
Приложение №1  

Наименование на 

обособената позиция 

Технически характеристики и изисквания Единица 

мярка 
Ориентировъчно 

годишно 

количество 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

Препарати с алдехиди за 
дезинфекция на повърхности   

1. Да не съдържат формалдехид и нипацид/етилендиоксиметанол. 
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно, 
MRSA), фунгицидно, вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV) и спороцидно 
действие. 
3. Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие. 
4. Да се дозират лесно и се предоставят съответни дозиращи устройства. 
5. Да са предназначени само за дезинфекция на повърхности. 

 

Литър/кг 

 

270 000 литра  
работен разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

Препарати  без алдехиди за 
дезинфекция на повърхности  

1. АДВ- ЧАС. 
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно, 
MRSA), фунгицидно и вируснеутрализиращо  
3. Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие. 
4. Да се дозират лесно и се предоставят съответни дозиращи устройства. 
5. Да са с нисък или липсващ алергенен потенциал. 
6. Да са предназначени само за дезинфекция на повърхности. 

 

Литър/кг 

 

150 000 литра  
работен разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

Препарати  без алдехиди и 
ЧАС за дезинфекция на 
повърхности 

1. Да са с приятен недразнещ аромат. 
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно, 
MRSA), фунгицидно, вирусоцидно и вируснеутрализиращо.  
3. Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие. 
4. Да се дозират лесно и се предоставят съответни дозиращи устройства. 
5. Да са с нисък или липсващ алергенен потенциал. 
6. Да са предназначени само за дезинфекция на повърхности. 

 

Литър/кг 

 

40 000 литра  
работен разтвор 

 



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

Хлорсъдържащи препарати за 
дезинфекция на повърхности  

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно, 
MRSA), фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действние. 
2. Да се дозират лесно – таблетна форма. 

 

бр. таблетки 

 

44 000 броя 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 

Препарати  на алкохолна 
основа /спрей/ за дезинфекция 
на трудно достъпни 
повърхности   

1. Да осигуряват бърза дезинфекция. 
2. Да са с широк спектъп на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно, вирусоцидно. 
3. Да не съдържат алдехиди и феноли. 
4. Да се предлагат в опаковка със спрей помпа. 

 

бр. спрей 

 

20 броя 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 

Препарати с активен 
кислород за дезинфекция на 
хирургичен инструментариум  

1. Да имат кратка експозиция – до 15 мин. 
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно и 
микобактерицидно), фунгицидно, вирусоцидно, вируснеутрализиращо  и 
спороцидно. 
3. Прилагането им да не е свързано с условия- температура, добавяне на 
активатор. 
4. Да съдържат инхибитори на корозията и да не увреждат материалите, от 
които са направени инструментите. 
5. Да са предназначени само за дезинфекция на медицински изделия. 

 

 

Литър/кг 

 

70 000 литра  
работен разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 

Препарати  с алдехиди за 
дезинфекция на  на 
хирургичен инструментариум  

1. Да не съдържат формалдехид и нипацид/етилендиоксиметанол. 
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно, 
MRSA), фунгицидно, вирусоцидно, вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV) 
и спороцидно действие. 
3. Прилагането им да не е свързано с условия- температура, добавяне на 
активатор. 
4. Да съдържат инхибитори на корозията и да не увреждат материалите, от 

 

Литър/кг 

 

16 000 литра  
работен разтвор 



които са направени инструментите. 
5. Да са предназначени само за дезинфекция на медицински изделия . 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 

Препарати  с 
параформалдехид за 
създаване стерилна среда за 
съхранение в затворени 
съдове   

1. Да се дозират лесно  - таблетна форма. 
2. Да имат експозиция до 60 мин. 

 

бр. таблетки 

  

380 броя 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 

Препарати с алдехиди за 
високостепенна дезинфекция 
на медицински изделия    
/специална медицинска 
апаратура, термолабилни 
материали/  

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно, вирусоцидно (Adeno, Рolio), вируснеутрализиращо (HBV, HCV, 
HIV). 
2. Да не увреждат материалите, от които са направени изделията. 
3. Да са предназначени за високостепенна дезинфекция на ендоскопи и 
термолабилни материали. 

 

 

Литър/кг 

 

8 000 литра  
работен разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 

Препарати с активен 
кислород  (Натриев 
перкарбонат, без ЧАС) за 
високостепенна дезинфекция 
на медицински изделия    
/специална медицинска 
апаратура, термолабилни 
материали/ 

1. Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие. 
2. Съдържанието на активната съставка в концентрата да е над 35% 
3. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно  
( вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (Adeno,Рolio,Rota), 
вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV).  
4. Прилагането им да не е свързано с допълнителни условия: температура, 
добавяне на активатор и др. 
5. Да имат кратка експозиция – до 10 мин. 
6. Да съдържат инхибитори на корозията. 
7. Да не увреждат материалите, от които са направени термолабилните 
медицински изделия. 

 

 

Литър/кг 

 

120 000 литра  
работен разтвор 



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 

Препарати с активен 
кислород за високостепенна 
дезинфекция на медицински 
изделия   /кувьози / 

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, 
вирусоцидно  вируснеутрализиращо   и спороцидно. 
2. Да не увреждат материалите от които са направени обектите. 
3. Да са с доказано действие за кувьози. 

 

Литър/кг 

 

50 000 литра 
работен разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 

Препарати  с ЧАС за 
високостепенна дезинфекция 
на медицински изделия   
/кувьози/  

1. Да не съдържат алдехиди, феноли и хлор. 
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно и 
MRSA), фунгицидно, вируснеутрализиращо. 
3. Да не увреждат материалите от които са направени обектите. 
4. Да са с доказано действие за кувьози. 
 

 

Литър/кг 

 

8 000 литра  
работен разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 

Препарати на алкохолна 
основа (да не е гел) за 
хигиенна и хирургична 
дезинфекция  на ръце  

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно  
( вкл. туберкулоцидно и микобактерицидно), фунгицидно, вирусоцидно и 
вируснеутрализиращо( HBV, HIV,Rota). 
2. Да са  безцветни. 
3. Да съдържат не по-малко от 80% етанол и да не съдържат хлорхексидин 
глюконат и ЧАС. 
4. Да съдържат вещества, които регенерират, овлажняват и омекотяват 
кожата на ръцете. 
5. Да  се предоставят съответни дозиращи устройства. 
6. Да се предоставят в опаковка до 1 л. 
  

 

 

Литър 

 

300 литра 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 

Препарати на база смес от 
алкохоли за хигиенна и 
хирургична дезинфекция  на 

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно  
( вкл. туберкулоцидно и микобактерицидно), фунгицидно, вирусоцидно ( 
Polio, Adeno, HAV, Noro). 
2. Да не съдържат хлорхексидин. 

 

 

 

 



ръце  3. Да са безцветни. 
4. Да са хипоалергенни, да не оказват негативно влияние върху кожата на 
ръцете. 
5. Да  се предоставят съответни дозиращи устройства. 
6. Да се предоставят в опаковка до 1 л. 

Литър 700 литра 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 

Препарати с хлорхексидин 
глюконат за хигиенна и 
хирургична дезинфекция  на 
ръце  
 

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, 
вирусоцидно.  
2. Да съдържат не по-малко от 4%  хлорхексидин глюконат. 
3. Да са хипоалергенни, да не оказват негативно влияние върху кожата на 
ръцете. 
4. Да се предоставят съответни дозиращи устройства. 
5. Да се предоставят в опаковка до 1 л. 

 

Литър 

 

30 литра 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 

Препарати на база смес от 
алкохоли за дезинфекция  на 
оперативно поле и кожа - 
неоцветени 

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, 
вирусоцидно. 
2. Да не съдържат хлорхексидин. 
3. Да са безцветни. 
4. Да са хипоалергенни. 
5. Да изсъхват бързо. 

 

Литър 

 

800 литра 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 

Препарати на база смес от 
алкохоли  за дезинфекция  на 
оперативно поле и кожа - 
оцветени   

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, 
вирусоцидно.  
2. Да не съдържат хлорхексидин глюконат и йод. 
3. Да са хипоалергенни. 
4. Да разтварят добре повърхностния липиден слой на кожата. 
5. Да имат дълготрайно действие.  
6. Да изсъхват бързо. 

 

Литър/кг 

 

200 литра 

 



 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 

Йодсъдържащи препарати  за 
дезинфекция  на оперативно 
поле и кожа  

1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, 
вирусоцидно.  
2. Да съдържат комбинация от повидон- йод комплекс и алкохол. 
3. Да маркират добре оперативното поле. 
4. Да имат продължително действие. 
5. Да разтварят добре липидния слой на кожата. 

 

Литър 

 

100 литра 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 

Обособена позиция № 19 Дезинфектант за апарат за хемодиализа тип Fresenius 4008S за студена 
химическа дезинфекция на база смес от пироцетна киселина и водороден 
прекис. 

литър 700 литра готов 
разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 

Обособена позиция № 20 Дезинфектант за апарат за хемодиализа тип Fresenius 4008S за топла 
химическа дезинфекция на основата на 21% - ен разтвор на лимонена 
киселина 

литър 100 литра готов 
разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 

Обособена позиция № 21 Дезинфектант за апарат за хемодиализа тип Fresenius 4008S на хлорна 
основа 

литър 20 литра готов 
разтвор 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 

Обособена позиция № 22 Дезинфектант за мобилна водоочистваща система Aqua Uno 220 на основата 
на  21 %-ен разтвор на  лимонена киселина 

литър 20 литра готов 
разтвор 


