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1 ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Критериите на ЕС за зелени обществени поръчки (ЗОП) са разработени за улесняване на публичните органи, за да закупуват 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 счете за подходящи, да може да ги включи (частично или изцяло) в тръжните си документи с 
минимално редактиране. Преди публикуването на покана за участие в тръжна процедура е препоръчително публичните органи да проверят 
наличните предложения на пазара, на който работят, за стоките, услугите и строителните работи, които планират да закупят.  
Когато възлагащ орган възнамерява да използва предложените в настоящия документ критерии, той трябва да направи това по начин, който 
гарантира съответствие с принципите на равното третиране, недискриминацията, пропорционалността, прозрачността и изискванията на 
законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки (вижте например членове 42, 43, 67, параграф 2 или член 68 на Директива 
№ 2014/24 и подобни клаузи в друго законодателни актове на ЕС в областта на обществените поръчки). Това inter alia предполага, че 
критериите за възлагане или условията за изпълнение на договора няма да бъдат избрани или приложени така, че да дискриминират пряко 
или косвено икономическите оператори от други държави членки или от трети държави. Практическа информация по тези въпроси може да 
се намери в ръководството „Купувайте екологосъобразно!“ от 2016 г., което се намира на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
 В настоящия документ се представени критериите на ЕС за ЗОП – за оборудване за изображения, консумативи и печатни услуги. 
Придружаващият технически доклад предоставя пълната обосновка за избора на тези критерии и дава препратки за допълнителна 
информация.  
Критериите са разделени на критерии за подбор, техническа спецификация, критерии за възлагане и клаузи за изпълнение на договора. 
Критериите са два вида: 

• Основни критерии – разработени са така, че да позволяват лесно прилагане на ЗОП, съсредоточени са върху ключовата(ите) 
област(и) на екологичните показатели на даден продукт и имат за цел да запазят административните разходи на дружествата на 
минимум. 

• Всеобхватни критерии – отчитат повече аспекти или по-високи нива на екологичните показатели и са предназначени за 
използване от органите, които искат да отидат по-далеч в подпомагането на целите в областта на околната среда и иновациите. 

Формулировката „еднакви за основните и всеобхватните критерии“ се попълва, ако критериите са еднакви за двата вида. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Определение и обхват 
 
Продуктовата група „оборудване за изображения, консумативи и печатни услуги“ включва: 

- Оборудване за изображения1, което означава продукти, предлагани на пазара за офис или домашна употреба, или и за двете, и 
чиято функция е едното или двете от следните: 

а) отпечатване на изображение във формата на хартиен документ или снимка чрез процес на маркиране или от цифров образ, 
осигуряван от мрежов/картов интерфейс или от хартиен носител чрез процес на сканиране/копиране; 
б) създаване на цифрово изображение от хартиен носител чрез процес на сканиране/копиране. 

Обхватът изключва: 
а) цифрови дубликатори, 
б) машини за пощенско таксуване, 
в) факсимилни апарати (факсове).  

- Консумативи означава заменяеми продукти, които са важни за работата на оборудването за изображения. Те могат да бъдат 
заменени или допълнени от крайния потребител или от доставчик на услуги по време на нормалното използване и експлоатационния 
живот на оборудването за изображения. Консумативите, попадащи в обхваната на този тип ЗОП на ЕС, включват контейнери и 
касети. 

Контейнер означава заменяем продукт за крайни потребители, в който има тонер или мастило и който се прикрепя върху или 
в, или се изпразва в оборудване за изображения. В контейнерите няма вградени компоненти или движещи се части, които са 
неразделна част от предназначението на оборудването за изображения. Контейнерите може също да бъдат наричани 
„бутилки“ или „резервоари“.  
Касета (за мастило/тонер) означава заменяем продукт за крайни потребители, който се прикрепя върху или в оборудването за 
изображения и има свързана с печатането функция, включва вградени компоненти или движещи се части, които са неразделна 
част от предназначението на оборудването за изображения извън вместването на мастилото или тонера. Касетите може също 
да се наричат и „модули“. 

Касетите и контейнерите могат да бъдат: 
- ново производство (от производители на оригинално оборудване (ПОО) и от производители на неоригинално оборудване 

(ПНО), включително имитации) 
- повторно преработени (от ПОО и ПНО) 
- презаредени (от ПОО и ПНО). 

 
1 Настоящият документ не обхваща оборудване за изображения, което представлява медицински устройства съгласно член 1, параграф 2, буква а) от Директива 
№ 93/42/ЕИО (или от 26 май 2021 г. съгласно член 2, параграф 1 от Регламент № 2017/745). 
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- Печатни услуги, което означава споразумения за предоставяне на услуги, в които цената е обвързана с броя отпечатани страници. 
Тези договори може да включват доставка на оборудване за изображения и/или консумативи, техническо обслужване, дейности в 
края на експлоатационния живот и оптимизиране на създаваните от организацията документи. 
 

Оборудването за изображения може да бъде класифицирано по тип, а различните типове са включени в обхвата на критериите: 
- Принтер: продукт, чиято основна функция е да извежда на хартия резултатите от подаваните по електронен път данни. Принтерът 

може да получава информация от самостоятелни или свързани в мрежа компютри или от други входни устройства (напр. цифрови 
фотоапарати). Това определение има за цел да обхване продукти, които се предлагат на пазара като принтери, както и принтерите, 
които могат да бъдат надградени, за да отговарят на определението за многофункционално устройство (МФУ). 

- Копирна машина: продукт, чиято единствена функция е да изготвя произвежда хартиени копия от хартиени оригинали. Това 
определение има за цел да обхваща продукти, които се предлагат на пазара като копирни машини, както и цифрови копирни машини 
с възможност за надграждане (UDC). 

- Многофункционално устройство (МФУ): продукт, който изпълнява две или повече от основните функции на принтер, скенер, 
копирна машина или факс апарат. МФУ може да е физически интегрирано в един корпус или да се състои от комбинация от 
функционално интегрирани компоненти. Приема се, че функцията за копиране на МФУ се различава от функцията за копиране на 
единични листове, предлагана понякога от факс апаратите. Това определение включва продукти, предлагани на пазара като МФУ, 
както и „многофункционални продукти“ (МФП). 

- Скенер: продукт, чиято основна функция е да преобразува хартиени оригинали в електронни изображения, които могат да се 
съхраняват, редактират, преобразуват или предават главно в среда на персонални компютри. Това определение следва да обхваща 
продукти, които се предлагат на пазара като скенери. 

- Професионален продукт за изображения: принтер или МФУ, предлагани на пазара като предназначени за изготвяне на продукти 
за продажба, което е със следните характеристики: 

а) поддържа хартия с основно тегло, по-голямо или равно на 141 g/m2; 
б) има възможност за работа с формат А3; 
в) ако продуктът е монохромен, скоростта му трябва да е равна на или по-голяма от 86 ipm; 
г) ако продуктът е цветен, скоростта му трябва да бъде равна на или по-голяма от 50 ipm; 
д) разделителна способност за всеки цвят: 600 х 600 точки на инч или по-голяма; 
е) тегло на базовия модел: по-голямо от 180 kg, и 

пет от следните допълнителни характеристики за продуктите с цветен резултат или четири за продуктите с монохромен резултат, 
включени стандартно в оборудването за изображения или като принадлежност: 

ж) капацитет за хартия, по-голям или равен на 8000 листа; 
з) цифров комуникационен интерфейс (ЦКИ); 
и) перфоратор; 
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й) подвързване с лепене или подвързване със спирали (или подобно, като например подвързване с ленти или тел, но без да е 
шито с телчета); 
к) динамична памет с произволен достъп (DRAM), равна или по-голяма от 1024 MB. 
л) сертифициране на цветовете от трета страна (напр. сертифициране от IDEAlliance Digital Press Certification (Сертификация 
на IDEAlliance за цифрови преси), FOGRA Validation Printing System Certification (Сертификация на FOGRA за валидирането 
на системи за печат); Japan Colour Digital Printing Certification (Сертификация на цветен цифров печат в Япония), ако 
продуктът е за цветни изображения, и 
м) съвместимост с хартия с покритие. 

 
Допълнителни дефиниции са изброени по-долу: 

- Барабанни модули: заменяем продукт за крайни потребители, който се поставя в оборудване за изображения и включва 
фоточувствителен барабан. 

- Фюзери: заменяем продукт за крайни потребители, който се поставя в оборудване за изображения и се състои от двойка нагрявани 
цилиндри, които разтопяват тонер върху изходния носител. 

- Прехвърлящ модул: заменяем продукт за крайни потребители, който се поставя в оборудване за изображения и поддържа 
прехвърлянето на тонер върху изходен носител преди процеса на изпичане. 

- Ново производство: нова касета/контейнер. 
- Рециклирана касета или контейнер: касета или контейнер, който е възстановен до първоначалното му състояние и технически 

показатели, или по-добри, след като е бил използван поне веднъж и е бил взет след края на жизнения му цикъл – например чрез 
смяна на износени части и презареждане с нов тонер или мастило (включително твърдо мастило). Полученият продукт се продава 
със същата гаранция като на нова касета или контейнер. 

- Презаредена касета или контейнер: касета или контейнер, който е бил използван и напълнен с нов тонер или мастило 
(включително твърдо мастило) 

- Фалшификат: Нова касета/контейнер, произведени от трета страна (не ПОО), но незаконно носеща марката на ПОО. 
 
1.2 Обща бележка относно верификацията 
 
За много критерии предложеното средство за верифициране е представянето на протоколи от изпитвания. За всеки критерий са посочени 
съответните методи за изпитване въз основа на международно признати методи и стандарти за измерване. По този начин може да се 
гарантира, че заявените от участниците експлоатационни показатели могат да се верифицират, повторяеми са, подлежат на одит и най-вече – 
могат да се сравняват. Публичният орган трябва да реши на кой етап трябва да се представят такива резултати от изпитвания. Общо взето, не 
изглежда необходимо да се изисква всички участници да представят от самото начало резултати от изпитвания. С цел намаляване на 
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натоварването на участниците и публичните органи при подаване на офертите за достатъчни може да се считат декларации, подадени от 
участниците. След това съществуват различни възможности дали и кога да бъдат изисквани изпитванията: 

а) при подаване на офертите: 
За еднократни договори за доставка представянето на това доказателство може да бъде изискано от участника с икономически най-
изгодната оферта. В случай че то бъде счетено за достатъчно, поръчката може да бъде възложена. Ако доказателството бъде счетено 
за недостатъчно или неотговарящо на изискванията: 

i) когато средството за верификация се отнася до техническа спецификация, доказателството ще бъде поискано от следващия 
участник с най-висок резултат, който след това ще бъде разглеждан за възлагане на поръчката; 

ii) когато средството за верификация се отнася до критерий за възлагане, тогава допълнително присъдените точки ще бъдат 
премахнати, а класирането на офертата ще бъде преизчислено, с всички произтичащи от това последици. 

Протоколът от изпитване гарантира единствено, че е изпитана мостра за някои изисквания, а не артикулите, които реално ще се 
доставят съгласно договора. За рамкови договори положението може да бъде различно. Този сценарий е разгледан по-нататък в 
следващата точка за изпълнение на договорите и в допълнителните пояснения по-долу. 

б) По време на изпълнение на договора: 
Резултатите от изпитвания може да бъдат поискани за един или няколко артикула, доставени съгласно договора – или принципно, или 
ако има съмнения за неверни декларации. Това е особено важно за рамковите договори, които не предвиждат първоначална поръчка.  
Препоръчва се изрично да бъдат включени клаузи за изпълнение на договора. Тези клаузи следва да предвиждат правото на 
възлагащия орган да извършва случайни тестове за верификация във всеки момент за срока на действие на договора. Ако резултатите 
от такива тестове покажат, че доставените продукти не отговарят на критериите, възлагащият орган ще има право да наложи 
неустойки и има възможност да прекрати договора. Някои публични органи включват условия, според които, ако след изпитванията 
продуктът покрива изискванията им, разходите за тяхното провеждане трябва да поеме публичният орган, но ако изискванията не са 
изпълнени, разходите трябва да бъдат поети от доставчика. 
За рамкови споразумения моментът, когато трябва да се представи доказателство, ще зависи от конкретните клаузи на договора: 

i) За рамкови споразумения с един оператор, където отделните артикули, които трябва да бъдат доставени, се определят при 
възлагане на рамковото споразумение, а когато става въпрос само за това колко броя ще бъдат нужни, прилагат се същите 
съображения, както за еднократните договори за доставка, описани по-горе. 

ii) За рамкови споразумения, при които предварително се избират няколко потенциални доставчици с последващ конкурс между 
тях, участниците ще трябва единствено да покажат на този първоначален етап на предварителен подбор, че могат да доставят 
артикулите, като покриват минималните изисквания на рамковото споразумение относно експлоатационните показатели. За 
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следващите поискани договори (или поръчки), които се възлагат след конкурс между предварително избраните потенциални 
доставчици, принципно се прилагат същите съображения както в точки а) и б) по-горе, в случай че трябва да се доказват 
допълнителни изисквания в условията на конкурс. Ако решаваща за конкурса е само цената, тогава трябва да се предвиди 
проверка на етапа на изпълнение на договора. 

Важно е също да се подчертае опцията участниците да представят верификация въз основа на продуктите, които имат съответна 
екомаркировка тип I (съгласно ISO 14024) и които покриват посочените изисквания. Трябва да се приеме, че такива продукти 
отговарят на съответните критерии, а верификацията ще бъде поискана, като се следва същият подход като определения за 
резултатите от изпитванията. 
Моля, отбележете също, че съгласно член 44, параграф 2 от Директива № 2014/24/ЕС възлагащите органи трябва да приемат други 
подходящи доказателствени средства. Това може да включва техническо досие на производителя, когато съответният икономически 
оператор не е имал достъп до протоколите от изпитванията или няма възможност да ги получи в съответните срокове. Това е при 
условие, че липсата на достъп не може да се припише на съответния икономически оператор и той докаже, че извършените от него 
строителни работи, доставки или услуги изпълняват изискванията или критериите, посочени в техническата спецификация, 
критериите за възлагане или условията за изпълнение на договора. Дори ако има препратка към удостоверение/протокол от 
изпитване, изготвен от конкретен орган за оценяване на съответствието, който отговаря за извършване на изпитванията, възлагащите 
органи трябва да приемат също и удостоверения/протоколи от изпитвания, издадени от други еквивалентни органи за оценяване. 
Като предварително условие поканата за участие в търга трябва да включва клауза, която гарантира, че оборудването за изображения 
и консумативите, които трябва да се доставят, отговарят на всички съответни законови изисквания на ЕС и на държавата (държавите), 
в които се доставят продуктите – например „СЕ“ маркировка, Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS), 
европейския Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Директивата 
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), където е приложимо.  
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2 КЛЮЧОВИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 Въз основа на наличните научни доказателства основните въздействия на оборудването за изображения, консумативите и печатните услуги 
върху околната среда – от гледна точка на жизнения цикъл – са обобщени в таблиците по-долу (за допълнителна информация вижте 
техническия доклад). Същата таблица представя и подхода на зелените обществени поръчки на ЕС за смекчаване или намаляване на тези 
въздействия. 

Ключови екологични аспекти  Подходът на ЗОП 

• Потребление на електроенергия от принтери, 
МФУ и скенери.  

• Използване на консумативи, особено на хартия и 
касети (за принтери и МФУ). 

• Производство на принтери, МФУ и скенери, 
особено за по-енергоефективни продукти (напр. 
лазерни технологии). 

• Възникване на потенциални опасности от 
неправилно изхвърляне на отпадъци от 
електронно оборудване.  

• Емисии по време на използване. 
• Съдържание на опасни вещества. 
• Производство на касети, особено на корпуса и 

печатащата глава. 
• Количеството хартия, което касетата използва, за 

да се получат разпечатки с желаното качество. 

 • Закупуване на енергийно ефективно оборудване за изображения. 
• Закупуване на услуги, които могат да оптимизират процеса на 

печат. 
• Закупуване на продукти от участници, които осъществяват 

контрол над ограничените вещества в опасни съставки. 
• Закупуване на продукти с ограничени емисии на закрито в 

режим на използване и ограничено съдържание на опасни 
вещества. 

• Закупуване на продукти, проектирани по начин, позволяващ 
ремонт на ключовите компоненти. 

• Изискване за прилагане на практики за управление на края на 
жизнения цикъл с цел максималното възстановяване на 
ресурсите. 

• Доставяне на оборудване, което може да използва рециклирани 
консумативи и рециклирана хартия. 

• Изискване да се предоставя информация за екологосъобразни 
технически показатели. 

• Изискване за услуги, които включват оптимизиране на 
оборудването за изображения. 

• Доставяне на консумативи, чиито качествени характеристики са 
тествани. 

Редът на въздействията не отразява непременно тяхната значимост. 
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Подробна информация за оборудването за изображения, консумативите и печатните услуги, включително информация за свързаното с тях 
законодателство, стандарти и технически ресурси, използвани като доказателство, може да се намери в техническия доклад. 

 
3 СТРУКТУРА НА КРИТЕРИИТЕ 

 Критериите са разделени на три основни раздела в зависимост от предмета: 1) оборудване за изображения, 2) консумативи и 3) печатни 
услуги. Съществува допълнителен хоризонтален раздел и предварителна клауза за изпълнение на договора, която се прилага и за трите 
области на критериите. Критериите също така са подходящи за използване в дългосрочни лизингови договори – вид договор, който може да 
бъде особено ефективен за поощряване на използването на дълготрайно оборудване и ефективното използване на ресурсите. 
 

 № Критерий Основен Всеобхватен 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ДОГОВОРНА КЛАУЗА 
ПРЕДМЕТ: ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА 
(извършва се от доставчик, различен от потенциалния доставчик на оборудването за изображения) 

КЛАУЗИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 
КИД1 Предварителна оценка на съществуващото оборудване 

и потребностите от доставка X X 

ОБЛАСТ 1 НА КРИТЕРИИТЕ – ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПРЕДМЕТ: ЗАКУПУВАНЕ, ЛИЗИНГ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КП1 Контрол на ограничените вещества  X 

ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТС1 
Минимална енергийна ефективност на оборудването 
за изображения X X 

ТС2 Възможност за двустранно изобразяване X X 

ТС3 Печат на две или повече страници на лист X X 
ТС4 Възможност за използване на рециклирана хартия X X 
ТС5 Възможност за използване на преработени касети X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
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 № Критерий Основен Всеобхватен 

ТС6 Намален брой материали  X 

ТС7 Информация за използвана пластмаса, рециклирана 
след употреба  X 

ТС8 а) Наличност на резервни части X X 
ТС8 б) Конструкция с възможност за разглобяване и ремонт X X 
ТС8 в) Конструкция с възможност за рециклиране X X 
ТС9 Изхвърляне на вещества X X 
ТС10 Излъчване на шум X X 
ТС11 Вещества, пораждащи сериозно безпокойство X X 
ТС12 Съдържание на опасни вещества   X 

ТС13 Контрол над актуализирането на софтуер на 
производителя  X 

ТС14 Гаранция и договори за обслужване X X 

ТС15 а) Доставка на копирна и графична хартия, отговаряща 
на критериите на ЕС за ЗОП 

X X 

ТС15 б) Доставка на касети, отговарящи на критериите на ЕС 
за ЗОП 

X X 

КРИТЕРИИ ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ 

КВ1 
 

По-добра енергийната ефективност на оборудването за 
изображения от ТС1 X X 

КВ2 а) По-дълги гаранции  X X 

КВ2 б) Най-дългата гаранция X X 

КВ3 
Система за обратно приемане на оборудването за 
изображения X  

Управление на оборудването за изображения в края на  X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 № Критерий Основен Всеобхватен 

жизнения му цикъл 

КВ4 Доставка на повторно използвани/преработени 
мастилени и/или тонер касети 

X X 

КЛАУЗИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

КИД2 
Отчитане на дейностите за повторна 
употреба/рециклиране на оборудването за 
изображения  

X X 

КИД3 Отчитане на доставяните консумативи X X 
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ОБЛАСТ 2 НА КРИТЕРИИТЕ – КОНСУМАТИВИ 
ПРЕДМЕТ: ЗАКУПУВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ (КАСЕТИ И/ИЛИ КОНТЕЙНЕРИ) 

ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТС16 Деклариране на броя страници с една касета/контейнер X X 
ТС17 Ресурсна ефективност на маса консуматив  X 
ТС18 Опасни вещества в консумативите  X 

ТС19 Конструкция с възможност за повторна 
употреба/преработване 

X X 

ТС20 Качество на консумативите X X 

ТС21 Система за обратно приемане на касети и контейнери и 
регистрация съгласно Директивата за ОЕЕО 

X X 

КРИТЕРИИ ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ 

КВ5 Ресурсна ефективност на маса електрофотографски 
консумативи 

X X 

КВ6 Улесняване на възможността за повторна 
употреба/преработка 

X X 

КВ7 Управление на касетите в края на жизнения цикъл  X 
КЛАУЗИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА 

КИД4 Отчитане на дейностите по повторно 
използване/рециклиране на консумативи  

X X 

ОБЛАСТ 3 НА КРИТЕРИИТЕ – ПЕЧАТНИ УСЛУГИ 
ПРЕДМЕТ: ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ – БРОЙ РАЗПЕЧАТКИ 

ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТС22 а) 
Ангажимент за повторно използване на оборудването 
за изображения 

X X 

ТС22 б) 
Ангажимент за ремонтиране на оборудването за 
изображения 

X X 

ТС23 
Доставка на оборудване за изображения, отговарящо 
на критериите на ЕС за ЗОП 

X X 

ТС24 а) 
Доставка на хартия, отговаряща на критериите на ЕС 
за ЗОП 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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ТС24 б) 
Доставка на касети, отговарящи на критериите на ЕС 
за ЗОП  

X X 

КРИТЕРИИ ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ 

КВ8 
Доставка на повторно използвани/рециклирани касети 
и контейнери 

X X 

КВ9 Предоставяне на управлявани печатни услуги  X 

КЛАУЗИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

КИД5 Отчитане на доставените консумативи X X 

КИД6 
Подаване на информация за използване на 
консумативите 

 X 

КИД7 Подаване на екологична информация по време на 
договора за услуги  

 X 

ХОРИЗОНТАЛНИ КРИТЕРИИ 
(приложими за всички области на критериите) 

ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТС25 а) 
Гарантирани доставки на консумативи по време на 
договора  

X X 

ТС25 б) 
Гарантирани доставки на резервни части по време на 
договора 

X X 

ТС26 Указания за потребителя за управление на 
екологичните показатели 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ОБОРУДВАНЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ДОСТАВКА 
4.1 Предмет 

Предмет 

Предварителна оценка на съществуващото оборудване и потребностите от доставки 

4.2 Клауза за изпълнение на договора 

КИД1 Предварителна оценка на съществуващото оборудване и потребностите от доставка 
Основни критерии Всеобхватни критерии 

(Този договор трябва да се разглежда като предварителна процедура, извършвана от доставчик, различен от потенциалния 
доставчик на оборудването за изображения. Предварителната оценка трябва да се прилага само когато възлагащият орган 
идентифицира потребността от оптимизиране на използването на съществуващото оборудване преди доставката на ново 
оборудване за изображения и когато възложителят реши да не използва свои служители за извършването ѝ.) 
Доставчикът на услугата трябва да направи оценка на цялото оборудване за изображения, с което възлагащият орган разполага в 
своите обекти, и да предостави резултатите от нея на възлагащия орган. Оценката трябва да определи следното: 
• Брой модели оборудване за изображения във всеки обект 
• Наименование, номер на модела и вид на всеки модел оборудване за изображения 
• Приблизителна възраст на всеки модел оборудване за изображения. 
Въз основа на основните потребности от печатане, съобщени от възложителя (или оценени чрез анализ на данните, регистрирани от 
съществуващите машини), и резултати от горната оценка доставчикът на услугата трябва да класифицира всички модели оборудване 
за изображения в отделни категории, които определят тяхното състояние в бъдеще. Примерните категории включват: 
o Запазване: Продуктът да се задържи за продължаващо използване в активите на възлагащия орган. 
o Връщане: Продуктът да се върне на настоящия или предишен доставчик (ако е приложимо). 
o Повторно използване: Продуктът да се продаде за повторно използване извън активите на възлагащия орган. 
o Преработване: Продуктът трябва да бъде преработен така, че да се увеличат или възстановят експлоатационните му показатели 

и/или функции, или за да се изпълнят приложими технически стандарти или регулаторни изисквания, като резултатът е създаване 
на напълно функционален продукт за използване по предназначение, което най-малко е първоначално предвиденото. 

o Рециклиране: Продуктът трябва да се изпрати за преработване в края на жизнения му цикъл. 
Въз основа на горните елементи доставчикът на услугата трябва да представи кратък отчет, с който консултира възложителя относно 
броя и характеристиките на допълнителните нови продукти, които трябва да се доставят. 
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5 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЗОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

5.1  Предмет 

Предмет 

Закупуване на оборудване за изображения със слабо въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл 

5.2 Критерии за подбор 

 Основни критерии Всеобхватни критерии 

КП1 Контрол на ограничените вещества 
 Участникът трябва да покаже прилагането на рамка за функционирането 

на мерки за контрол на ограничените вещества (КОВ) по веригата на 
доставки за продуктите, които трябва да се доставят. Съгласно КОВ 
оценките на продуктите трябва да обхващат като минимум следните 
области: 
- Планиране/проектиране на продукта; 
- Съответствие на доставчика; 
- Аналитично изпитване. 
Като минимум мерките за КОВ трябва да се прилагат за списъка на 
Регламента REACH с кандидат-вещества и за ограничените вещества 
съгласно RoHS. Базата данни съгласно IEC 62474 за деклариране на 
материали за продукти* трябва да се използва като основа за определяне, 
проследяване и деклариране на специфична информация за състава на 
продуктите за доставка. Мерките за КОВ трябва да се използва, за да е 
сигурно, че участникът е наясно с наличието или липсата на вещества, 
посочени в базата данни на IEC 62474. 
Декларациите на доставчика за съответствие с КОВ трябва да бъдат 
събирани и актуализирани за съответните материали, части и модули на 
продуктите за доставка. Където е уместно, те може да бъдат подкрепени 
от извършени от доставчика проверки и аналитични изпитвания. 
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Процедурите за КОВ трябва да гарантират, че съответствието на 
продукта и доставчика се преоценят, когато: 
- изискванията за ограничените вещества се променят; 
- доставяните материали, части и модули се променят; 
- операциите по производството и монтажа се променят. 
Изпълнението на мерките за КОВ трябва да бъде свързано с насоките в 
IEC 62476 или еквивалентни на тях, както и с базата данни за 
деклариране на материали на IEC 62474  
*Международна електротехническа комисия (IEC), IEC 62474: 
Деклариране на материали за продукти на/за електротехническата 
промишленост, http://std.iec.ch/iec62474 
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която описва системата, 
нейните процедури и доказателства за нейното внедряване. 
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

 
5.3 Техническа спецификация 

 Основни критерии Всеобхватни критерии 

ТС1 Минимална енергийна ефективност на оборудването за изображения 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
(Приложимо за оборудване за изображения, попадащо в обхвата на изискванията за енергийна ефективност на програмата Energy Star) 
Оборудването за изображения трябва да отговаря на всички изисквания за енергийна ефективност и управление на мощността, определени в 
последно публикуваната спецификация за ENERGY STAR [версията трябва да бъде посочена в поканата за участие в търга, като се взема предвид 
пояснителната бележка].  
Версията на ENERGY STAR, която е в сила към датата на публикацията, е 3.0, като актуализациите могат да бъдат проследявани на следния адрес: 

http://std.iec.ch/iec62474
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https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи протоколи от изпитвания, извършени съгласно методите за изпитване, определени във версиите на ENERGY STAR, 
посочени в поканата за участие в търга. Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява посочените изисквания, ще се счита за 
съответстващо. 

Пояснителна бележка: ТС1 Минимална енергийна ефективност на оборудването за изображения 
С цел осигуряване на наличност на продукти за тръжната процедура през първата година след публикуване на нова версия на ENERGY STAR, в ТС1 
трябва да се допускат новата и предходната версия на ENERGY STAR. 

ТС2 Възможност за двустранно изобразяване 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
(Приложимо за оборудване за изображения, попадащо в обхвата на изискванията за двустранно изобразяване на Energy Star.) 
Оборудването за изображения трябва отговаря на изискванията за автоматично двустранно изобразяване, определени в последно публикуваната 
спецификация на ENERGY STAR [версията трябва да бъде посочена в поканата за участие в търга], а двустранното печатане трябва да бъде зададено 
по подразбиране. 
Версията на ENERGY STAR, която е в сила към датата на публикацията, е 3.0, а актуализациите могат да бъдат проследявани на следния адрес: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Верификация: 
Оборудване, регистрирано в базата данни на ENERGY STAR или със съответната екомаркировка тип I, което отговаря на посочените изисквания, ще 
се счита за съответстващо. Приема се също декларация от производителя, която показва, че тези изисквания са спазени. 

Пояснителна бележка: ТС2 Възможност за двустранно изобразяване 
С цел осигуряване на наличност на продукти за тръжната процедура през първата година след публикуване на нова версия на ENERGY STAR, в ТС2 
трябва да се допускат новата и предходната версия на ENERGY STAR. 

ТС3 Печат на две или повече страници на лист 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Оборудването за изображения трябва да предлага като стандартна функция възможността за отпечатване на две или повече страници от документа 
на един лист хартия, когато продуктът се управлява от оригинален софтуер, предоставен от производителя (драйвер за принтер). 
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Верификация: 
Участникът трябва да предостави документация, която посочва, че изискването е изпълнено. Продукти със съответна екомаркировка тип I, които 
изпълняват посочените изисквания, ще се считат за съответстващи.  

ТС4 Възможност за използване на рециклирана хартия 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Оборудването за изображения трябва да може да работи с рециклирана хартия, която отговаря на изискванията на EN 122812 за качеството.  
Скенерите са изключени от обхвата на този критерий. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи декларация, която потвърждава, или документация, която доказва, че в продукта може да се използва рециклирана 
хартия, отговаряща на изискванията на EN 12281. Продукти със съответна екомаркировка тип I , които изпълняват посочените изисквания, ще се 
считат за съответстващи.  

ТС5 Възможност за използване на преработени касети и контейнери 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
 Продуктите не трябва да са проектирани така, че да възпрепятстват използването на рециклиран тонер и/или рециклирани касети и контейнери с 
мастило. Не трябва да има или да се прилагат конструктивни, софтуерни или други мерки, които пречат на използването на рециклирани касети и 
контейнери.  
Верификация: 
Участникът трябва да представи декларация, която потвърждава, или документация, която доказва, че рециклирани касети и контейнери може да се 
използват в продукта. Продукти със съответна екомаркировка тип I , които изпълняват посочените изисквания, ще се считат за съответстващи. 

 
2 EN 12281: копирна и бизнес хартия за процеси по изобразяване със сух тонер 
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ТС6 Намален брой материали 
 Броят материали, използвани за пластмасови компоненти със сходна 

функция, се ограничава до един. Прилага се за: 

─ Части на корпуса, шаси 

─ Механични части (≥ 25 g). 
Верификация: 
Участникът трябва да представи схема на продукта, която онагледява 
приложимите пластмасови части и вида на използвания полимер.  
Оборудване със съответна екомаркировка Тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

ТС7 Информация за използвана пластмаса, рециклирана след употреба 
 Трябва да се декларира съдържанието на пластмаса, рециклирана след 

употреба, изчислено като процент от общата пластмаса (като тегло). 
Процентите трябва да се представят на стъпки от x <1 %, 1 % ≤ x < 5 %, 
5 % ≤ x < 10 %, 10 % ≤ x < 15 %, 15 % ≤ x < 20 % и повече (през 5 %). 
 
Следните части може да се изключват от изчислението: печатни платки, 
кабели, конектори, електронни компоненти, оптични компоненти, 
компоненти за електростатични разряди [ЕсР], компоненти за 
електромагнитни смущения [ЕмС] и пластмасов материал на биологична 
основа. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, в която се посочва 
процентът на рециклираната след употреба пластмаса, използвана в 
моделите оборудване за изображения, изчислен в съответствие с EN 
45557. Документацията може да се състои от декларация на 
производителя, доказателство за съответствие с подходяща екологична 
схема, която включва същите конструктивни характеристики на 
продукта, или други алтернативни доказателствени средства, в които се 
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описва подробно съдържанието на пластмаса, рециклирана след 
употреба. 
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

ТС8 а) Наличност на резервни части 
Производителите трябва да осигурят наличността на изброените по-долу 
резервни части най-малко за 3 години след датата на закупуване.  

• Печатащи глави (когато не се считат за консуматив) 
• Лазерен модул (когато не се счита за консуматив) 

• Фюзери (когато не се считат за консуматив) 
• Барабанни модули (когато не се считат за консуматив). 

Производителят, вносителят или упълномощеният представител трябва 
да гарантира доставката на посочените по-горе резервни части в срок до 
15 работни дни след получаване на заявката. 
Верификация: 
Участникът трябва да предостави документация, която потвърждава, че 
резервните части ще бъдат налични за времетраенето, изброено в 
критериите. 
Оборудване със съответна екомаркировка Тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

Производителите трябва да осигурят наличността на изброените по-долу 
резервни части за минимум 5 години от датата на закупуване. 

• Устройства за съхранение 
• Сканиращи модули 

• Печатащи глави (когато не се считат за консуматив) 
• Лазерен модул (когато не се счита за консуматив) 

• Фюзери (когато не се считат за консуматив) 
• Барабанни модули (когато не се считат за консуматив) 
• Трансферни ленти/комплекти (когато не се считат за консуматив) 

• Комплекти за поддръжка (когато не се считат за консуматив) 
• Компоненти за подаване на хартия 

• Датчици за плътност 
• Печатни платки на захранването и управлението 

• Компоненти за прикрепяне на касети/контейнери 
• Външни захранващи устройства 
• Панти.  

Производителят, вносителят или упълномощените представители трябва 
да осигурят доставката на посочените по-горе резервни части в срок до 
15 работни дни след получаване на заявката. 
Верификация: 
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Участникът трябва да представи документация, която потвърждава, че 
резервните части ще бъдат налични за периодите от време, посочени в 
критериите. 
Оборудване със съответна екомаркировка Тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

Пояснителна бележка: ТС8 а) Наличност на резервни части 
Резервни части са всички компоненти или механизми, които евентуално може да се повредят и/или се очаква да е необходимо да се сменят в 
рамките на експлоатационния живот на продукта. Други части, чийто живот обикновено е по-дълъг от типичния експлоатационен живот на 
продукта, не са резервни части. 

ТС8 б) Конструкция с възможност за разглобяване и ремонт 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
 Оборудването за изображения трябва да е проектирано така, че лесно да се разглобява и ремонтира. Трябва да бъдат изпълнени следните 
изисквания: 

• Частите на корпуса, шасито, електрическите/електронните модули и касетите/контейнерите да могат да се отделят или съединяват с помощни 
средства за разединяване[1]. 

• Електрическите/електронните модули и компоненти, като например акумулатори и кондензатори, за които има риск да съдържат компоненти с 
опасни вещества, както и флуоресцентните лампи, в които има живак, лесно да се откриват и изваждат. 

• Разглобяването на корпуса, шасито и електрическите/електронните модули да може да се извършва с инструменти от класовете А, Б и В на 
стандарта EN 45554:2020[2]. 

• Винтовите съединения за закрепване на части на корпуса, шасито и електрическите/електронните модули да могат да се стягат с не повече от три 
инструмента. 

• За корпуса и шасито са разрешени само закопчалки за многократна употреба[3]. 

• Разглобяването на цялото устройство да може да се извършва от едно лице (т.е. не повече от едно заключващо съединение трябва да бъде 
охлабено по едно и също време). 

• Да няма електронни модули по частите на корпуса. 

• Производителят да е извършил пробно разглобяване по отношение на гореспоменатите характеристики на конструкцията, като е направил запис, 
посочвайки слабите места. 
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• Указания за начина на сменяне на частите трябва да бъдат предоставени в ръководството за обслужване. То трябва да включва разширена схема 
на устройството, илюстрираща частите, до които може да се стигне и да бъдат сменени, и нужните инструменти. Ръководството за обслужване 
трябва да бъде безплатно и налично за четене онлайн за всички. 

Верификация: 
Участникът трябва да представи декларация за съответствие с горните изисквания, заедно с наръчник за ремонт (физически документ или 
хипервръзка към документа), който трябва да включва разширена схема на продукта, илюстрираща частите, до които може да се стигне и да бъдат 
сменени, нужните инструменти и как трябва да се извърши ремонтът. 
Информацията за ремонта трябва да бъде предоставена в съответствие с EN 45559 (методи за предоставяне на информация относно ефективността 
на материали за продукти, свързани с потребление на енергия). Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява посочените 
изисквания, ще се счита за съответстващо. 

Пояснителни бележки: ТС8 б) Конструкция с възможност за разглобяване и ремонт 
[1]: Терминът „помощни средства за разединяване“ се отнася например за предварително определени точки на отделяне. 
[2]: Инструменти от клас А, Б и В, както са определени в „Таблица А.2. Класификация на процесите по необходими инструменти“. Това означава, 
че са разрешени всички инструменти освен тези, които са предмет на индустриална собственост. Тези инструменти не се предлагат за покупка 
от масовия потребител или са инструменти, за които няма приложими патенти за лицензиране при справедливи, разумни и недискриминационни 
условия.  
[3]: Оригинална система за закрепване, която изцяло може да се използва повторно, или нейните елементи, които не могат да бъдат повторно 
използвани, се доставят с новата част за ремонт, повторна употреба или надстройване. 

ТС8 в) Конструкция с възможност за рециклиране 
Оборудването за изображения трябва да бъде проектирано така, че да 
улеснява рециклирането чрез следните конструктивни характеристики: 

• Пластмасовите компоненти с тегло над 25 g и с гладка повърхност от 
най-малко 200 mm2 трябва да имат постоянна маркировка на 
материала в съответствие с ISO 11469 (вземайки предвид ISO 1043) 
или еквивалентен стандарт. 

• Галванични покрития на пластмасови части не се използват в части 
на корпуса и в касетите/контейнерите. 

Верификация: 

Оборудването за изображения трябва да бъде проектирано така, че да 
улеснява рециклирането чрез следните конструктивни характеристики: 

• Пластмасовите компоненти с тегло над 25 g и с гладка повърхност от 
най-малко 200 mm2 трябва да имат постоянна маркировка на 
материала в съответствие с ISO 11469 (вземайки предвид ISO 1043) 
или еквивалентен стандарт. 

• Галванични покрития не се използват в части на корпуса и в 
касетите/контейнерите. 

• Наличието на бои и покрития (различни от галванични) в частите на 
корпуса не трябва да оказват значително въздействие върху 
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Участникът трябва да представи документация, която доказва, че е 
изпълнено всяко от изискванията на конструирането за рециклиране. 
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

устойчивостта на пластмасовия материал, произведен от тези части 
при рециклиране, и когато се тестват съгласно ISO 180 или 
еквивалентен стандарт.  

Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която доказва, че е 
изпълнено всяко от изискванията на конструирането за рециклиране.  
За изискването по отношение на боите трябва да бъде представен 
протоколът за валидно изпитване на механичните/физическите свойства, 
проведено съгласно ISO 180 или еквивалентен стандарт. Друга 
възможност е да се приемат протоколи от изпитвания на трета страна, 
получени от преработватели на пластмаса, производители на смоли или 
от независими пилотни изпитвания.  
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

Пояснителни бележки: ТС8 б) Конструкция с възможност за 
разглобяване и ремонт 
За целите на този критерий „значително влияние“ се определя като > 
25 % намаление на резултата при изпитване на удар по Izod на 
рециклирана смола, като изпитването се извършва в съответствие с 
ISO 180. 

ТС9 Изхвърляне на вещества 
Оборудването за изображения (тествано с касетата на ПОО) трябва да 
отговаря на следните изисквания за изхвърляни вещества, когато се 
измерват съгласно процедурата за изпитвания, указана в спецификацията 
RAL-UZ 205 на германската сертификация Blue Angel [„Синият ангел“]: 
 

Допустими стойности на нивата на изхвърляни 
вещества при изпитване, определени съгласно 
Допълнение S-M[1] за електрофотографски 

 Оборудването за изображения (тествано с касетата на ПОО) трябва да 
отговаря на следните изисквания за изхвърляни вещества, когато се 
измерват съгласно процедурата за изпитвания, указана в спецификацията 
RAL-UZ 205 на германската сертификация Blue Angel [„Синият ангел“]: 
 

Допустими стойности на нивата на изхвърляни вещества 
при изпитване, определени съгласно Допълнение S-M[1] 
за електрофотографски устройства 
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устройства 

(Всички стойности 
са в mg/h) 

Монохромен 
печат 

Цветен 
печат 

Етап 
преди 
започване 
на работа 

Общ 
летлив 
органичен 
въглерод 
[TVOC] 
[2] 

1 (Настолни 
устройства) 
2 
(Монтирани 
на пода 
устройства, 
обем на 
устройството 
> 250 l) 

1 (Настолни 
устройства)2 
(Монтирани 
на пода 
устройства, 
обем на 
устройството 
> 250 l) 

Етап на 
печат (= 
етап 
преди 
започване 
на работа 
+ етап на 
печат)  

Общ 
летлив 
органичен 
въглерод 
[TVOC] 
[2] 10,0 18,0 

Бензен < 0,05 < 0,05 

Стирен 1,0 1,8 

Озон 1,5 3,0 

Прах 4,0 4,0 

 
Широкоформатните принтери, професионалните продукти за 
изображения и скенерите са изключени от обхвата. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи резултати от изпитване, в които са 
посочени нивата на емисиите по време на печат за всяко от посочените 

 (Всички стойности са в 
mg/h, освен за 
изхвърляните частици) 

Монохромен 
печат 

Цветен 
печат 

Етап преди 
започване на 
работа 

Общ летлив 
органичен 
въглерод 
[TVOC] [2] 

1 (Настолни 
устройства)2 
(Монтирани 
на пода 
устройства, 
обем на 
устройството 
> 250 l) 

1 (Настолни 
устройства)2 
(Монтирани 
на пода 
устройства, 
обем на 
устройството 
> 250 l) 

Етап на печат 
(= етап преди 
започване на 
работа + етап 
на печат) 

Общ летлив 
органичен 
въглерод 
[TVOC] [2] 10,0 18,0 

Бензен < 0,05 < 0,05 

Стирен 1,0 1,8 

Неопределени 
отделни 
вещества – 
ЛОС 0,9 0,9 

Озон 1,5 3,0 

Прах 4,0 4,0 

Етап на печат 

PER10 PW 
[частици/10 
min]  3,5 * 1011 3,5 * 1011 

    
Допустимите стойности от изпитването за нивата на 
емисии, определени съгласно Допълнение S-M[1] за 
мастиленоструйни устройства 
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вещества, заедно с подробности за процедурата за изпитване, използвана 
за измерване на нивата на изхвърляни вещества. Приемат се протоколи 
от изпитванията на устройства с идентична конструкция. Определението 
„идентична конструкция“ е същото като посоченото в RAL-UZ 205 на 
Blue Angel, допълнение B-M, към основните критерии за възлагане. 
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

(Всички стойности са в 
mg/h) 

Монохромен 
печат 

Цветен 
печат 

Етап преди 
започване на 
работа 

Общ летлив 
органичен 
въглерод 
[TVOC] [2] 

1 (Настолни 
устройства)2 
(Монтирани 
на пода 
устройства, 
обем на 
устройството 
> 250 l) 

1 (Настолни 
устройства)2 
(Монтирани 
на пода 
устройства, 
обем на 
устройството 
> 250 l) 

Етап на печат 
(= преди 
започване на 
работа + етап 
на печат) 
 
 

Общ летлив 
органичен 
въглерод 
[TVOC] [2] 10 18 

Бензен < 0,05 < 0,05 

Стирен 1 1,8 

Неопределени 
отделни 
вещества – 
ЛОС 0,9 0,9 

 
Широкоформатните принтери, професионалните продукти за 
изображения и скенерите са изключени от обхвата. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи резултати от изпитване, в които са 
посочени нивата на емисиите по време на печат за всяко от посочените 
вещества, заедно с подробности за процедурата за изпитване, използвана 
за измерване на нивата на емисиите. Приемат се протоколи от 
изпитвания на продукти с идентична конструкция. Определението 
„идентична конструкция“ е същото като посоченото в RAL-UZ 205 на 
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Blue Angel, допълнение B-M, към основните критерии за възлагане.  
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

Пояснителни бележки: ТС9 Изхвърляне на вещества 
[1]Допълнение S-M от спецификация RAL-UZ 205 на Blue Angel (издание от януари 2017 г. („Принтери и многофункционални устройства“) 
[2] Списъкът с летливи органични съединения, които трябва да бъдат взети предвид, когато се измерват изхвърляните вещества от оборудване 
за изображения с функция за печат, трябва да се определи съгласно списъка в спецификация RAL-UZ 205 на Blue Angel (издание от януари 2017 г.) 
– (Допълнение S-M, пар. 4.5 ЛОС). 

ТС10 Излъчване на шум 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Звуковото налягане по крива А 𝐿𝐿𝐿𝐿А трябва да бъде определено съгласно ISO 7779. Устройствата, които могат да печатат цветно, трябва да бъдат 
изпитани в режим „монохромен печат“ (𝐿𝐿𝐿𝐿A,M) и в режим „цветен печат“ (𝐿𝐿𝐿𝐿A,F). 

• Измерванията на шума трябва да се извършват без периферни устройства, доставяни по избор. 
• За изпитванията трябва да се използва хартия с формат А4 и грамаж от 60 g/m² до 80 g/m². 
• Четиристраничният файл на Adobe Reader от Office Test Suite съгласно B.1 на ISO/IEC 24734 трябва да служи като образец за изпитването. 
• Трябва да се измерва единствено едностранно печатане. 
• Измерването на шума трябва да се извършва само по време на повтарящи се работни цикли на печат. Времевият интервал на измерването 

трябва да включва поне три пълни разпечатки на образеца за изпитване от четири страници (12 страници). Интервалът трябва да започне след 
подготовката за печатане. 

Трябва да се изпитат поне три устройства от един модел. Декларираното звуково налягане по крива А 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad трябва да бъде определено, като се 
спазват процедурите на ISO 9296:1988. То трябва да бъде декларирано в децибели (dB), с един знак след десетичната запетая. Ако измерването на 
шума може да се извърши с едно устройство, може да се използва само следната формула като заместител, за да се определи декларираното звуково 
налягане по крива А 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad. 

𝐿𝐿𝐿𝐿Ad = 𝐿𝐿𝐿𝐿A1 + 3,0 dB 

(𝐿𝐿𝐿𝐿A1 = звуково налягане по крива А на едно устройство, в dB, с един знак след десетичната запетая) 

Декларираното звуково налягане по крива А в режим „монохромен печат“ 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad,mo (и в режим „пълноцветен печат“ – 𝐿𝐿𝐿𝐿A,co, ако е приложимо) 
не трябва да превишава лимита. Лимитът 𝐿𝐿𝐿𝐿A,lim трябва да бъде определен в зависимост от производителността в страници в режим „монохромен 
печат“ sM и цветен печат sF, ако е приложимо – дава се до първия знак след десетичната запетая и съгласно следната формула: 
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LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 

Стойностите на декларираното звуково налягане по крива А, 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad в dB, с един знак след десетичната запетая и брой отпечатани страници в режим 
𝑆𝑆𝑆𝑆/𝐹𝐹 в ipm трябва да бъдат посочени в информацията и информационния лист в полето „изявления, свързани със здравето и околната среда“. За 
устройства, които могат да печат цветно, трябва да се посочи декларираното звуково налягане по крива А, 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad,M и 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad,F, и съответният 
капацитет на печат 𝑆𝑆M и 𝑆𝑆F – за режим „монохромен печат“ и режим „цветен печат“. 

Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, като например протокол от изпитване, която определя стойностите на излъчвания шум по време на 
печат, когато се измерва съгласно изискванията на ECMA-74 и ECMA-109. Изпитвателната лаборатория трябва да бъде акредитирана съгласно 
ISO/IEC 17025 и ISO 7779 за акустични измервания на шума или еквивалентен стандарт. Документацията трябва да определи също така дали 
звуковото налягане по крива А е изпълнено за критерия.  
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

ТС11 Вещества, пораждащи сериозно безпокойство 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Никакви кандидат-вещества от списъка на REACH не трябва целенасочено да бъдат добавяни като съставки в пластмасите на корпусите и частите на 
корпусите. 
Изискванията важат също и за рециклираните материали. 
Трябва да се гарантира спазването на последната версия на списъка с вещества, пораждащи сериозно безпокойство, който е налице една година 
преди датата на производство на продукта. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи декларация за съответствие с критерия. 
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

ТС12 Съдържание на опасни вещества 
 • Не се разрешават халогенирани полимери и халогенирани органични 

съединения заради употребата им като забавители на горенето. 
От това изискване се изключват: 

- Флуорирани органични добавки (като например средства против 
капене), използвани за подобряване на физическите свойства на 
пластмасите, при условие че не превишават 0,5 % w/w. 
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- Флуорирани полимери, като например PTFE. 
- Пластмасови части с маса, равна на или по-малка от 25 грама. Те 

обаче не трябва да съдържат PBB (полибромирани бифенили), PBDE 
(полибромирани дифенилови етери) или хлорирани парафини. (Това 
изключение не се прилага за бутони на пултове за управление.) 

- Специални пластмасови части, които се намират близо до нагряващи 
се елементи и изпичащия модул. Тези части обаче не трябва да 
съдържат PBB, PBDE или хлорирани парафини. 

• Не трябва умишлено да се добавят вещества като компоненти на 
пластмаси, които отговарят поне на едно от условията в следващата 
таблица: 

Условия за изключване на вещества от материали в корпуси и части 
за корпуси. 

Клас на 
опасност 

Категория 
на 
опасност 

Регламент 
CLP (ЕО) 
№ 1272/2008 

Канцерогенност Канц. 1A, 
1B  

H350 Може да 
причини рак  

Канцерогенност Канц. 1A, 
1B  

H350i Може 
да причини 
рак, ако бъде 
вдишан 

Мутагенност на 
микробните 
клетки 

Мут. 1A, 
1B  

H340 Може да 
причини 
генетично 
увреждане 

Репродуктивна 
токсичност  

Репр. 1A, 
1B  

H360 Може да 
увреди 
оплодителната 
способност 
или плода 
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Изискванията важат също за рециклираните материали. 

• Материалът за поддържане на печатните платки не трябва да съдържа 
PBB (полибромирани бифенили), PBDE (полибромирани дифенилови 
етери) или хлорирани парафини. 

Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която доказва, че 
изискването е изпълнено. Оборудване със съответна екомаркировка тип 
I, което изпълнява посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 
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ТС13 Контрол над актуализирането на софтуер на производителя 
 Нито една актуализация на софтуер на производителя не трябва да 

възпрепятства употребата на повторно използвани/рециклирани 
консумативи.  
Оборудването за изображения трябва да включва функция, която 
позволява актуализациите на софтуер на производителя да се отменят до 
по-рано инсталирани версии. Тази функция може да се осигурява чрез 
свързан в мрежа компютър или от самото оборудване за изображения. 
Указания, напътстващи как да се отменят актуализации на софтуера на 
производителя, трябва да бъдат предоставени в техническата 
документация. В случай че предишна версия на софтуера на 
производителя е публично достъпна в интернет от момента на 
първоначалното ѝ пускане и потребителите имат ясни указания къде 
може да се намира софтуерът, тогава целите на критерия са изпълнени. 
Друга възможност е участникът да поеме ангажимента, че ако 
актуализация на софтуера пречи на употребата на повторно 
използвани/рециклирани консумативи, ще бъде предоставено решение, 
което да позволява непрекъснатата употреба на повторно 
използвани/рециклирани консумативи. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която показва, че 
изискването е изпълнено. Документацията може да се състои от 
декларация на производителя, или от друго алтернативно средство за 
документиране, което предоставя необходимата информация. 

ТС14 Гаранция  ТС14 Гаранция и договори за обслужване 

(Този критерий не е подходящ за договори, които включват техническо 
обслужване.) 
Участникът трябва да предостави минимум двегодишна гаранция, без 
допълнителни разходи, която влиза в сила от доставката на продукта. 
Тази гаранция трябва да включва ремонт или замяна. 

(Този критерий не е подходящ за договори, които включват техническо 
обслужване.) 
Участникът трябва да предостави минимум тригодишна гаранция, без 
допълнителни разходи, която влиза в сила от доставката на продукта. 
Тази гаранция трябва да обхваща ремонт и замяна и да включва 
споразумение за услуги с възможност за вземане и връщане или ремонти 
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Гаранцията трябва да обезпечава, че продуктите съответстват на 
спецификацията по договор без допълнителни разходи.  
Гаранцията не трябва да се обезсилва в резултат от употребата на 
повторно използвани/рециклирани консумативи в оборудване за 
изображения, освен ако не бъде доказано, че неизправност или повреда е 
била пряко причинена от употреба на повторно използван/рециклиран 
консуматив. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи копие на гаранцията и на 
споразумението за услуги. Той трябва да представи декларация, че 
осигурява съответствието на стоките със спецификацията по договор. 

на място. Гаранцията трябва да гарантира, че продуктите съответстват на 
спецификацията по договор без допълнителни разходи.  
Гаранцията не трябва да се обезсилва в резултат от употребата на 
повторно използвани/рециклирани консумативи в оборудване за 
изображения, освен ако не бъде доказано, че неизправност или повреда е 
била пряко причинена от употреба на повторно използван/рециклиран 
консуматив. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи копие на гаранцията и на 
споразумението за услуги. Той трябва да представи декларация, че 
осигурява съответствието на стоките със спецификацията по договор. 

ТС15 а) Доставка на копирна и графична хартия, отговаряща на критериите на ЕС за ЗОП 
(когато е включена доставка на копирна и графична хартия в договора 
за доставка на оборудване за изображения) 
Копирната и графичната хартия, предлагани от участника като част от 
доставката на оборудване за изображения, трябва да отговаря на 
основната техническа спецификация на критериите на ЕС за зелени 
обществени поръчки за копирна и графична хартия.3 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

(когато е включена доставка на копирна и графична хартия в договора 
за доставка на оборудване за изображения) 
 Копирната и графичната хартия, предлагани от участника като част от 
доставката на оборудване за изображения, трябва да отговаря на 
всеобхватната техническа спецификация на критериите на ЕС за зелени 
обществени поръчки за копирна и графична хартия3. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

 
3 Намира се на адрес http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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ТС15 б) Доставка на консумативи, отговарящи на критериите на ЕС за ЗОП 
(когато доставката на консумативи за оборудването за изображения е 
включена в договора за доставка на оборудване за изображения) 
Предлаганите от участника консумативи като част от доставката на 
оборудване за изображения трябва да отговарят на основната техническа 
спецификация, включена в област 2 на критериите на ЕС за ЗОП 
„Консумативи за оборудване за изображения“. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

(когато доставката на консумативи за оборудването за изображения е 
включена в договора за доставка на оборудване за изображения) 
Предлаганите от участника консумативи като част от доставката на 
оборудване за изображения трябва да отговарят на всеобхватната 
техническа спецификация, включена в област 2 на критериите на ЕС за 
ЗОП „Консумативи за оборудване за изображения“. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

 

5.4 Критерии за възлагане 
 

Основни критерии Всеобхватни критерии 

КВ1 По-добра енергийна ефективност на оборудването за изображения от ТС1 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
(Приложимо за оборудване за изображения, попадащо в обхвата на изискванията за енергийната ефективност на програмата Energy Star) 
Точки ще се присъждат, ако оборудването за изображения е с по-добра енергийна ефективност в сравнение със стойността TEC_MAX, посочена в 
подхода TEC (типично електропотребление) на ENERGY STAR. Точките трябва да се изчисляват в сравнение с максималното типично 
електропотребление (TEC_MAX), което се допуска съгласно версиите на ENERGY STAR, посочени в ТС1. 
Може да се присъдят максимум Х точки [да се посочат]. Точки трябва да се присъждат пропорционално на подобрението на енергийната 
ефективност в сравнение със стойността TEC_MAX: 
- над 80 % по-малка: Х точки 
- 60 – 79 % по-малка: 0,8 х от точките 
- 40 – 59 % по-малка: 0,6 х от точките 
- 20 – 39 % по-малка: 0,4 x от точките 
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- 10 – 19 % по-малка: 0,2 x от точките. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи протоколи от изпитвания, проведени съгласно методите за изпитване, определени във версиите на ENERGY STAR, 
посочени в ТС1. Участникът трябва подробно да опише измерената стойност на типичното електропотребление и тази на максималното типично 
електропотребление за всеки приложим продукт и да представи подробно изчислението на подобрението в енергийната ефективност. Те трябва да 
бъдат представени при възлагане на обществената поръчка и преди нея при поискване.  

КВ2 Дълги гаранции 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Вариант 1: КВ2 а) По-дълги гаранции 
Ще бъдат присъждани точки за всяка допълнителна година предлагана гаранция, която е в добавка към минималната техническа спецификация. 
Може да се присъдят максимум Х точки [да се посочат].  
- +4 години или повече: х точки 
- +3 години: 0,75 х от точките 
- +2 години: 0,5 х от точките 
- +1 година: 0,25 х от точките 
Верификация: 
Участникът трябва да представи копие на гаранцията.  

Опция 2: КВ2 б) Най-дългата гаранция 
Точки ще бъдат присъждани на участника, който предостави най-дългата гаранция от всички участници. Може да се присъдят максимум Х точки [да 
се посочат]. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи копие на гаранцията.  

КВ3 Край на жизнения цикъл 
КВ3 Система за обратно приемане на оборудването за изображения 
(Този критерий трябва да се използва заедно с клаузата за изпълнение 
на договора КИД2.) 

КВ3 Управление на оборудването за изображения в края на 
жизнения цикъл 
(Този критерий трябва да се използва заедно с клаузата за изпълнение 
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Точки трябва да се присъждат на участник, който предлага система за 
обратно приемане на употребявано оборудване за изображения, без 
разходи за възлагащия орган, с цел да се канализира такова оборудване 
за повторно използване на оборудването или на негови части, или за 
рециклиране на материали, като се предпочита повторното използване.  
Участникът може да изпълнява тези задължения самостоятелно или чрез 
подходяща трета организация. 
Верификация: 
Участникът трябва да предостави документация, която посочва, че ще 
бъде осигурена безплатна система за обратно приемане. Оборудване със 
съответна екомаркировка Тип I, което изпълнява посочените изисквания, 
ще се счита за съответстващо. 

на договора КИД2.) 
Трябва да се присъждат точки на участник, който предоставя услуга за 
повторна употреба и рециклиране на целия продукт и/или осигурява 
избирателна обработка на компоненти съгласно Приложение VII към 
Директивата относно ОЕЕО за оборудване, достигнало края на 
експлоатационния си живот, без допълнителни разходи за възлагащия 
орган.  
Услугата трябва да включва следните дейности: 
- събиране; 
- поверително обработване и сигурно изтриване на данни (освен ако не се 
извършва вътрешнофирмено); 
- изпитване на работата, обслужване, ремонт и надстройване, за да се 
подготвят продуктите за повторна употреба[1]; 
- повторно предлагане на пазара на продукти за повторна употреба; 
- разглобяване за повторна употреба, рециклиране и/или изхвърляне на 
компонентите. 
Когато предоставят услугата, те трябва да отчетат дела на оборудването, 
подготвено или отново предлагано на пазара за повторна употреба, както 
и дела на подготвеното за рециклиране оборудване.  
Подготовката за повторна употреба, рециклиране и изхвърляне трябва да 
се извършва в пълно съответствие с изискванията на член 8 и 
Приложения VII [2] и VIII на (преработения текст на) Директива 
№ 2012/19/ЕС и по отношение на списъка с компоненти за избирателно 
третиране [вижте придружаващата пояснителна бележка]. 
Участникът може да изпълнява тези задължения самостоятелно или чрез 
подходяща трета организация. 
В случай че услугата се предоставя извън ЕС, където Директивата 
относно ОЕЕО не се прилага, обработването на изхвърлените 
компоненти се извършва при условия, които са равностойни на 
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изискванията на тази Директива [3].  
Верификация: 
Участникът трябва да представи подробности за организацията на 
събиране на оборудването, сигурността на данните, подготовката за 
повторна употреба, повторна пускане на пазара за повторна употреба и 
рециклиране/изхвърляне. По време на договора това трябва да включва 
валидно доказателство за съответствие на обработващите ОЕЕО 
съоръжения, които ще се използват (ако е приложимо). 
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 
Към момента на съставяне на този документ са взети предвид следните 
схеми за съответствие за изпълнение тези изисквания: изискването на 
WEEELABEX:2011 относно „Третиране на ОЕЕО“, на стандарта 
„Отговорно рециклиране“ (р.2:2013) за рециклиращите електроника 
предприятия; на стандарта e-Stewards 2.0 за „Отговорно рециклиране и 
повторна употреба на електронно оборудване“, на стандарта AS/NZS 
5377:2013, за Австралия/Нова Зеландия, относно „Събирането, 
съхранението, превоза и третирането на електрическо и електронно 
оборудване в края на жизнения му цикъл“. 

 Пояснителна бележка: КВ3 Управление на оборудването за 
изображения в края на жизнения цикъл 
[1] Някои държави членки са разработили стандарти и/или схеми, с 
които се препоръчва публичните органи да се консултират, за да 
предоставят повече информация за начина на подготвяне на 
оборудването за повторно използване и препродажба.  
[2] Компоненти, изискващи избирателно третиране в съответствие с 
Приложение VII към Директивата относно ОЕЕО: 

• Компоненти, съдържащи живак 
• Батерии 
• Печатни платки – по-големи от 10 cm2 
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• Бромирани забавители на горенето, съдържащи пластмаса 
• Флуорохлоровъглероди (CFC), хлорфлуоровъглеводороди (HCFC) или 

флуоровъглеводороди (HFC), въглеводороди (НС) 
• Външни електрически кабели 
• Кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (PCB) 
• Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна 
• Електролитни кондензатори, в които се съдържат пораждащи 

безпокойство вещества 
• Оборудване, съдържащо газове, които разрушават озоновия слой 

или които имат потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) над 15 
• Озоноразрушаващите газове трябва да бъдат обработвани в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009. 
 
[3] Към момента на изготвяне на настоящия Работен документ на 
службите Комисията планира да приеме делегиран акт, за да определи 
критериите за оценка на равностойните условия. 

 
КВ4 Доставка на преработени касети/контейнери 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
(когато доставката на касети и контейнери е включена в договора за доставка на оборудване за изображения) 
Точки трябва да се присъждат пропорционално на ангажимента да се осигури най-висок процент (дял) на рециклирани касети/контейнери, които 
съответстват на основната техническа спецификация, включена в област 2 на критериите на ЕС за ЗОП „Консумативи за оборудване за 
изображения“. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват горепосочените 
критерии. 

 
5.5 Клаузи за изпълнение на договора 
 

 Основни критерии Всеобхватни критерии 
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КИД2 Отчитане на дейностите за повторна употреба/рециклиране на оборудването за изображения 
 (едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Този критерий трябва да се използва заедно с критерий за възлагане 3. 
Изпълнителят трябва да предостави записи за края на експлоатационния живот на използваното оборудване за изображения. 
По-специално записът трябва да описва подробно: 
- броя устройства, взети обратно от възлагащия орган, 
- броя устройства/части, както е уместно, канализирани за повторна употреба, 
- броя устройства/части, както е уместно, канализирани за рециклиране на материалите.  

КИД3 Отчитане на доставяните консумативи 
(когато доставката на касети или на копирна и графична хартия е 
включена в договора за доставка на оборудване за изображения) 
Изпълнителят трябва да представи записи за доставянето на 
консумативи, посочени в ТС „Доставка на консумативи“, както е 
уместно, за: 
- копирна и графична хартия, отговаряща на критериите на ЕС за ЗОП 
(ТС15 а), 
- консумативи, отговарящи на критериите на ЕС за ЗОП (ТС15 б), 
- рециклирани касети и контейнери (КВ5). 

(когато доставката на касети или на копирна и графична хартия е 
включена в договора за доставка на оборудване за изображения) 
Изпълнителят трябва да представи записи за доставянето на 
консумативи, посочени в ТС „Доставка на консумативи“, както е 
уместно, за: 
- копирна и графична хартия, отговаряща на критериите на ЕС за ЗОП 
(ТС15 а), 
- консумативи, отговарящи на критериите на ЕС за ЗОП (ТС15 б), 
- рециклирани касети и контейнери (КВ5), 
- брой страници, отпечатани с рециклирани касети/контейнери, които 
спазват област 2 на критериите на ЕС за ЗОП. 
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6 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЗОП ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ (КАСЕТИ И КОНТЕЙНЕРИ) 
 
6.1 Предмет 
Предмет 

Закупуване на консумативи (касети и контейнери) със слабо въздействие върху околната среда през жизнения си цикъл. 
 

6.2 Техническа спецификация 
 

Основни критерии Всеобхватни критерии 

ТС16 Брой страници с една касета/контейнер 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Очакваният брой отпечатани страници трябва да бъде деклариран за всички касети/контейнери, които ще се доставят за използване в 
съответното оборудване за изображения.  
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която идентифицира броя отпечатани страници и свързаните процедури за изпитване, 
използвани за получаване на стойностите. Измерването на броя отпечатани страници за консумативите с мастило и тонер трябва да се 
извършва в съответствие с последната версия на следните стандарти: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ 19752 ISO/IEC,  
─ 19798 ISO/IEC,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2,  
или чрез други надеждни, точни и възпроизводими методи, които вземат предвид общопризнатите съвременни методи. 
В документацията може да има декларация на производителя или други алтернативни средства за документация, които предоставят 
необходимата информация. Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява посочените изисквания, ще се счита за 
съответстващо. 
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Пояснителна бележка: ТС16 Брой страници с една касета/контейнер 
Брой отпечатани страници: Измереният брой изображения, които може да произведе касетата/тонерът. 

ТС17 Ресурсна ефективност на маса консуматив 
 Ресурсната ефективност на маса консуматив [измереният брой 

изображения, които даден консуматив може да произведе на един 
грам от своя материал], изчислена съгласно уравнение (1), не 
трябва да бъде по-ниска от посочения в долната таблица праг: 
 

Вид 
консуматив 

Минимална ресурсна ефективност 
на маса консуматив 

Тонер касета 
или 
контейнер и 
барабан 

(2 × [10 × tanh (0,1 + 0,0003 × 
(CMass – 10)) – 0,5] + 1) 

Касета или 
контейнер с 
мастило 

(2 × [15 × tanh (0,2 + 0,0004 × 
(CMass – 8)) – 1] + 2) 

Tanh = тангенс хиперболичен 
Ефективност на маса консуматив 

=  
отпечатани страници

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 (1), 

където: 

• Брой отпечатани страници е измереният брой изображения, 
които консумативът може да произведе. 

• Маса на консуматива (CMass) е масата (g) на всяка касета или 
контейнер (плюс барабанен модул, ако е приложимо), както е 
измерена в състоянието, в което трябва да бъде монтирана (т.е. 
пълна с мастило или тонер).  
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Верификация: 
Участникът трябва да представи резултата от изчислената 
ресурсна ефективност на маса консуматив, заедно с 
документация, която определя всеки брой отпечатани страници на 
касета/контейнер, свързаните процедури за изпитване, използвани 
за получаване на стойностите, и масата на всички касети, 
контейнери и барабани, проектирани за използване във всеки 
модел оборудване за изображения. Документацията може да се 
състои от декларация на производителя, или от друго 
алтернативно средство за документация, което предоставя 
необходимата информация. 

ТС18 Съдържание на опасни вещества в консумативите 
 Оцветителите, като например тонери, мастила, твърди мастила и 

подобни, не трябва да съдържат вещества като целенасочено 
добавени съставки, които отговарят на посочените в долната 
таблица условия.  

Клас на 
опасност 

Категория 
на 
опасност 

Регламент CLP (ЕО) 
№ 1272/2008 

Канцерогенност Канц. 1A, 
1B 

H350 Може да причини 
рак 

Канцерогенност Канц. 1A, 
1B 

H350i Може да 
причини рак, ако бъде 
вдишан 

Канцерогенност Канц. 2 H351 Предполага се, че 
причинява рак 

Мутагенност на 
микробните 

Мут. 1A, 
1B 

H340 Може да причини 
генетично увреждане 
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клетки 

Мутагенност на 
микробните 
клетки 

Мут. 2 
H341 Предполага се, че 
причинява генетични 
дефекти 

Репродуктивна 
токсичност 

Репр. 1A, 
1B 

H360 Може да увреди 
оплодителната 
способност или плода 

Репродуктивна 
токсичност Репр. 2 

H361 Предполага се, че 
уврежда оплодителната 
способност или плода 

 
Освен това оцветителите не трябва да съдържат вещества като 
целенасочено добавени съставки, които изискват етикетиране на 
сместа с Н-фрази съгласно Приложение 1 към Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 или които изпълняват критериите на съответната 
класификация. 
 

Специфична 
токсичност за 
определени 
органи 
(еднократна 
експозиция) 
[STOT SE] 

STOT SE 1 H370 Причинява 
увреждане на органи 

Специфична 
токсичност за 
определени 
органи 

STOT SE 2 H371 Може да причини 
увреждане на органи 
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(еднократна 
експозиция) 
[STOT SE] 

Специфична 
токсичност за 
определени 
органи 
(Повтаряща се 
експозиция) 
[STOT RE] 

STOT RE 1 

H372 Причинява 
увреждане на органите 
при продължителна или 
повтаряща се 
експозиция 

Специфична 
токсичност за 
определени 
органи 
(Повтаряща се 
експозиция) 
[STOT RE] 

STOT RE 2 

H373 Може да причини 
увреждане на органите 
при продължителна или 
повтаряща се 
експозиция 

 
Консумативите също трябва да изпълняват следните изисквания 
за опасни материали: 

• Да не съдържат допълнителни вещества от списъка с кандидати 
на REACH при концентрация, по-висока от 0,1% (по тегло). 

• Тонерите и мастилата не трябва да съдържат целенасочено 
добавени живак, кадмий, олово, никел или съединения на 
шествалентен хром. Изключват се сложни никелови съединения 
с голямо молекулярно тегло, използвани като оцветители. 

• Тонерите и мастилата не трябва да съдържат азооцветители (бои 
или пигменти), които могат да отделят канцерогенни ароматни 
амини, посочени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламент 
REACH), Приложение XVII, Допълнение 8. 
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• Не трябва да се добавят биоциди, освен ако не е добавено досие 
на активно вещество, както е определено в Регламента за 
биоцидите (BPR, Регламент (ЕО) № 528/2012) относно 
консервантите за продукти по време на съхранение (продуктов 
тип 6). Не трябва да се използват вещества, когато те са 
отхвърлени за включване в списъка с одобрени вещества за 
продуктов тип 6. 

• Фотопроводящите барабани не трябва да съдържат 
целенасочено добавен селен, олово, живак или кадмий (или 
някое от техните съединения). 

Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, като например 
информационни листове за безопасност (ИЛБ), която доказва, че 
изискването е изпълнено за предлаганите продукти. 
Документацията трябва ясно да доказва, че всеки аспект на 
критерия е изпълнен. Доказателства за съответствието могат да се 
състоят от протоколи от изпитвания на трети страни или от 
собствени изпитвания на производителя, които доказват липсата 
на което и да било от изключените вещества, изброени в критерия.  
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

ТС19 Конструкция с възможност за повторна употреба/преработване 
Касетите или контейнерите не трябва да бъдат проектирани така, 
че да ограничават възможността за повторна 
употреба/преработване. Примери за характеристики, за които се 
счита, че ограничават възможността за преработване или 
насърчават към отказ от повторно използване на продукти, 
включват, но не са ограничени до: 

• Заявления върху касетата или контейнера, или опаковката, 
които декларират или загатват, че продуктът не е проектиран за 

Касетите или контейнерите не трябва да бъдат проектирани така, 
че да ограничават възможността за повторна 
употреба/преработване. Примери за характеристики, за които се 
счита, че ограничават възможността за преработване или 
насърчават към отказ от повторно използване на продукти, 
включват, но не са ограничени до: 

• Касети или контейнери, обхванати от патенти или лицензионни 
споразумения, които включват изявления, целящи да ограничат 
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повторна преработка. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, в която изрично 
се посочва, че касетите или контейнерите не са проектирани така, 
че да ограничават възможността за повторна употреба/преработка.  
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

повторната преработка 
• Заявления върху касетата или контейнера, или опаковката, 

които декларират или загатват, че продуктът не е проектиран за 
повторна преработка. 

Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, в която изрично 
се посочва, че касетите или контейнерите не са проектирани така, 
че да ограничават възможността за повторна употреба/преработка, 
и която определя как е постигнато съответствие с двата примера.  
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява 
посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

ТС20 Качество на консумативите 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Касетите или контейнерите трябва да отговарят на всички изисквания най-малко на един общопризнат стандарт за качество на 
касетите/контейнерите.  
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която доказва, че касетите или контейнерите изпълняват изискванията най-малко на 
един признат стандарт за качество, като например серията DIN 33870-1, серията DIN 33870-2, серията DIN 33871-1 или равностоен 
стандарт за рециклирани касети и контейнери, и серията DIN 33871-2 или равностоен стандарт за нови касети и контейнери. 
Оборудване със съответна екомаркировка тип I, което изпълнява посочените изисквания, ще се счита за съответстващо. 

ТС21 Система за обратно приемане на касети и контейнери и регистрация съгласно Директивата за ОЕЕО 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Този критерий трябва да се използва заедно с клаузата за изпълнение на договора КИД4. 
За използваните касети и контейнери трябва да бъде осигурена система за обратно приемане безплатно за възлагащия орган, като 
целта е те или техните части да бъдат канализирани за повторно използване или рециклиране на материалите.  
Участникът трябва да осигури контейнери за възлагащия орган, които да са подходящи за събиране на използвани касети и 
контейнери. 
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Участникът може да изпълнява тези задължения самостоятелно или чрез подходяща трета организация. 
Освен това трябва да бъде представено доказателство за регистрация за ОЕЕО на производителя на касетите, попадащ в обхвата на 
Директивата за ОЕЕО (ако е приложимо). 
Верификация: 
Участникът трябва да представи декларация, в която заявява, че ще бъде осигурена безплатна система за обратно приемане на касети и 
контейнери. Касети и контейнери, които имат съответна екомаркировка тип I и изпълняват посочените изисквания, ще се считат за 
съответстващи. Освен това за касетите, попадащи в обхвата на Директивата за ОЕЕО, участникът трябва да представи доказателство за 
регистрация на производителя (регистрационен номер съгласно Директивата за ОЕЕО или свидетелство за регистрация съгласно 
Директивата за ОЕЕО, или документ, който доказва, че производителят е регистриран към съответния момент).  

Пояснителна бележка: ТС21 Система за обратно приемане на касети и контейнери и регистрация съгласно Директивата за 
ОЕЕО 
Касетите за принтер, в които има електрически/електронни части и които зависят от електрически ток или електромагнитни 
полета, за да работят нормално, отговарят на определението за ЕЕО и затова попадат в обхвата на Директивата за ОЕЕО. 

 
6.3 Критерии за възлагане 
 

Основни критерии Всеобхватни критерии 

КВ5 Ресурсна ефективност на маса електрофотографски консумативи 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Трябва да се присъждат точки за електрофотографски консумативи (касети, контейнери и барабани), които свеждат до минимум 
използването на материали за целия брой страници, отпечатани с един консуматив. Може да се присъдят максимум Х точки [да се 
посочат] на участника, който предлага най-високата стойност за цялостната ресурсна ефективност на консуматива измежду всички 
електрофотографски консумативи за всеки модел оборудване за изображения. Ефективността на ресурсите трябва да бъде изчислена в 
съответствие с даденото в ТС17 уравнение. Резултатите за всеки консуматив трябва да се сумират, за да се получи обща стойност. 
Когато се купуват различни консумативи, стойността трябва да бъде средна стойност за всички продукти, които трябва да бъдат 
доставени. 
Верификация: 
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Участникът трябва да представи резултата от изчислението на ресурсната ефективност на маса консуматив, заедно с документация, 
която определя следното за всички касети/контейнери и отделни барабанни модули, използвани в съответното електрофотографско 
оборудване за изображения: 

• брой страници с една касета/контейнер 
• маса на пълни касети/контейнери 
• маса на отделните барабанни модули. 
Документацията може да се състои от декларация на производителя или от друго, алтернативно доказателствено средство, което дава 
необходимата информация. 

КВ6 Улесняване на възможността за повторна употреба/преработка 
Може да се присъдят максимум Х точки [да се определят] на 
участника, който предлага консумативи, изпълняващи следното 
изискване: 

• Да е възможно консумативите да се демонтират ръчно, а 
където е необходимо, като се използват универсално достъпни 
инструменти (напр. свободно достъпни глави на винтове, 
клещи или пинсети), за да се сменят износените части и да 
бъдат презаредени с тонер или мастило. 

Верификация: 
Участникът трябва да предостави документация, която пояснява 
как е изпълнено изискването. 

Може да се присъдят максимум Х точки [да се определят] на 
участника, който предлага поне една от следните технически 
характеристики или практики: 
• Консумативите са проектирани да улесняват повторната 

употреба/преработка чрез технически характеристики, които 
стимулират повторната преработка, а именно: 
 избягване на чип в консуматива, който контролира 

функцията за изображения 
или 
 инсталиран чип, който включва функция, позволяваща 

пълно нулиране чрез управлението на оборудването за 
изображения или чрез свързан в мрежа компютър, без да са 
необходими допълнителни продукти 

• ПОО предлага на организации, които не са ПОО, да закупят 
правата на разумна цена, за да препрограмират чип на 
консуматив така, че да се поддържат всички функции на 
оборудването за изображения 

• От момента на първото пускане на пазара на ЕС на даден 
консуматив, на свободния пазар се предлагат резервни чипове, 
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които поддържат всички функции на оборудването за 
изображения. 

Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която обяснява кои 
технически характеристики на горепосочените практики са 
приложени.  

КВ7 Управление на касетите в края на жизнения цикъл 
 (Този критерий трябва да се използва заедно с клаузата за 

изпълнение на договора КИД4.) 
Трябва да се присъждат точки на участник, който предоставя 
услуга за повторна употреба/преработка и рециклиране на 
използваните касети, за които се изисква избирателно третиране в 
съответствие с Приложение VII към Директивата за ОЕЕО за 
продукти, стигнали края на експлоатационния си живот, без 
разходи за възлагащия орган.  
Услугата трябва да включва следните дейности: 
- събиране, 
- разглобяване за повторна употреба/преработка, рециклиране 
и/или изхвърляне на компоненти. 
Участникът трябва да предостави контейнери на възлагащия орган, 
които са подходящи за събиране на използваните касети. 
Подготовката за операциите по повторна употреба, рециклиране и 
изхвърляне трябва да се извършва в пълно съответствие с член 8 и 
Допълнения VII и VIII към (преработения текст на) Директива 
№ 2012/19/ЕС. 
Доставчикът може да изпълни тези задължения самостоятелно или 
чрез подходяща организация трета страна.  
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В случай че услугата се предоставя извън ЕС, където Директивата 
за ОЕЕО не се прилага, обработването на изхвърлени компоненти 
се извършва при условия, които са равностойни на изискванията на 
тази Директива [1].  
 
Верификация: 
Участникът трябва да представи данни за организацията на 
събиране и подготовка за повторна употреба/преработка и 
рециклиране/изхвърляне. По време на договора това трябва да 
включва валидно доказателство за съответствие на обработващите 
ОЕЕО съоръжения, които ще се използват (ако е приложимо). 
Касети със съответна екомаркировка тип I, които отговарят на 
посочените изисквания, ще се считат за съответстващи. 
Към момента на съставяне на настоящия документ са взети предвид 
следните схеми за съответствие, за да бъдат изпълнени тези 
изисквания: изискването на WEEELABEX:2011 относно 
„Третиране на ОЕЕО“, на стандарта „Отговорно рециклиране“ 
(р.2:2013) за рециклиращите електроника предприятия; на 
стандарта e-Stewards 2.0 за „Отговорно рециклиране и повторна 
употреба на електронно оборудване“, на стандарта AS/NZS 
5377:2013 за Австралия/Нова Зеландия относно „Събирането, 
съхранението, превоза и третирането на електрическо и електронно 
оборудване в края на жизнения му цикъл“. 

 Пояснителна бележка: КВ7 Управление на касетите в края на 
жизнения им цикъл 
 
[1] Към момента на изготвяне на настоящия Работен документ на 
службите Комисията планира да приеме делегиран акт, за да 



 

50 

определи критериите за оценка на равностойните условия. 
 

 
6.4 Клаузи за изпълнение на договора 
 

Основни критерии Всеобхватни критерии 

КИД4 Отчитане на дейностите за повторно използване/рециклиране на консумативи 
 (едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
За насипни пратки (т.е. не за връщане на отделни консумативи) изпълнителят трябва да представи записи в безплатната система за 
обратно приемане на използваните консумативи, чието предназначение е да канализира такова оборудване или неговите части за 
повторна употреба или за рециклиране на материалите, като се предпочита повторната употреба. 
По-специално, в записа трябва да описва подробно: 
- броя консумативи, взети обратно от възлагащия орган, 
- броя и видовете части, както е уместно, канализирани за повторна употреба/вторично производство, 
- броя и видовете части, както е уместно, канализирани за рециклиране на материалите. 
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7 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЗОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПЕЧАТНИ УСЛУГИ 
 
7.1 Предмет 

Предмет 

Закупуване на печатни услуги, чието въздействие върху околната среда е ниско през целия им жизнен цикъл 
 

7.2 Техническа спецификация 
 

Основни критерии Всеобхватни критерии 

ТС22 а) Ангажимент за повторно използване на оборудването за изображения 
 (едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Участниците приемат, че напълно функционално оборудване за изображения, притежавано от възлагащия орган и налично в 
помещенията на възложителя, трябва да бъде запазено за продължаваща употреба, вместо да бъде заменено с нови продукти (подлежи 
на одобрение от възлагащия орган).  
Това изискване не се прилага, ако се инсталират цялостно по-малко на брой продукти за изображения. 
Това изискване не се прилага, когато доставчикът предостави доказателства, показващи, че замяната на съществуващ продукт с по-
ефикасен би намалило цялостното въздействие върху околната среда. 
Това изискване не се прилага, когато доставчикът представи подходяща обосновка, определяща защо използването на по-старо 
оборудване не може да се поддържа. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи декларация за съответствие с това изискване. 
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Основни критерии Всеобхватни критерии 

ТС22 б) Ангажимент за ремонтиране на оборудването за изображения 
 (едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Доставчиците приемат, че оборудването за изображения, което спре да функционира през действието на договора, ще бъде изцяло 
възстановено за работа, като се използват резервни части (подлежи на одобрение от възлагащия орган). Това изискване не обхваща: 
• оборудване за изображения, което повече не е в състояние да осигурява необходимото ниво на функциониране, предвидено от 
възлагащия орган, 
• оборудване за изображения, което не може на практика да бъде изцяло възстановено да работа чрез смяна на неработещи части или 
заради липса на налични резервни части, или заради прекомерни разходи, 
• положение, при което възлагащият орган желае да намали общия брой модели оборудване за изображения, които са в експлоатация. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи декларация за съответствие с това изискване. 

ТС23 Доставка на оборудване за изображения, отговарящо на критериите на ЕС за ЗОП 
(когато доставката на оборудване за изображения е включена в 
договора за печатни услуги) 
Оборудването за изображения, предлагано от участника като част 
от доставката на печатни услуги, трябва да съответства на 
основната техническа спецификация, включена в област 1 на 
критериите на ЕС за ЗОП „Оборудване за изображения“. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

(когато доставката на оборудване за изображения е включена в 
договора за печатни услуги) 
Оборудването за изображения, предлагано от участника като част 
от доставката на печатни услуги, трябва да съответства на 
всеобхватната техническа спецификация, включена в област 1 на 
критериите на ЕС за ЗОП „Оборудване за изображения“. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 
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Основни критерии Всеобхватни критерии 

ТС24 а) Доставка на копирна и графична хартия, отговаряща на критериите на ЕС за ЗОП 
(когато доставката на копирна и графична хартия е включена в 
печатните услуги) 
Копирната и графичната хартия, предлагани от участника като 
част от доставката на печатни услуги, трябва да отговаря на 
основната техническа спецификация на критериите на ЕС за 
зелени обществени поръчки на копирна и графична хартия4. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

(когато доставката на копирна и графична хартия е включена в 
печатните услуги) 
Копирната и графичната хартия, предлагани от участника като 
част от доставката на печатни услуги, трябва да отговаря на 
всеобхватната техническа спецификация на критериите на ЕС за 
зелени обществени поръчки на копирна и графична хартия4. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

ТС24 б) Доставка на консумативи, отговарящи на критериите на ЕС за ЗОП 
(когато доставката на консумативи за оборудване за 
изображения е включена в печатните услуги) 
Предлаганите от участника консумативи като част от доставката 
на печатни услуги трябва да отговарят на основната техническа 
спецификация, включена в област 2 на критериите на ЕС за ЗОП 
„Консумативи за оборудване за изображения“. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

(когато доставката на консумативи за оборудване за 
изображения е включена в печатните услуги) 
Предлаганите от участника консумативи като част от доставката 
на печатни услуги трябва да отговарят на всеобхватната 
техническа спецификация, включена в област 2 на критериите на 
ЕС за ЗОП „Консумативи за оборудване за изображения“. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че 
продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 

 

 
3 Намира се на адрес http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Критерии за възлагане 
 

Основни критерии Всеобхватни критерии 

КВ8 Доставка на повторно използвани/рециклирани касети и контейнери 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
(когато доставката на касети и контейнери е включена в печатната услуга) 
Трябва да бъдат присъдени точки за ангажимента да се осигури най-големият процент (дял) от повторно използвани/рециклирани 
касети/контейнери, които съответстват на основната техническа спецификация, включена в област 2 на критериите на ЕС за ЗОП 
„Консумативи за оборудване за изображения“. 
Верификация: 
Участникът трябва да представи допълнителна документация, че продуктите, които трябва да бъдат доставени, изпълняват 
горепосочените критерии. 
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КВ9 Предоставяне на управлявани печатни услуги 
 Точки ще бъдат присъдени на участниците, които предлагат 

управлявани печатни услуги (УПУ).  
УПУ трябва да обхващат следните области: 
-Оценка: включва преглед на съществуващата среда за печат в 
дадена организация, като оценката цели да даде препоръки за по-
добро управление на устройствата.  
-Оптимизация: включва консолидиращи и рационализиращи 
устройства и бизнес процеси за разработване на всеобхватна 
стратегия за УПУ. 
-Управление: обхваща систематични прегледи, контрол на 
споразуменията за ниво на обслужване и дистанционно 
управление. Целта е да се подобрят текущите процеси и работни 
потоци.  
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която описващи 
подробно условията за УПУ.  

Пояснителна бележка: КВ9 Предоставяне на управлявани 
печатни услуги 
Терминът „Управлявани печатни услуги“ (УПУ) е дефиниран 
като „активното управление и оптимизиране на устройства, 
извеждащи документи, и свързаните с тях бизнес процеси“. 

 
7.4 Клаузи за изпълнение на договора 
 

 Основни критерии Всеобхватни критерии 
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КИД5 Отчитане на доставените консумативи 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

 (когато доставката на консумативи за оборудването за изображения или на копирна и графична хартия е включена в печатната 
услуга) 
Изпълнителят трябва да предостави записи за доставката на консумативи, посочени в ТС „Доставка на консумативи“, както е уместно, 
за: 
- копирна и графична хартия, отговаряща на критериите на ЕС за ЗОП (ТС24 а), 
- консумативи, отговарящи на критериите на ЕС за ЗОП (ТС24 б), 
- повторно използвани/рециклирани касети/контейнери (КВ5). 
КИД6 Подаване на информация за използване на консумативите 
 Предоставянето на печатни услуги трябва да включва редовно 

подаване на подробна статистика за използването на консумативи 
на възлагащия орган или когато бъде поискано от възлагащия 
орган по време на срока на договора за услуги. Информацията за 
използването на консумативи трябва да включва, както е уместно, 
долупосочената информация: 
• Употребата на хартия за всеки модел оборудване за изображения 
от наличните, като се посочват: 

─ броят листове/рула хартия и размер (т.е. А4, А3 и т.н.), 

─ видът хартия (напр. рециклирана, неупотребявана, грамаж 
и др.) 

• Броят касети или контейнери, използвани за всеки модел 
оборудване за изображения от наличните устройства 
• Брой отпечатани страници на касета/контейнер/барабанен модул 
за всеки модел оборудване за изображения от наличните 
устройства 
• Количество други консумативи, използвани за всеки модел 
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оборудване за изображения от наличните устройства 
• Брой нови и рециклирани консумативи, които са използвани 
• Брой консумативи, използвани за черно-бял и цветен печат (по 
вид цвят) 
• Брой дефектни страници или неупотребяеми консумативи при 
пристигане (по вид). 
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, в която се 
съдържа изброената информация.  
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КИД7 Подаване на екологична информация по време на договора за услуги 
 Предоставянето на услугата трябва да включва, по искане на 

възлагащия орган, осигуряването на следната информация през 
срока на валидност на договора: 
Информация, засягаща управлението на оборудването за 
изображения и свързаните с него компоненти в края на 
експлоатационния живот. Това трябва да включва: 
• Първоначално местоназначение на продуктите в края на 
жизнения цикъл 
• Потвърждение, че доставчиците на услуги за управление на края 
на жизнения цикъл са постоянно сертифицирани съгласно 
стандарт за рециклиране от независими сертифициращи органи 
• Брой продукти, изпратени за: 
  • Повторно използване 
  • Повторна преработка 
 • Рециклиране 
 • Други опции за края на жизнения цикъл (да се посочат – напр. 
възстановяване на енергия, депониране на отпадъци). 
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която 
потвърждава, че изискваната екологична информация ще бъде 
предоставена по искане на възлагащия орган през времетраенето 
на договора. 
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8 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ЗОП 

8.1  Предмет 

Предмет 

Закупуване на оборудване за изображения 
Закупуване на консумативи (касети и контейнери) 
Закупуване на печатни услуги 

 
8.2 Техническа спецификация 
 

 Основни критерии Всеобхватни критерии 

ТС25 а) Гарантирани доставки на консумативи по време на договора 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
(приложимо за търгове, при които е включено доставяне на консумативи) 
Участникът трябва да гарантира осигуряването на консумативи за всяко оборудване за изображения, което се задържа за използване през 
времетраенето на договора.  
Верификация: 
Участникът трябва да представи декларация за съответствие с този критерий. 
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 Основни критерии Всеобхватни критерии 

ТС25 б) Гарантирани доставки на резервни части по време на договора 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
(приложимо е за търгове, при които е включено предоставяне на ремонтна услуга) 
Услугата трябва да включва предоставяне на резервни части за всяко съществуващо и инсталирано оборудване за изображения, което е 
задържано за използване през срока на договора.  
Верификация: 
Участникът трябва да представи документация, която потвърждава, че през срока на договора ще бъдат доставяни резервни части за всяко 
съществуващо и монтирано оборудване за изображения, което е задържано за използване.  

ТС26 Указания за потребителя за управление на екологичните показатели 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
Трябва да се предложи обучение на място или онлайн за начините за максимално увеличение на екологичните показатели на конкретното 
оборудване за изображения, предоставено от производителя и от най-добрите практики за използване на съответните консумативи. Друга 
възможност е да се предостави наръчник за управление на екологичните показатели с указания, включени като конкретна част от 
ръководството за потребителя и/или в цифров вид, достъпна чрез уебсайта на производителя.  
Която и да е от избраните опции трябва да обхваща поне следните елементи: функции за управление на хартията, функции за енергийна 
ефективност, по-ефективно използване и по-добро управление на консумативите в края на жизнения цикъл.  
Верификация: 
Продукти със съответна екомаркировка тип I , които изпълняват посочените изисквания, ще се считат за съответстващи. Други подходящи 
средства за доказване изпълнението на горепосочената клауза също ще бъдат приемани, като например предоставена от производителя 
декларация, когато оборудването бъде доставено. 
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9 ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ 
Анализът на разходите през жизнения цикъл представлява метод за оценяване на 
общите разходи за проучваната продуктова група или услуга. Той отчита всички 
разходи, свързани с покупката и използването, както и дейностите по поддържане на 
тази продуктова група или услуга, и с изхвърлянето на създадените от употребата 
отпадъци. Целта на този анализ е да изчисли общите разходи за алтернативите на 
проекта и да избере опцията, която гарантира покупката и/или услугата, които ще 
осигурят най-ниските общи разходи за съответното качество и функция. Анализът на 
разходите за целия жизнен цикъл следва да се извърши рано в процеса на закупуване. 
Използването му в процедурите по ЗОП може да помогне да се определят най-ниските 
разходи при оценяване на офертите. Всъщност анализът на разходите за жизнения 
цикъл може да помогне на органите да вземат предвид не само разходите за 
придобиване на продукт или услуга (напр. разходи за суровини и производство), но 
също и други разходи, които обикновено трябва да се определят и изчислят от 
купувача (напр. разходи за поддръжка, текущи разходи, разходи за изхвърляне и 
рециклиране и др.). Тези видове разходи трябва да се добавят към продажната цена, за 
да се получи цялостна оценка на разходите за целия жизнен цикъл на продукт или 
услуга. В допълнение този анализ отчита вторичните ефекти за околната среда от 
даден продукт или услуга през жизнения цикъл, когато може да се определи парична 
стойност. Използването му може да осигури по-обширен поглед върху разходите за 
услуга през етапите на жизнения ѝ цикъл, включително, например, не само разходите 
за доставки, аксесоари и машини, но също и разходите за изпълнение на услугата 
(напр. консумация на енергия по време на работа) и разходите за труд. Директива 
№ 2014/24/ЕС относно възлагането на обществени поръчки определя кои разходи да 
бъдат вземани предвид в един икономически анализ на предстоящата покупка. 
Публичните органи могат да предоставят на бранша истински стимули за разработване 
на зелени технологии чрез зелени обществени поръчки. В някои сектори на услугите 
въздействието може да бъде особено голямо, тъй като публичните купувачи разполагат 
с голям дял от пазара (напр. енергоефективни сгради, обществен транспорт, 
управление на съоръжения). Ако се вземат предвид разходите за целия жизнен цикъл 
за времетраенето на договор, зелените обществени поръчки могат да спестят пари, като 
в същото време ще имат по-малко въздействие върху околната среда. Като се купува 
разумно, може да се спестяват материали и енергия, да се намаляват отпадъците и 
замърсяването и да се насърчават устойчиви модели на поведение. 
В предварителния доклад8 разходите за жизнения цикъл са изчислени за оборудване за 
изображения, за да се добие обща представа за най-съществените разходи за 
възложителите на обществени поръчки.  
Взети са предвид следните разходи: 

1. Разходи за закупуване 
2. Текущи разходи за експлоатация (т.е. разходи за електричество, хартия и 

тонер/касети с мастило) 
3. Текущи разходи за ремонт и техническо обслужване 
4. Разходи, свързани с края на жизнения цикъл 

Разходите за инсталиране са разглеждат като незначителни. Макар че по-големите 
машини изискват професионален монтаж, разходът за него все пак е незначителен в 
сравнение с цената на машината.  
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На пазара се предлагат принтери и МФУ с различни размери и с много различни 
разходи за закупуване и експлоатация. При събирането на информация бяха 
определени три размера, базирани на скоростта на печатане – те могат да се видят в 
Таблица 1. 
Таблица 1. Категории принтери и МФУ според размера (определен според скоростта на печатане) 

Размер Скорост на печатане 

(Страница на минута – ppm) 

Нисък 1 – 20 

Среден 21 – 40 

Голям >40 
 

Освен това цените и разходите също варират в широки граници, в зависимост от това 
дали печатът е цветен или монохромен. Затова данните за разходите са разделени не 
само според размера на оборудването, но също и в зависимост от вида на печата. 
 

1. Разходи за закупуване: 
Разходите за закупуване на оборудване за изображения може да варират в зависимост 
от технологията, марката и възможностите. Те варират от по-малко от 100 евро за 
малки мастиленоструйни принтери, до 10 000 евро за големи МФУ.  
 

2. Текущи разходи за експлоатация: 
Текущите разходи за експлоатацията на оборудване за изображения обикновено се 
състоят от разходи за електричество и за консумативи, като например хартия, тонер и 
касети с мастило.  

• Електричество: Приема се, че цената на електроенергията за бизнеса в ЕС-28 
е 0,2087 евро за kWh през 2015 г.5 

• Консумативи: 
Хартия: от цените на дребно на 20 производители бе установено, че 
разходите за хартия са 0,042 евро за лист хартия с формат А4 и 0,062 за 
лист хартия с формат А3. 
Касети: разходите за тонер или мастилени касети варират много според 
вида и капацитета. Тенденцията е малките лазерни и мастиленоструйните 
принтери да са с най-високата цена в евро на отпечатана страница, а 
големите лазерни МФУ – с най-ниската. Разликите в цените на касетите – 
от цветни до монохромни – могат да се наблюдават в събраните данни 
(вижте Таблица 2). 

 
5 Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите. Цени и разходи за енергия в Европа. Страница 5. Намира се на адрес 
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf
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Таблица 2. Събрани данни за цените на тонерите и касетите за МФУ и принтери 

Технология 
на печат 

Производит
ел на 
касетата 

Цветна/мон
охромна 

Ценови 
диапазон 
(евро) 

Диапазон на 
броя 
отпечатани 
страници 
(стр./жизнен 
цикъл) 

Диапазон на 
разходите 
на страница 
(евро) 

Лазер ПОО Черен 49 – 269 1400 – 50 000 0,002 – 0,054 

Цветна 67 – 326 1000 – 55 000 0,002 – 0,067 

Рециклирана Черен 26 – 67 1000 – 44 000 0,002 – 0,050 

Цветна 20 – 105 1000 – 38 000 0,002 – 0,021 

Мастиленост
руйни 
принтери 

ПОО Черен 6 – 37 300 – 2500 0,011 – 0,058 

Цветна 24 – 26 1020 – 1500 0,017 – 0,024 

Рециклирана Черен 9 – 20 560 – 1200 0,017 – 0,032 

Цветна НП6 НП НП 
 

3. Текущи разходи за ремонт и техническо обслужване: 
Средният разход за един ремонт, установен чрез онлайн проучване, е приблизително 
52 евро. Разходите варират от 34 до 78 евро.  
 
4. Разходи, свързани с края на жизнения цикъл: 
Разходите, свързани с края на жизнения цикъл, включват разходите за изхвърляне на 
оборудването за изображения, разходите за закупуване на услуги от рециклиращите 
дружества или разходите за превоз до рециклиращите пунктове или пунктовете за 
ОЕЕО. Тъй като по-голямата част от офис оборудването за изображения е сравнително 
лесно за демонтаж, разходите по извеждане от експлоатация се считат за незначителни. 
В зависимост от държавата в ЕС тези разходи могат да варират от 80 евро плюс ДДС 
до по-големи суми, в зависимост от броя часове ръчен труд и транспортния 
капацитет7.  
 
Отчитайки цялата информация по-горе, общите разходи през жизнения цикъл бяха 
изчислени на базата на средния брой отпечатани страници на месец – 2500, 8000 и 
25 000 за малки, средни и големи продукти. Резултатите са представени в 
предварителния доклад8.  
На следващата фигура са показани резултатите за средно 8000 отпечатани страници на 
месец. Целият експлоатационен живот на разглежданото оборудване за изображения е 
6 години за лазерните принтери и МФУ и 4 години за мастиленоструйните принтери, 
МФУ и скенерите. Вижда се, че разходите за хартия, а в случая с малките устройства – 

 
6 НП = няма данни за касети, които са съвместими с МФУ/принтери, за които е събрана информация за 
цените. 
7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/ , влизане през юли 2017 г. 
8 Предварителен доклад: ЗОП на ЕС относно оборудване за изображения Намира се на адрес 
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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и разходите за тонер – преобладават в разходите за жизнения цикъл на оборудването за 
изображения. 

 

Фигура 1. Общи разходи за целия жизнен цикъл на продукта при 8000 отпечатани страници на 
месец 

 

Европейската комисия е разработила серия инструменти за изчисляване на разходите 
за целия жизнен цикъл за конкретни сектори, които целят да улеснят използването на 
този метод сред възложителите на обществени поръчки. Целта на инструмента е да 
насърчава и улеснява широкото прилагане на оценката на разходите за целия жизнен 
цикъл между публичните органи в Европейския съюз, за да могат организациите да 
вземат икономически по-ефективни решения в процедурите по възлагане на 
обществени поръчки. 
Ръководството за разходите за целия жизнен цикъл и инструментът за изчисление за 
сектора на оборудването за изображения могат да се намерят на адрес: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 
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