пластината и др. 
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6.3 КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  
 

Основни критерии Пълни критерии 
КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

КИД1. Обучение на персонала (еднакво за основните и пълните критерии) 
За срока на договора изпълнителят трябва да разполага с вътрешна програма* за обучение на персонала или да предоставя на персонала средства за участие във 
външна програма за обучение, която обхваща въпросите, изброени по-долу, когато те са от значение за изпълняваните от служителя задачи като част от договора. 
 
За предоставяне на градинарски услуги: 

− персоналът трябва да е обучен за прилагане на градинарски практики с по-слабо въздействие върху околната среда при извършването на 
услугата. Това следва да включва най-малко практики за пестене на вода и енергия; свеждане до минимум, управление и избирателно събиране 
на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, използване на продукти на базата на възобновяеми суровини; химични продукти и 
контейнери и обработване и тяхното управление; безопасна, законна употреба на пестициди, включително хербициди.  

− обучението по критични приложения, включително използването на химикали, трябва да се извършва преди служителите да имат право да 
извършват този вид работа. 

Изпълнителят трябва да представи план за обучение, след като договорът бъде възложен. 
 
За предоставяне на услуги по почистване: 

− —персоналът трябва да е обучен за прилагане на практики при почистването с по-слабо въздействие върху околната среда при извършването 
на услугата. Това следва да включва практики за пестене на вода и енергия; свеждане до минимум на отпадъците, намаляване на уличния прах 
с PM10, свеждане до минимум на потребяваните стоки и безопасно използване на химикали. 

− обучението по критични приложения, включително използването на химикали, трябва да се извършва преди служителите да имат право да 
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извършват този вид работа. 

 
Изпълнителят трябва да представи план за обучение, след като договорът бъде възложен. 
 
За работата на машини и превозни средства: 

− всички оператори на машини и превозни средства, участващи в извършването на услугата, трябва да бъдат достатъчно добре обучени, за да 
предоставят договорената услуга по екологосъобразен начин чрез ефективно използване на приложимите машини и превозни средства. 

− всички оператори на машини и превозни средства, участващи в извършване на услугата по време на срока на договора, трябва редовно да 
получават информация за техните показатели за горивна ефективност (поне веднъж месечно). 

Записите от ежегодното обучение на персонала трябва да се предоставят на разположение на възлагащия орган за целите на проверката. Възлагащият орган може да 
определи правила за налагане на санкции в случай на несъответствие. 
Обяснителна бележка: КИД1. Обучение на персонала  
* Персонал, който е преминал през съответното обучение чрез официална образователна система, може да бъде освободен от това изискване.  
Препоръчителни стойности 
За постоянни служители и срочно наетите служители с договори над 1 година: 16 часа първоначално обучение, 8 часа обучение като част от годишната 
актуализация. 
За срочно наетите служители с договори, които не надвишават 1 година: 8 часа начално обучение. 
Продължителността на обучението може да бъде приспособена към потребностите и условията на офертите. 
КИД2. Мерки за управление на околната среда (еднакво за основните и пълните критерии) 
 
Доставчикът на услуги трябва да документира и докладва по време на срока на договора: 

− резултатите от мониторинга на показателите,  
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− дейностите по поддръжка, и 
− резултатите от оценката, както и от действията за коригиране и превенция, когато е приложимо, 

в съответствие с предоставените писмени процедури за проверка на ТС1 „Мерки за управление на околната среда“. 
Тези доклади трябва да се предоставят на възлагащия орган за целите на проверката. 
Възлагащият орган може да определи правила за налагане на санкции в случай на несъответствие и премии за надхвърляне на целите, определени от процедурите за 
оптимизиране на свързаните с околната среда въпроси. 
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