
1 
 

Критерии на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за градинарски продукти и услуги 
 
Екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП) представляват доброволен инструмент. С настоящия документ се предоставят критериите на ЕС за 
ЕОП, разработени за продуктовата група „градинарски продукти и услуги“. Подробно описание на основанията за подбор на тези критерии, както и 
препратки към източници на допълнителна информация, се съдържат в придружителния технически информационен доклад (Technical Background 
Report). 
 
За всяка група от продукти/услуги са представени два набора от критерии: 

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

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

 
 
1. Определение и обхват 
 
Обхват 
 
Критериите на ЕС за ЕОП обхващат обществени поръчки за поддържане на обществени зелени площи: градинарски продукти, машини и услуги за 
поддържане на обществени зелени площи. Информация във връзка с градинските мебели може да се намери в критериите на ЕС за ЕОП за мебели и 
в съпътстващите информационни доклади1. Някои екологични аспекти на градинарските услуги остават извън обхвата на тези препоръки, като 
например употребата на леко- и тежкотоварни автомобили и на униформи за персонала, защото тези елементи са включени в други продуктови 
групи, а именно „транспорт“ (за превозни средства) и „текстилни изделия“ (за униформи на персонала), вж. също съответните критерии за ЕОП1. 
 
Градинарските услуги могат да се извършват пряко от служители на възлагащия орган или чрез обслужваща фирма. Поради това документът ще 
предостави критерии както за пряка доставка на основните продукти/елементи, използвани в поддръжката на градини: растителни видове, 
подобрители на почвата, градинарски материали и инструменти, машини (косачки, дробилки) и напоителни системи; така и за възлагане на 
поръчки за градинарски услуги, за които ще бъдат определени допълнителни спецификации за транспортни и други договорни клаузи. 
 

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

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Градинарски продукти 
 
Препоръчват се критерии за следните основни продукти и оборудване, използвани в градинарството: 

• подобрители на почвата (подобрител на почвата е вещество, което периодично се внася в почвата за повишаване на нейното плодородие и 
съдържа съставки като компост, торове и мулч с органичен произход); 

• декоративни растения (декоративно растение е растение, което не е характерно за даденото място); 
• напоителни системи; 
• градинарски машини; 
• смазочни масла; 
• хербициди и пестициди; 
• инвазивни растения. 

 
Критериите се прилагат само за следните видове градинарски машини с горивни двигатели, електрически двигатели, презаредими батерии или 
ръчно задвижване: 

• косачки (вкл. трактори за ливада) и разрохвачки; 
• храсторезни триони; 
• верижни триони; 
• моторни кастрачки с въртяща се корда; 
• машини за подрязване на дървета, храсти и жив плет; 
• машини за събиране на листа и въздуходувки за листа; 
• автоматични косачки; 
• автоматични култиватори; 
• фрезерни култиватори; 
• дробилки за компост. 

 
При определяне на спецификациите са използвани критериите за съществуващи екомаркировки. Въпреки че в някои случаи е трудно да се даде 
приоритет на определени критерии, тъй като те са взаимосвързани, се прави разграничение между основните и подробните критерии. 
 
При напоителните системи обаче разграничение между основните и подробните критерии не е направено, тъй като монтажът на ефикасни 
напоителни системи изисква покриването на почти всички критерии, което затруднява разграничаването между двете нива. Нещо повече, тъй като 
за оферентите не е сложно да демонстрират съответствие с критериите, а за възлагащия орган не е трудно да го провери, не беше счетено за 
необходимо те да се разграничат. 
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Градинарски услуги 
 
За случаите, в които извършването на градинарски услуги се възлага на външни изпълнители, са препоръчани критерии както за продуктите, които 
ще бъдат използвани, така и за практиките, които трябва да се прилагат при извършване на услугата. 
 
Заедно с техническите спецификации и критериите за подбор се препоръчват и редица договорни клаузи, които не могат да бъдат оценени по време 
на тръжната процедура. Затова ще бъде необходимо специално наблюдение по време на управлението на договора. 
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2. Основни въздействия върху околната среда 
 

Основни въздействия върху 
околната среда 

 Подход при ЕОП 

• Замърсяване на почви и води, 
еутрофикация2, биоакумулация 
(биологично натрупване) и 
биомагнификация (повишаване на 
концентрацията в биосистемата) 3 на 
опасни вещества с отрицателни и 
дори токсични ефекти върху 
околната среда в резултат на 
неправилно използване на продукти 
за растителна защита и торове, както 
и използването на токсични 
смазочни масла 

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

• Голямо потребление на питейна вода 
• Генериране на големи количества 

органични отпадъци 

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

• Избягване на употребата на торф като подобрител на почвата 
• Ограничаване на рисковете от продукти за растителна защита и прилагане на 

алтернативни методи за борбата с вредителите 
• Използване (когато е възможно) на непитейна вода, монтаж на ефикасни напоителни 

системи и прилагане на различни мерки за намаляване на нуждите от вода, например 
мулчиране, подреждане на растенията според техните нужди от напояване или 
подбиране на приспособени/местни декоративни растения 

• Препоръчително е снабдяването с биологично произведени и местни декоративни 
растения 

• Осигуряване на разделно събиране на отпадъци и преработване на органичните 
отпадъци за компостиране и мулчиране 

• Снабдяване с продукти, доставени в опаковки, които са рециклирани, могат да се 
компостират, предвидени са за многократна употреба, могат да се рециклират или са 
биоразградими 

• Употреба на машини с ниски нива на шум, ниски нива на емисии и ниско 
потребление, както и по-природосъобразни горива 

• Използване на смазочни масла, които се разграждат бързо и не подлежат на 

                                                 
2 Еутрофикацията е процес, при който водни басейни (като езера, устия или бавнотечащи потоци) се пренасищат с хранителни вещества, което води до 
прекомерно развитие на растения (водорасли, нежелателни растения). Когато увеличената популация от растения умре и се разложи, количеството на кислорода 
във водата намалява, което може да доведе до смъртта на някои водни организми (например, риби). Хранителните вещества могат да произлизат от много 
антропогенни (създадени от човека) източници, например торове, използвани на нивите; ерозия на почвите; отлагане на азот от атмосферата; изходни води от 
пречиствателни станции за отпадъчни води и непречистени градски отпадъчни води. 
3 Биоакумулация се получава тогава, когато един организъм поема токсично вещество по-бързо, отколкото това вещество се отделя или разгражда биологично. 
Биомагнификацията представлява увеличение на концентрацията на вещество, което се появява в хранителна верига като следствие от: енергията на хранителната 
верига и ниския (или несъществуващ) темп на отделяне/разграждане на това вещество. Въпреки че понякога се използва взаимозаменяемо с „биоакумулация“, 
важно е да се направи разграничение между двете. Биоакумулацията се наблюдава в рамките на един организъм, а биомагнификацията се среща на различни 
трофични нива (от хранителна верига). 
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• Генериране на големи количества 
отпадъци от опаковки 

• Шум и замърсяване на атмосферата, 
причинени от градинарските машини 
и използваните горива 

• Транспорт 
 

потенциална биоакумулация, или на преработени масла за градинарски машини 
• Подходящо обучение на персонала 
• Ограничаване на разпространението на инвазивните растителни и животински видове 

Забележка: редът на посочване на въздействията не отразява непременно реда на тяхната важност. 
3. Критерии на ЕС за ЕОП за градинарски продукти и услуги 
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Основни критерии Подробни критерии 
3.1 Критерии на ЕС за ЕОП за декоративни растения 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на декоративни растения и дървета Закупуване на декоративни растения и дървета 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Характеристики на растенията 
 
1. Най-малко [X] % от декоративните растения трябва да бъдат 

растителни видове, подходящи за местните условия на отглеждане 
(например, киселинност на почвата, среден обем на валежите, 
годишен температурен диапазон и др.). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят списък на всички 
растителни видове, които предлагат за доставка, заедно с цените и 
общия брой на единиците, които ще се доставят. 
 

Характеристики на растенията 
 
1. Най-малко [X+10] % от декоративните растения трябва да бъдат 

растителни видове, подходящи за местните условия на отглеждане 
(например, киселинност на почвата, среден обем на валежите, 
годишен температурен диапазон и др.). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят списък на всички 
растителни видове, които предлагат за доставка, заедно с цените и 
общия брой на единиците, които ще се доставят. 
 

 2. Най-малко [Y] % от декоративните растения трябва да са 
биологично произведени в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 834/2007. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят списък на всички 
растителни видове, които предлагат за доставка, заедно с цените и 
общия брой на единиците, които ще се доставят. 
 

 Контейнери за растения 
 
3. Растенията трябва да се доставят в контейнери за многократна 

употреба или биоразградими контейнери. Ако контейнерите за 
растения са за многократна употреба, предприятието трябва да ги 
прибере след засаждането на растенията/дърветата. Ако 
контейнерите за растения са биоразградими, те трябва: 
• да са изработени от 100 % биоразградими (позволяващи 

компостиране) вещества, например слама, корк, дървесно 



7 
 

брашно, царевично нишесте; 
• да не съдържат синтетични пластмасови материали, 

пластификатори или биоцидни вещества, каквито се срещат 
например в биоциди или консерванти. 

 
Удостоверяване: Ако контейнерите са за многократна употреба, 
оферентите трябва да представят подписана декларация, в която 
заявяват, че ще приемат обратно за повторна употреба контейнерите за 
растения, събрани избирателно от градинарския персонал. Ако 
контейнерите са биоразградими, оферентите трябва да представят 
списък на съставките на продукта и съответния им дял, заедно с 
декларация, че спецификациите са спазени. Въз основа на представения 
от оферентите списък на съставките на продукта и съответния им дял 
възлагащият орган за своя сметка прави справки в съответната 
документация, включително европейските и националните стандарти, 
за да установи дали контейнерите са биоразградими. Контейнери за 
растения с екомаркировка тип І, отговарящи на горепосочените 
критерии, ще се считат за съответстващи на изискванията, както и 
продукти, класифицирани като биоразградими и позволяващи 
компостиране съгласно стандарт EN 13432:2000 или негов еквивалент. 
Всяко друго подходящо доказателство се приема. 
  

 Опаковка 
 
4. Малките растения трябва да се доставят в щайги или кутии за 

многократна употреба. 
 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подписана 
декларация, че ще изпълнят този критерий. 
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Обяснителни бележки 
 
Растения, подходящи за местните условия на отглеждане: Възлагащият орган ще трябва да изготви списък с най-често срещаните растителни 
видове, които са приспособени към киселинността на почвата, средния обем валежи, годишния температурен диапазон и др. на региона. Като 
алтернатива оферентите могат да бъдат поканени да представят свой собствен списък на подходящи растения и различните предложения могат се 
сравняват въз основа на списък от критерии за сравнение, първоначално зададени на оферентите от възложителя. Възлагащият орган за своя сметка 
прави справки в съответната документация, включително в официални национални или регионални източници, за да състави списък на растителни 
видове, подходящи за местните условия на отглеждане. 
 
Местни/характерни за региона растения: Ако възлагащият орган желае да засили връзката на градските зелени площи с естествената среда и да 
създаде местообитания за фауната в района на града, той може да посочи, че определен процент от растенията трябва да са местни или характерни 
за региона (което не означава да бъдат отглеждани на място). Органът ще трябва да изготви списък с най-често срещаните местни растителни 
видове в региона, подходящи за озеленяване. Тези списъци обикновено са леснодостъпни. Като алтернатива оферентите могат да бъдат поканени да 
представят свой собствен списък на местни растения и различните предложения могат да бъдат сравнявани. 
 
Биологично произведени растения: Наличието на биологично произведени растения варира значително в отделните държави. Когато 
възлагащият орган не е сигурен относно цените и наличността на продуктите на пазара, препоръчително е да се извърши първоначално проучване 
на пазара, за да се посочи дали продуктите са налични на пазара и да се определи подходящият процент. Съответно това може да се използва като 
критерий за възлагане на поръчки. 
 
% растения, подходящи за местните условия на отглеждане и/или биологично произведени: Възлагащият орган трябва да уточни как ще бъде 
определен процентът — по брой или изразходени евро. Възлагащият орган може също така да уточни, че някои растения от някои видове трябва да 
бъдат 100 % биологично произведени. 
 
 

Основни критерии Подробни критерии 
3.2 Критерии на ЕС за ЕОП за подобрители на почвата 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на подобрители на почвата със слабо въздействие върху 
околната среда. 
 

Закупуване на подобрители на почвата със слабо въздействие върху 
околната среда. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Основни съставки на предназначените за наторяване 1. Основни съставки на предназначените за наторяване 



9 
 

подобрители на почвата 
 

1.1. Подобрителите на почвата, които ще се използват при 
извършването на услугата, трябва да не съдържат торф или утайки 
от отпадъчни води. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подробния състав 
на продукта, произхода на органичното вещество и декларация за 
съответствие с горепосочените изисквания. Продукти с екомаркировка 
тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат за 
съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

подобрители на почвата 
 
1.1. Подобрителите на почвата, които ще се използват при 

извършването на услугата, трябва да не съдържат торф или утайки 
от отпадъчни води. 

 
1.2. Съдържимите органични вещества трябва да са получени от 

преработката и/или повторното използване на отпадъци (както е 
определено в Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците и приложение I 
към нея). 
 

1.3. Утайки (които не са от отпадъчни води) се допускат, само ако са 
идентифицирани като едни от следните отпадъци съгласно 
Европейския списък на отпадъците (както са определени с 
Решение 2001/118/ЕО на Комисията от 16 януари 2001 г. за 
изменение на Решение 2000/532/ЕО относно списъка на 
отпадъците) и когато те не са били смесени с отпадъчни води или 
утайки извън специфичния производствен процес): 
• 020305 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производство и преработване на плодове, 
зеленчуци, зърнени храни, хранителни масла, какао, кафе, чай и 
тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и 
екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа; 

• 020403 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на захар; 

• 020502 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им в млекопреработвателната промишленост; 

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

• 020705 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на алкохолни и 
безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао). 
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Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подробния състав 
на продукта, произхода на органичното вещество и декларация за 
съответствие с горепосочените изисквания. Продукти с екомаркировка 
тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат за 
съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

 2. Опасни вещества в предназначените за наторяване подобрители 
на почвата 
 
Максималните концентрации на тежки метали в отпадъците преди 
обработка (mg/kg тегло в сухо състояние) трябва да отговарят на 
посочените по-долу изисквания относно опасните вещества. В крайния 
продукт съдържанието на следните химични елементи, измерено като 
тегло в сухо състояние, трябва да бъде по-ниско от посочените по-долу 
стойности: 
 
Елемент mg/kg(тегло в 

сухо състояние) 
Елемент mg/kg (тегло в 

сухо състояние) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*)Данните за наличието на тези елементи са необходими само за 
продукти, съдържащи материали от промишлени процеси. 

  
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
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за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

 3. Физични замърсители в предназначените за наторяване 
подобрители на почвата 

 
В крайния продукт съдържанието на стъкло, метал и пластмаса (сумата 
от отделните дялове) трябва да бъде по-ниско от 0,5 %, измерено като 
тегло в сухо състояние. 
 
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

 4. Съдържание на азот (N) в предназначените за наторяване 
подобрители на почвата 
 
Концентрацията на азот в продукта не превишава 3 тегловни % от 
общото съдържание на азот и неорганичният азот не превишава 20 % 
от общото съдържание на азот (или органичният азот трябва да 
съставлява най-малко 80 % от общото съдържание на азот). 
 
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
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 5. Характеристика на предназначените за наторяване подобрители 
на почвата 
 
Продуктите не влияят неблагоприятно върху процесите на поникване и 
развитие на растенията и съдържат не по-малко от 25 тегловни % сухо 
вещество и не по-малко от 20 % органични вещества, измерени като 
тегло в сухо състояние. 
 
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

 6. Въпроси във връзка със здравето и безопасността при 
използване на предназначени за наторяване подобрители на 
почвата 
 
Количеството на основните патогени в продуктите не превишава 
следните максимални стойности: 

• салмонела: не се установява в 25 g от продукта; 
• хелминтни яйца: не се установяват в 1,5 g от продукта; 
• E.coli: <1000 НВБ/g (НВБ: най-вероятен брой). 

 
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изследвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
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Обяснителни бележки 
 
Продукти във връзка с хранителни среди: В екомаркировката на ЕС също така са разработени критерии за продукти във връзка с хранителни 
среди. Обикновено тяхната употреба се ограничава до разсадниците, но ако се използват като подобрители на почвата, те ще трябва да отговарят 
съответно на посочените по-горе набори от основни и подробни критерии. 
 
Екомаркировки тип I или по стандарт ISO 14024: Екомаркировките тип I или по стандарт ISO 14024 отговарят на основни критерии, които са 
определени от независим орган, и се наблюдават чрез процес на сертифициране и одит. В това си качество те се явяват много прозрачен, надежден 
и независим източник на информация. Тези екомаркировки трябва да отговарят на следните условия: 

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

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

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

Основни и подробни критерии 
3.3 Критерии на ЕС за ЕОП за напоителни системи 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на автоматични напоителни системи Закупуване на автоматични напоителни системи 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Напоителната система трябва да може да се регулира според обема 1. Напоителната система трябва да може да се регулира според обема 
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на разпределяната вода по зони. 
 

2. Напоителната система трябва да разполага с регулируеми 
програматори за време за програмиране на периода на напояване. 

 
3. Напоителната система трябва да разполага с хигрометри, които 

отчитат нивата на влажност на почвата и автоматично прекратяват 
напояването, когато нивото на влажност на почвата стане 
достатъчно високо (например след дъжд). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подходяща 
техническа документация, която показва, че тези критерии са спазени. 
 

на разпределяната вода по зони. 
 

2. Напоителната система трябва да разполага с регулируеми 
програматори за време за програмиране на периода на напояване. 

 
3. Напоителната система трябва да разполага с хигрометри, които 

отчитат нивата на влажност на почвата и автоматично прекратяват 
напояването, когато нивото на влажност на почвата стане 
достатъчно високо (например след дъжд). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подходяща 
техническа документация, която показва, че тези критерии са спазени. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 
1. Допълнителни точки ще се присъждат, ако напоителната система 

има възможност за събиране и използване на рециклирана вода от 
местни източници, като дъждовна вода и подпочвени води, както и 
за филтриране на т.нар. „сива“ вода (домакински битови отпадъчни 
води). 

 
Удостоверяване: Възлагащият орган ще предостави насоки с оглед на 
наличието на водни ресурси в зависимост от климатичните особености 
на мястото, където се намира напоителната система. Оферентите 
трябва да представят подходяща техническа документация, която 
показва, че тези критерии са спазени. 
 

1. Допълнителни точки ще се присъждат, ако напоителната система 
има възможност за събиране и използване на рециклирана вода от 
местни източници, като дъждовна вода и подпочвени води, както и 
за филтриране на т.нар. „сива“ вода (домакински битови отпадъчни 
води). 

 
Удостоверяване: Възлагащият орган ще предостави насоки с оглед на 
наличието на водни ресурси в зависимост от климатичните особености 
на мястото, където се намира напоителната система. Оферентите 
трябва да представят подходяща техническа документация, която 
показва, че тези критерии са спазени. 
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Основни критерии Подробни критерии 
3.4 Критерии на ЕС за ЕОП за градинарски машини 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на градинарски машини с намалено въздействие върху 
околната среда, които съответстват на вида и технологията, посочени в 
раздел 1 от настоящия документ. 
 

Закупуване на градинарски машини с намалено въздействие върху 
околната среда, които съответстват на вида и технологията, посочени в 
раздел 1 от настоящия документ. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Типове горива за машини с двигатели с вътрешно горене 
 
1. Ако машината е с двигател с вътрешно горене, той трябва да е 

проектиран така, че да може да работи с една или няколко от 
следните категории горива: безоловен бензин с обемно съдържание 
на бензол <1,0 %, алкилиран бензин, дизелово гориво клас А или 
гориво за двигатели на основата на биогориво. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подписана 
декларация за съответствие. Машини с екомаркировка тип I, 
отговарящи на посочените критерии, ще се считат за съответстващи на 
изискванията. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства, например техническа документация от производителя или 
протокол от изпитване от независим орган. 
 

Типове горива за машини с двигатели с вътрешно горене 
 
1. Ако машината е с двигател с вътрешно горене, той трябва да е 

проектиран така, че да може да работи с една или няколко от 
следните категории горива: безоловен бензин с обемно съдържание 
на бензол <1,0 %, алкилиран бензин, дизелово гориво клас А или 
гориво за двигатели на основата на биогориво. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подписана 
декларация за съответствие. Машини с екомаркировка тип I, 
отговарящи на посочените критерии, ще се считат за съответстващи на 
изискванията. Ще се приемат и други подходящи доказателствени 
средства, например техническа документация от производителя или 
протокол от изпитване от независим орган. 
 

Излъчване на шум 
 
2. Нивото на излъчвания от машината шум трябва да е по-ниско от 

нивата на шум, посочени в таблицата по-долу.  
 
Машина Данни Максимална 

допустима стойност 
на нивото на шума 
LWA 

(dB при нулево 

Излъчване на шум 
 
2. Нивото на излъчвания от машината шум трябва да е по-ниско от 

нивата на шум, посочени в таблицата по-долу.  
 
Машина Данни Максимална 

допустима стойност 
на нивото на шума 
LWA 

(dB при нулево 
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ниво 1pW) 
Косачки (вкл. 
трактори за ливади)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = ширина на 
откоса) 

94 
98 
103 

Разрохквачки Двигател с 
вътрешно горене 
(P = Номинална 
полезна мощност 
в kW) 

99 + 2 lg P 

Машини за рязане на 
храсти 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = Номинална 
полезна мощност 
в kW) 

107 
110 

Верижни триони Електрически 
двигател 
Двигател с 
вътрешно горене 
(P = Номинална 
полезна мощност 
в kW) 

104 
 
108 + 2 P 

Моторни кастрачки с 
въртяща се корда 
 

Електрически 
двигател 
Двигател с 
вътрешно горене 

94 
 
104 

Машини за 
подрязване на 
дървета, храсти и 
жив плет 

Електрически 
двигател 
Двигател с 
вътрешно горене 

96 
 
103 

Машини за събиране 
на листа 
 

Електрически 
двигател 
Двигател с 

99 
 
104 

ниво 1pW) 
Косачки (вкл. 
трактори за ливади)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = ширина на 
откоса) 

92 
96 
101 

Разрохквачки Двигател с 
вътрешно горене 
(P = Номинална 
полезна мощност 
в kW) 

97 + 2 lg P 

Машини за рязане на 
храсти 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = Номинална 
полезна мощност 
в kW) 

105 
108 

Верижни триони Електрически 
двигател 
Двигател с 
вътрешно горене 
(P = Номинална 
полезна мощност 
в kW) 

102 
 
106 + 2 P 

Моторни кастрачки с 
въртяща се корда 
 

Електрически 
двигател 
Двигател с 
вътрешно горене 

92 
 
102 

Машини за 
подрязване на 
дървета, храсти и 
жив плет 

Електрически 
двигател 
Двигател с 
вътрешно горене 

94 
 
101 

Машини за събиране 
на листа 
 

Електрически 
двигател 
Двигател с 

97 
 
102 
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вътрешно горене  
Въздуходувки за 
листа 

Електрически 
двигател 
Двигател с 
вътрешно горене 

99 
 
105 

Автоматични 
косачки 
 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P Номинална 
полезна мощност 
в kW) 

107  
110  

Автоматични 
култиватори 

 93 

Фрезерни 
култиватори 

 93  

 
Удостоверяване: Съгласно изискванията на Директива 2000/14/ЕО 
относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба 
извън сградите, машината се изпитва за излъчване на шум. Тя трябва да 
носи маркировка „СЕ“, обозначение за гарантираното ниво на шума и 
да се придружава от декларация на ЕО за съответствие. 
 

вътрешно горене  
Въздуходувки за 
листа 

Електрически 
двигател 
Двигател с 
вътрешно горене 

97 
 
103 

Автоматични 
косачки 
 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P Номинална 
полезна мощност 
в kW) 

105 
108 

Автоматични 
култиватори 

 91 

Фрезерни 
култиватори 

 91 

 
Удостоверяване: Съгласно изискванията на Директива 2000/14/ЕО 
относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба 
извън сградите, машината се изпитва за излъчване на шум. Тя трябва да 
носи маркировка „СЕ“, обозначение за гарантираното ниво на шума и 
да се придружава от декларация на ЕО за съответствие. 
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 Моторни масла и горива 
 
2. Машините трябва да позволяват използването на биоразградими 

моторни смазочни масла (за двутактови двигатели) или 
регенерирани моторни смазочни масла (за четиритактови 
двигатели). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подписана 
декларация за съответствие. 
 
3. Разходът на гориво на четиритактови двигатели при 50 % 

натоварване не трябва да надхвърля 500 g/kWh гориво, измерено в 
съответствие със стандарт ISO 8178 или еквивалентен стандарт. 

 
Удостоверяване: Представя се резултатът от изпитването според 
стандарт ISO или еквивалентен стандарт. Машини с екомаркировка 
тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат за 
съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

 Материали и компоненти за машини 
 
4. Конструкцията на машината трябва да дава възможност за 

почистване и зареждане с гориво без разливане или изтичане на 
гориво. При нормалното почистване не трябва да има пропуски на 
масло и двигателят трябва да е проектиран по начин, който 
позволява маслото да се сменя без разливане. 
 

5. Пластмасовите компоненти с тегло над 50 g трябва да се 
обозначават в съответствие със стандарт ISO 11469 или 
еквивалентен стандарт. Това изискване не се отнася за 
електрически кабели. 

 
6. Пластмасовите материали не трябва да съдържат кадмий, олово, 



19 
 

живак или техни съединения. 
 
7. Веществата за повърхностна обработка не трябва да съдържат 

пигменти или добавки на основата на олово, кадмий, хром, живак 
или техни съединения. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят декларация за 
съответствие. Машини с екомаркировка тип I, отговарящи на 
посочените критерии, ще се считат за съответстващи на изискванията. 
Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, например 
техническа документация от производителя или протокол от изпитване 
от независим орган. 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 
Допълнителни точки ще се присъждат за: 
 
1. Излъчване на шум 

 
Машини с ниво на излъчвания шум, по-ниско от посочения в 
спецификациите максимум. 
 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят резултати от 
лабораторни изпитвания или подходяща техническа документация, 
които показват стойностите на излъчвания шум в съответствие с 
методите на изпитване, посочени в спецификациите, или техен 
еквивалент. 
 

Допълнителни точки ще се присъждат за: 
 
1. Излъчване на шум 

 
Машини с ниво на излъчвания шум, по-ниско от посочения в 
спецификациите максимум. 
 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят резултати от 
лабораторни изпитвания или подходяща техническа документация, 
които показват стойностите на излъчвания шум в съответствие с 
методите на изпитване, посочени в спецификациите, или техен 
еквивалент. 
 

2. Емисии на отработили газове 
 
Машини с по-ниски емисии на отработили газове от тези, които се 
изискват от Директива 97/68/ЕО. 
 
Удостоверяване: Изпитването за емисии на отработили газове на 
машината трябва да се извършва в съответствие с общия стандарт, 
посочен в Директива 97/68/ЕО, и от изпитваща лаборатория, 

2. Емисии на отработили газове 
 
Машини с по-ниски емисии на отработили газове от тези, които се 
изискват от Директива 97/68/ЕО. 
 
Удостоверяване: Изпитването за емисии на отработили газове на 
машината трябва да се извършва в съответствие с общия стандарт, 
посочен в Директива 97/68/ЕО, и от изпитваща лаборатория, 
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квалифицирана в съответствие със същата директива. Оферентите 
трябва да представят резултатите от лабораторните изпитвания или 
подходяща техническа документация. 

квалифицирана в съответствие със същата директива. Оферентите 
трябва да представят резултатите от лабораторните изпитвания или 
подходяща техническа документация. 

 
 

Основни критерии Подробни критерии 
3.5 Критерии на ЕС за ЕОП за машинни смазочни масла (с изключение на смазочни масла за четиритактови двигатели) 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на лесно биоразградими смазочни масла 
 

Закупуване на лесно биоразградими смазочни масла 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Възобновяеми суровини 
 
1. Приготвеният продукт следва да има следното въглеродно 

съдържание, получено от възобновяеми суровини (получени от 
растителни масла или животински мазнини): 
• ≥ 50 масови % за хидравлични масла; 
• ≥ 45 масови % за греси; 
• ≥ 70 масови% за масла за верижни триони и други масла за 

проточно смазване; 
• ≥ 50 масови % за масла за двутактови двигатели. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подробния състав 
на продукта, произхода на възобновяемите суровини и декларация за 
съответствие с горепосоченото изискване. Продукти с екомаркировка 
тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат за 
съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

Възобновяеми суровини 
 
1. Приготвеният продукт следва да има следното въглеродно 

съдържание, получено от възобновяеми суровини (получени от 
растителни масла или животински мазнини): 
• ≥ 55 масови % за хидравлични масла; 
• ≥ 50 масови % за греси; 
• ≥ 75 масови % за масла за верижни триони и други масла за 

проточно смазване; 
• ≥ 55 масови % за масла за двутактови двигатели. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подробния състав 
на продукта, произхода на възобновяемите суровини и декларация за 
съответствие с горепосоченото изискване. Продукти с екомаркировка 
тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат за 
съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

Опасности за околната среда и човешкото здраве 
 

Опасности за околната среда и човешкото здраве 
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2. Продуктът не трябва да е обозначен с никакви R-фрази съгласно 
Директиви 1999/45/ЕО и 2001/60/ЕО, посочващи опасности за 
околната среда и човешкото здраве. Следните R-фрази са относими 
към тази продуктова група: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), 
R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 
(H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 
(H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 
(H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 
& H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 
(H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D & H360FD), R62 
(H361f, H360FD & H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), 
R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) и техни 
съчетания. 

 
Удостоверяване: Продукти с екомаркировка тип I, отговарящи на 
посочените критерии, ще се считат за съответстващи на изискванията. 
Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, например 
техническа документация от производителя или протокол от изпитване 
от независим орган. Като алтернатива оферентите трябва да 
представят: списък на всички основни компоненти на продукта (всяко 
вещество, което представлява повече от 5 тегловни % от смазочното 
масло), като се посочват техните наименования и, където е приложимо, 
техният номер по Einecs или Elincs и концентрациите, в които те се 
използват; информационния лист за безопасност на продуктите 
(отговарящ на изискванията на Директива 91/155/ЕИО на Комисията); 
както и информационните листове за безопасност на всеки основен 
компонент (отговарящи на изискванията на Директива 91/155/ЕИО и 
Директива 67/548/ЕИО на Съвета). 
 

2. Продуктът не трябва да е обозначен с никакви R-фрази съгласно 
Директиви 1999/45/ЕО и 2001/60/ЕО, посочващи опасности за 
околната среда и човешкото здраве. Следните R-фрази са относими 
към тази продуктова група: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), 
R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 
(H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 
(H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 
(H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 
& H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 
(H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D & H360FD), R62 
(H361f, H360FD & H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), 
R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) и техни 
съчетания. 

 
Удостоверяване: Продукти с екомаркировка тип I, отговарящи на 
посочените критерии, ще се считат за съответстващи на изискванията. 
Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, например 
техническа документация от производителя или протокол от изпитване 
от независим орган. Като алтернатива оферентите трябва да 
представят: списък на всички основни компоненти на продукта (всяко 
вещество, което представлява повече от 5 тегловни % от смазочното 
масло), като се посочват техните наименования и, където е приложимо, 
техният номер по Einecs или Elincs и концентрациите, в които те се 
използват; информационния лист за безопасност на продуктите 
(отговарящ на изискванията на Директива 91/155/ЕИО на Комисията); 
както и информационните листове за безопасност на всеки основен 
компонент (отговарящи на изискванията на Директива 91/155/ЕИО и 
Директива 67/548/ЕИО на Съвета). 
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Основни критерии Подробни критерии 
3.6 Критерии на ЕС за ЕОП за градинарски услуги 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Градинарски услуги с използване на продукти и практики с намалено 
въздействие върху околната среда 
 

Градинарски услуги с използване на продукти и практики с намалено 
въздействие върху околната среда 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Оферентите трябва да предоставят доказателства за капацитета си да 
извършват структурирани и документирани екологични процедури 
най-малко за следните области: 

• оценка на най-значимите екологични аспекти на операциите; 
• свеждане до минимум и разделно събиране на отпадъците; 
• намаляване на потреблението на вода и енергия, също така и в 

транспорта; 
• използване на пестициди, включително хербициди. 

 
Удостоверяване: Когато оферентите разполагат със система за 
управление по околна среда (като EMAS, ISO 14001 или други 
официални национални или регионални системи) за градинарски 
услуги, те трябва да представят сертификата за въведената схема и 
процедури. Ако не са сертифицирани, оферентите трябва да представят 
писмени инструкции и процедури, които демонстрират 
професионалния им капацитет. 
 
Ако оферентите не разполагат със система за управление по околна 
среда, но имат опит с подобни поръчки, те трябва да представят списък 
на изпълнените от тях поръчки през последните три години, заедно с 
координати за връзка със съответните възлагащи органи. 
 

Оферентите трябва да предоставят доказателства за капацитета си да 
извършват структурирани и документирани екологични процедури 
най-малко за следните области: 

• оценка на най-значимите екологични аспекти на операциите; 
• свеждане до минимум и разделно събиране на отпадъците; 
• намаляване на потреблението на вода и енергия, също така и в 
транспорта; 

• използване на пестициди, включително хербициди. 
 
Удостоверяване: Когато оферентите разполагат със система за 
управление по околна среда (като EMAS, ISO 14001 или други 
официални национални или регионални системи) за градинарски 
услуги, те трябва да представят сертификата за въведената схема и 
процедури. Ако не са сертифицирани, оферентите трябва да представят 
писмени инструкции и процедури, които демонстрират 
професионалния им капацитет. 
 
Ако оферентите не разполагат със система за управление по околна 
среда, но имат опит с подобни поръчки, те трябва да представят списък 
на изпълнените от тях поръчки през последните три години, заедно с 
координати за връзка със съответните възлагащи органи. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Основни съставки на предназначените за наторяване подобрители 
на почвата 
 

Основни съставки на предназначените за наторяване подобрители 
на почвата 
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1. Подобрителите на почвата, които ще се използват при 
извършването на услугата, трябва да не съдържат торф или утайки 
от отпадъчни води. 

 
2. Съдържащите се в подобрителите на почвата органични вещества 

трябва да са получени от преработката и/или повторното 
използване на отпадъци (както е определено в 
Директива 2006/12/ЕО на Съвета от 5 април 2006 г. относно 
отпадъците и приложение I към нея). 

 
3. Утайки (които не са от отпадъчни води) се допускат, само ако са 

идентифицирани като едни от следните отпадъци съгласно 
Европейския списък на отпадъците (както са определени с 
Решение 2001/118/ЕО на Комисията от 16 януари 2001 г. за 
изменение на Решение 2000/532/ЕО относно списъка на отпадъците 
и когато те не са били смесени с отпадъчни води или утайки извън 
специфичния производствен процес): 
• 020305 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

образуването им при производство и преработване на плодове, 
зеленчуци, зърнени храни, хранителни масла, какао, кафе, чай и 
тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и 
екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа; 

• 020403 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на захар; 

• 020502 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им в млекопреработвателната промишленост; 

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

• 020705 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на алкохолни и 
безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подробния състав 
на продукта, произхода на органичното вещество и декларация за 

1. Подобрителите на почвата, които ще се използват при 
извършването на услугата, трябва да не съдържат торф или утайки 
от отпадъчни води. 

 
2. Съдържащите се в подобрителите на почвата органични вещества 

трябва да са получени от преработката и/или повторното 
използване на отпадъци (както е определено в 
Директива 2006/12/ЕО на Съвета от 5 април 2006 г. относно 
отпадъците и приложение I към нея). 

 
3. Утайки (които не са от отпадъчни води) се допускат, само ако са 

идентифицирани като едни от следните отпадъци съгласно 
Европейския списък на отпадъците (както са определени с 
Решение 2001/118/ЕО на Комисията от 16 януари 2001 г. за 
изменение на Решение 2000/532/ЕО относно списъка на отпадъците 
и когато те не са били смесени с отпадъчни води или утайки извън 
специфичния производствен процес): 
• 020305 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

образуването им при производство и преработване на плодове, 
зеленчуци, зърнени храни, хранителни масла, какао, кафе, чай и 
тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и 
екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа; 

• 020403 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на захар; 

• 020502 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им в млекопреработвателната промишленост; 

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

• 020705 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 
образуването им при производството на алкохолни и 
безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят подробния състав 
на продукта, произхода на органичното вещество и декларация за 
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съответствие с горепосочените изисквания. Продукти с екомаркировка 
тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат за 
съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

съответствие с горепосочените изисквания. Продукти с екомаркировка 
тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат за 
съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

Опасни вещества в предназначените за наторяване подобрители на 
почвата 
 
4. Максималните концентрации на тежки метали в отпадъците преди 

обработка (mg/kg сухо вещество) трябва да отговарят на 
посочените по-долу изисквания относно опасните вещества. В 
крайния продукт съдържанието на следните химични елементи, 
измерено като тегло в сухо състояние, трябва да бъде по-ниско от 
посочените по-долу стойности: 

 
Елемент mg/kg(тегло в 

сухо състояние) 
Елемент mg/kg (тегло в 

сухо състояние) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*)Данните за наличието на тези елементи са необходими само за 
продукти, съдържащи материали от промишлени процеси. 

  
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 

Опасни вещества в предназначените за наторяване подобрители на 
почвата 
 
4. Максималните концентрации на тежки метали в отпадъците преди 

обработка (mg/kg сухо вещество) трябва да отговарят на 
посочените по-долу изисквания относно опасните вещества. В 
крайния продукт съдържанието на следните химични елементи, 
измерено като тегло в сухо състояние, трябва да бъде по-ниско от 
посочените по-долу стойности: 

 
Елемент mg/kg(тегло в 

сухо състояние) 
Елемент mg/kg (тегло в 

сухо състояние) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*)Данните за наличието на тези елементи са необходими само за 
продукти, съдържащи материали от промишлени процеси. 

  
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
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производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

Смазочни материали 
  
5. Смазочните масла, които се използват от машината по време на 

извършване на услугата, трябва да бъдат биоразградими и 
нетоксични. Поради това смазочните масла следва да имат 
следното въглеродно съдържание, получено от възобновяеми 
суровини (получени от растителни масла или животински 
мазнини): 
• ≥ 50 масови % за хидравлични масла; 
• ≥ 45 масови % за греси; 
• ≥ 70 масови % за масла за верижни триони и други масла за 

проточно смазване; 
• ≥ 50 масови % за масла за двутактови двигатели. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят списък със 
смазочните масла, които ще бъдат използвани при извършването на 
услугата (производител и търговско наименование). Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. В 
противен случай оферентите трябва да представят всички документи, 
посочени в спецификациите, за всеки продукт. 
 

Смазочни материали 
 
5. Смазочните масла, които се използват от машината по време на 

извършване на услугата, трябва да бъдат биоразградими и 
нетоксични. Поради това смазочните масла следва да имат 
следното въглеродно съдържание, получено от възобновяеми 
суровини (получени от растителни масла или животински 
мазнини): 
• ≥ 55 масови % за хидравлични масла; 
• ≥ 50 масови % за греси; 
• ≥ 75 масови % за масла за верижни триони и други масла за 

проточно смазване; 
• ≥ 55 масови % за масла за двутактови двигатели. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да представят списък със 
смазочните масла, които ще бъдат използвани при извършването на 
услугата (производител и търговско наименование). Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. В 
противен случай оферентите трябва да представят всички документи, 
посочени в спецификациите, за всеки продукт. 
 

Практики за напояване 
 
6. При напояването и мерките за управление на водоползването 

трябва: 
• да се увеличава до максимум използването на непитейна вода 

(от дъжд, подпочвени води или повторно използвани води); 
• да се прилага мулчиране с цел избягване на изпаряване на влага 

в областите, договорени с възлагащия орган; 

Практики за напояване 
 
6. При напояването и мерките за управление на водоползването 

трябва: 
• да се увеличава до максимум използването на непитейна вода 

(от дъжд, подпочвени води или повторно използвани води); 
• да се прилага мулчиране с цел избягване на изпаряване на влага 

в областите, договорени с възлагащия орган; 
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• да се използват автоматични системи за напояване, както е 
посочено от възлагащия орган; 

• да се предоставят периодични отчети за консумацията на вода. 
 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят съответна 
документация, удостоверяваща, че критериите са спазени. Възлагащият 
орган ще предостави насоки с оглед на наличието на водни ресурси в 
зависимост от климатичните особености и мястото, където се намира 
напоителната система. 
 
7. Автоматичните напоителни системи трябва да отговарят на 

следните изисквания: 
• да бъдат регулируеми според обема на разпределяната вода по 

зони; 
• да разполагат с регулируеми програматори за време за 

програмиране на периода на поливане; 
• да разполагат с хигрометри, които отчитат нивата на влажност 

на почвата и автоматично прекратяват напояването, когато 
нивото на влажност на почвата стане достатъчно високо 
(например след дъжд); 

• когато възлагащият орган счете това за уместно, да се използва 
вода от рециклирани на местно ниво източници, като 
комбинация от дъждовна вода, подпочвени води и филтрирана 
„сива“ вода (домакински битови отпадъчни води). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят съответна 
техническа документация, удостоверяваща, че критериите са спазени. 
Възлагащият орган ще предостави насоки с оглед на наличието на 
водни ресурси в зависимост от климатичните особености и мястото, 
където се намира напоителната система. 

• да се използват автоматични системи за напояване, както е 
посочено от възлагащия орган; 

• да се предоставят периодични отчети за консумацията на вода; 
• да се предоставят проучвания за необходимото количество 

вода, в рамките на един месец от възлагането на поръчката, за 
определяне на количеството вода, което е необходимо за всяка 
зелена площ; 

• да се предложи подреждане на растенията според техните 
нужди от вода, когато трябва да бъдат засадени нови растения, 
освен в случаите, когато за това вече е взето решение. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят съответна 
документация, удостоверяваща, че критериите са спазени. Възлагащият 
орган ще предостави насоки с оглед на наличието на водни ресурси в 
зависимост от климатичните особености и мястото, където се намира 
напоителната система. 
 
7. Автоматичните напоителни системи трябва да отговарят на 

следните изисквания: 
• да бъдат регулируеми според обема на разпределяната вода по 

зони; 
• да разполагат с регулируеми програматори за време за 

програмиране на периода на поливане; 
• да разполагат с хигрометри, които отчитат нивата на влажност 

на почвата и автоматично прекратяват напояването, когато 
нивото на влажност на почвата стане достатъчно високо 
(например след дъжд); 

• когато възлагащият орган счете това за уместно, да се използва 
вода от рециклирани на местно ниво източници, като 
комбинация от дъждовна вода, подпочвени води и филтрирана 
„сива“ вода (домакински битови отпадъчни води). 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят съответна 
техническа документация, удостоверяваща, че критериите са спазени. 
Възлагащият орган ще предостави насоки с оглед на наличието на 
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водни ресурси в зависимост от климатичните особености и мястото, 
където се намира напоителната система. 
 

Управление на отпадъците 
 
8. Отпадъците, генерирани по време на извършването на 

градинарски услуги, трябва да се събират отделно, както следва: 
• Всички органични отпадъци (сухи листа, отпадъци от кастрене, 

трева) трябва да се компостират „in-situ“, в съоръженията на 
предприятието или чрез възлагане на тази задача на 
предприятие за третиране на отпадъци. 

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

• Отпадъците от опаковки трябва да бъдат отделени в 
съществуващите фракции от градски отпадъци и поставени в 
съответните улични контейнери (хартия, пластмаса и т.н.). 
Отпадъците от опаковки на опасни вещества обаче, например 
продукти за растителна защита, трябва да се изхвърлят по 
безопасен начин в одобрени пунктове за събиране или чрез 
упълномощен управител на отпадъците за последваща 
обработка. 

• Моторните масла трябва да бъдат събирани и обработвани от 
упълномощена фирма за управление на отпадъците. 

• Когато дадена градинарска машина е непоправимо повредена, 
оферентът трябва да посочи къде да се изпрати машината. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят подходяща 
документация, която показва, че тези критерии са спазени. 
 

Управление на отпадъците 
 
8. Отпадъците, генерирани по време на извършването на градинарски 

услуги, трябва да се събират отделно, както следва: 
• Всички органични отпадъци (сухи листа, отпадъци от кастрене, 

трева) трябва да се компостират „in-situ“, в съоръженията на 
предприятието или чрез възлагане на тази задача на 
предприятие за третиране на отпадъци. 

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

• Отпадъците от опаковки трябва да бъдат отделени в 
съществуващите фракции от градски отпадъци и поставени в 
съответните улични контейнери (хартия, пластмаса и т.н.). 
Отпадъците от опаковки на опасни вещества обаче, например 
продукти за растителна защита, трябва да се изхвърлят по 
безопасен начин в одобрени пунктове за събиране или чрез 
упълномощен управител на отпадъците за последваща 
обработка. 

• Моторните масла трябва да бъдат събирани и обработвани от 
упълномощена фирма за управление на отпадъците. 

• Когато дадена градинарска машина е непоправимо повредена, 
оферентът трябва да посочи къде да се изпрати машината. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят подходяща 
документация, която показва, че тези критерии са спазени. 
 

Периодичен доклад 
 
9. Трябва да бъде предоставян ежегоден доклад, съдържащ 

информация за потребеното гориво при извършване на услугата, 

Периодичен доклад 
 
9. Трябва да бъде предоставян ежегоден доклад, съдържащ 

информация за потребеното гориво при извършване на услугата, 
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наименованията и количествата на използваните торове, продукти 
за растителна защита и смазочни масла, обема на генерираните 
отпадъци по фракции и местоназначение, както и информация за 
всички други дейности по извършване на услугите, както са 
определени в поръчката (мерки за намаляване на потреблението 
на вода, намаляване на опаковъчния материал и т.н.). 

 
Удостоверяване: Възлагащият орган ще проверява спазването през 
периода на изпълнение на поръчката. 
 

наименованията и количествата на използваните торове, продукти 
за растителна защита и смазочни масла, обема на генерираните 
отпадъци по фракции и местоназначение, както и информация за 
всички други дейности по извършване на услугите, както са 
определени в поръчката (мерки за намаляване на потреблението на 
вода, намаляване на опаковъчния материал и т.н.). 

 
Удостоверяване: Възлагащият орган ще проверява спазването през 
периода на изпълнение на поръчката. 
 

Инвазивни растителни и животински видове 
 
10. Всякакви растения или животни, за които се счита, че са инвазивни, 

трябва незабавно да бъдат докладвани на възлагащия орган и 
трябва да бъдат предприети подходящи действия, както е 
договорено с представляващия този орган. 

 
Удостоверяване: Възлагащият орган ще проверява спазването през 
периода на изпълнение на поръчката. 
 

Инвазивни растителни и животински видове 
 
10. Всякакви растения или животни, за които се счита, че са инвазивни, 

трябва незабавно да бъдат докладвани на възлагащия орган и 
трябва да бъдат предприети подходящи действия, както е 
договорено с представляващия този орган. 

 
Удостоверяване: Възлагащият орган ще проверява спазването през 
периода на изпълнение на поръчката. 
 

Управление на борбата с вредителите 
 
11. Употребата на химически продукти за растителна защита трябва 

да бъде намалена чрез прилагане на алтернативни методи (като 
термични, механични или биологични начини на обработка) за 
основните болести по растенията. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят подходяща 
документация, която показва, че тези критерии са спазени. 

Управление на борбата с вредителите 
 
11. Употребата на химически продукти за растителна защита трябва 

да бъде намалена чрез прилагане на алтернативни методи (като 
термични, механични или биологични начини на обработка) за 
основните болести по растенията. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят подходяща 
документация, която показва, че тези критерии са спазени. 
 

 Физични замърсители в предназначените за наторяване 
подобрители на почвата 
 
12. В крайния продукт съдържанието на стъкло, метал и пластмаса 
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(сумата от отделните дялове) е по-ниско от 0,5 %, измерено като 
тегло в сухо състояние. 

 
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

 Съдържание на азот в предназначените за наторяване подобрители 
на почвата 
 
13. Концентрацията на азот в продукта не превишава 3 тегловни % от 

общото съдържание на азот и неорганичният азот не превишава 
20 % от общото съдържание на азот (или органичен азот ≥ 80 %). 

 
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

 Характеристика на предназначените за наторяване подобрители на 
почвата 
 
14. Продуктите не влияят неблагоприятно върху процесите на 

поникване и развитие на растенията и съдържат не по-малко от 25 
тегловни % сухо вещество и не по-малко от 20 % органични 
вещества, измерени като тегло в сухо състояние. 

 
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
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изпитвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Въпроси във връзка със здравето и безопасността при използване 
на предназначени за наторяване подобрители на почвата 
 
15. Количеството на основните патогени в продуктите не превишава 

следните максимални стойности: 
• салмонела: не се установява в 25 g от продукта; 
• хелминтни яйца: не се установяват в 1,5 g от продукта; 
• E.coli: <1000 НВБ/g (НВБ: най-вероятен брой). 

 
Удостоверяване: Оферентите представят съответните протоколи от 
изследвания (EN 13650, ISO 16772 или еквивалентен стандарт), които 
показват, че горепосоченият критерий е изпълнен. Продукти с 
екомаркировка тип I, отговарящи на посочените критерии, ще се считат 
за съответстващи на изискванията. Ще се приемат и други подходящи 
доказателствени средства, например техническа документация от 
производителя или протокол от изпитване от независим орган. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 
Нови декоративни растения  
 
1. Допълнителни точки ще се присъждат за използване на 

декоративни растения, които са произведени по биологичен начин. 
 
Удостоверяване: Оферентите трябва да посочат процента на 
декоративните растения, които ще се използват при извършването на 
услугата и които ще бъдат произведени по биологичен начин в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007. В края на всяка година 

Нови декоративни растения  
 
1. Допълнителни точки ще се присъждат за използване на 

декоративни растения, които са произведени по биологичен 
начин. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да посочат процента на 
декоративните растения, които ще се използват при извършването на 
услугата и които ще бъдат произведени по биологичен начин в 
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изпълнителят трябва да предоставя списък на всички използвани нови 
растения, техните цени, както и (където е уместно) доказателство за 
биологичен произход. 

съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007. В края на всяка година 
изпълнителят трябва да предоставя списък на всички използвани нови 
растения, техните цени, както и (където е уместно) доказателство за 
биологичен произход. 
 

КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Обслужващи возила 

 
1. Возилата, които ще се използват при извършването на услугата, 

като минимум трябва да отговарят на изискванията за емисиите на 
отработили газове EURO 4 или IV. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят списък на 
возилата, които ще се използват при извършването на услугата, и 
съответните листове за техническа изправност на тези возила, в които 
са обозначени нивата на емисиите. Ако не са спазени изискванията в 
началото на договора, възлагащият орган установява конкретен срок 
(например 6 месеца), в рамките на който изпълнителят трябва да се 
приспособи към клаузата на договора. 

Обслужващи возила 
 
1. Возилата, които ще се използват при извършването на услугата, 

като минимум трябва да отговарят на изискванията за емисиите на 
отработили газове EURO 5 или V. 

 
Удостоверяване: Оферентите трябва да предоставят списък на 
возилата, които ще се използват при извършването на услугата, и 
съответните листове за техническа изправност на тези возила, в които 
са обозначени нивата на емисиите. Ако не са спазени изискванията в 
началото на договора, възлагащият орган установява конкретен срок 
(например 6 месеца), в рамките на който изпълнителят трябва да се 
приспособи към клаузата на договора. 
 

Обучение на персонала 
 
2. Градинарският персонал трябва да е обучен за прилагане на 

градинарски практики с по-слабо въздействие върху околната среда 
при извършването на услугата. Това следва да включва теми като 
практики за пестене на вода и енергия; намаляване до минимум, 
управление и разделно събиране на отпадъците, използване на 
продукти на базата на възобновяеми суровини; химични продукти 
и контейнери и тяхното обработване и управление; безопасна, 
законосъобразна употреба на пестициди, включващи хербициди, 
включително избягване на устойчивостта на вредителите към 
пестициди и т.н. Обучението за приложенията от решаващо 
значение, включително използването на химикали, трябва да бъде 
предприето преди персоналът да бъде допуснат да извършва този 

Обучение на персонала 
 
2. Градинарският персонал трябва да е обучен за прилагане на 

градинарски практики с по-слабо въздействие върху околната среда 
при извършването на услугата. Това следва да включва теми като 
практики за пестене на вода и енергия; намаляване до минимум, 
управление и разделно събиране на отпадъците, използване на 
продукти на базата на възобновяеми суровини; химични продукти и 
контейнери и обработване и тяхното управление; безопасна, 
законосъобразна употреба на пестициди, включващи хербициди, 
включително избягване на устойчивостта на вредителите към 
пестициди и т.н. Обучението за приложенията от решаващо 
значение, включително използването на химикали, трябва да бъде 
предприето преди персоналът да бъде допуснат да извършва този 
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вид работа. 
 
Удостоверяване: Изпълнителят трябва да представи план за обучение 
след възлагане на поръчката, а в края на нейното изпълнение — 
сертификат, в който се посочва какво обучение е проведено както за 
новите, така и за постоянните служители. 
 

вид работа. 
 
Удостоверяване: Изпълнителят трябва да представи план за обучение 
след възлагане на поръчката, а в края на нейното изпълнение — 
сертификат, в който се посочва какво обучение е проведено както за 
новите, така и за постоянните служители. 
 

 
 
Обяснителни бележки 
 
Обучение на персонала: Може да бъде пряко свързано с екологичните критерии, но също така и уместно от здравна гледна точка, обучението на 
персонала следва също да включва аспекти за защита на здравето от шум, прах, манипулиране с химични вещества и др. 
 
Пестициди и хербициди: На равнище ЕС съществува все по-голяма загриженост по отношение на използването на хербициди и пестициди и на 
увеличаването на устойчивостта към тях, с хармонизирането на стандартите на територията на ЕС. 
 
Информация за експозицията на химични агенти и химическата безопасност е дадена на електронен адрес: 
http://osha.europa.eu/bg/legislation/guidelines 
 
Одобрени списъци на активните вещества са на разположение от базата данни на ЕС за пестицидите: 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
 
Процент произведени по биологичен начин декоративни растения: Възлагащият орган ще трябва да уточни как да бъде определен процентът 
— по брой или изразходени евро. 
 
Инвазивни растителни и животински видове: Съществува все по-голяма загриженост по отношение на чуждите растителни и животински 
видове4. Премахването на инвазивни растения и животни обикновено е част от отделен договор, тъй като не представлява обичайна дейност. В 
рамките на подходящ договор може да бъде осигурено адекватно равнище на обезвреждане. Описание на няколко вида премахване (хармонизация 
на стандартите) е на разположение уебсайта „Business Link“ на правителството на Обединеното кралство5. 
 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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Екомаркировки тип I или ISO 14024: Екомаркировките тип I или по стандарт ISO 14024 отговарят на основни критерии, които са определени от 
независим орган, и се наблюдават чрез процес на сертифициране и одит. В това си качество те се явяват изключително прозрачен, надежден и 
независим източник на информация. Тези екомаркировки трябва да отговарят на следните условия: 

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

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

 
В областта на обществените поръчки възложителите могат да изискват критериите, които са в основата на определена екомаркировка, да бъдат 
изпълнени и екомаркировката да може да бъде използвана като доказателствено средство за съответствие. На тях не им е разрешено обаче да 
изискват даден продукт да има екомаркировка. Освен това възложителите могат да използват само критерии за екомаркировка, които се отнасят до 
характеристиките на самия продукт или услуга, или на производствения процес, а не до общото управление на дружеството. 
 
Градинарски превозни средства: Изисквания за емисиите Евро 5 или V в подробните критерии означават, че градинарските превозни средства 
обикновено са от 2000—2001 г. или по-нови, или са били изменени така, че да отговарят на изискванията, свързани с емисиите. Изискванията за 
ЕОП за лекотоварни автомобили са посочени в критериите на ЕС за ЕОП за транспорт. 
 
Униформи на персонала: Изисквания за униформи на персонала са дадени в критериите на ЕС за ЕОП за текстилни изделия. 
 
Доказателство за съответствие: Когато е посочено, че за удостоверяване на съответствието с критериите могат да бъдат използвани други 
подходящи доказателствени средства, последните биха могли да включват техническа документация от производителя, протокол от изпитване от 
признат орган или друго относимо доказателство. Възлагащият орган ще трябва да се увери, според случая, дали представеното доказателство 
може да се счита за подходящо от техническа/правна гледна точка. 
 
Удостоверяване: За доказване на съответствието с критериите при подобрителите на почвата, оферентите могат да използват относима 
екомаркировка на ЕС или други подходящи средства, като например лабораторни изпитвания. При декоративните растения се приема логото за 
биологичен продукт или друго подходящо доказателство за съответствие със стандарти за биологично производство. При контейнерите за растения 
се приема Blue Angel или декларация от доставчика или управителя на разсадника. При напоителните системи оферентите могат да се позовават на 
техническата документация на оборудването. При градинарските машини, тъй като те включват критерии относно производствения процес и 
относно равнищата на емисиите, за удостоверяваща документация следва да се предоставят както декларации от производителя, така и 
техническото досие на машините. При смазочните масла за доказване на съответствието могат да служат различни екомаркировки. Ако продуктът 
не е сертифициран, оферентът ще трябва да предостави информационния лист за безопасност на продукта или документ от лабораторни 
изпитвания, в случай че информационният лист за безопасност не е достатъчно подробен за обосноваване на съответствието. 
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При градинарски услуги по отношение на използваните продукти може да бъде направено позоваване на горепосочената документация. Тъй като 
много изисквания ще бъдат определени като клаузи за изпълнение на поръчката, от съществено значение ще бъде след възлагането на поръчката да 
бъде осъществено правилно управление, надзор и контрол на изпълнението ѝ. 
 
 
Съображения относно разходите 
 
Извършването на градинарски задачи съгласно екологичните критерии може да доведе до спестяване на средства от страна на публичните 
администрации. Особено използването на местни видове, които са добре приспособени към местните условия, може например да намали 
значително разходите за тяхното напояване и за борбата с вредителите. Използването на ефикасни системи за напояване и рационално използване 
на компост, подобрители на почвата и продукти за растителна защита са ясни примери за начините, по които могат да бъдат намалени разходите. 
 
Въпреки това няма специфични данни относно различните цени на градинарски продукти или машини с по-малко въздействие върху околната 
среда. Понякога могат да се появят допълнителни разходи вследствие на по-високите цени на продуктите, използвани в градинарството с по-малко 
въздействие върху околната среда (например биологични растения, биоразградими контейнери, подобрители за почвата, сертифицирани с 
екомаркировка). Алтернативни методи за растителна защита могат също да водят до по-високи разходи (напр. борба с вредителите по биологичен и 
по механичен начин). 
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