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Енергийният етикет – Европейска инициатива 

 Въвеждането на етикета за енергийна ефективност стартира още

през 1994 г. по инициатива на държавите членки на ЕС и на

Европейската комисия.

 През 2004 г. се въвежда вече добре познатата цветна скала за

енергийна ефективност с класове от А (най-ефективен) до G (най-

малко ефективен).

 През 2011 г. са въведени класове А+, А++ и А+++, появяват се и

пиктограмите, предоставящи информация и за други

характеристики на уредите (емисии на шум, консумация на вода и

др.)



Защо е необходим нов енергиен етикет?

 Бързия технологичен напредък и иновациите
през последните години – значително се
повиши енергийната ефективност на
продуктите, свързани с енергопотреблението
(ПСЕ)

 Преобладаващата част от уредите на пазара
попадат в двата най-високи класа на скалата за
енергийна ефективност, докато останалите
класове остават празни

 Информацията от етикета не е достатъчно ясна
за потребителите

 Ефективното изпозване на ресурсите и
опазването на околната среда - все по-важен
фактор при решението за покупка

 Възможност за по-големи икономии - чрез
закупуването на високоефективни уреди
потребителите могат да спестят средно до 550
лв. на година от сметките си за
електроенергия. По прогнози на ЕК общите
икономии на енергия от новите етикети до
2030 г. ще възлизат на 38 TWh на година.



 електронни екрани и телевизори - Регламент 

(ЕС) 2019/2013

 битови перални машини - Регламент 

(ЕС)2019/2014

 битови перални машини със сушилня -
Регламент (ЕС)2019/2014

 хладилни уреди  - Регламент (ЕС)2019/2016 

 домакински съдомиялни машини - Регламент 

(ЕС)2019/2017

От 1 септември 2021 г. с нов етикет:

 светлинни източници - лампи, осветители 

и др. - Регламент (ЕС)2019/2015 - върху опаковката 

От 1 март 2021 г. с нов етикет:

От 1 март 2021 г. се въвежда енергиен етикет за 

хладилните уреди с функция за директна продажба, използвани в магазините - Регламент (ЕС) 2019/2018

Въвеждането на преформатираните етикети ще става поетапно - първоначално за 5 групи продукти

Етикетите на кои уреди се променят първи и защо?

Водещо правило:

При определяне на поредността на продуктовите групи, чиито скали трябва да бъдат преобразувани, се 

взема предвид дела на продуктите в най-високите класове. - чл. 11(4) на Регламент (ЕС) 2017/1369



Какво е новото в етикета за енергийна ефективност?

 Еднаква скала на класовете от А до G за всички продуктови групи

T.е. отпадат класовете А+, А++ и А+++.

 QR код - в горния десен ъгъл на етикета – препраща към допълнителна,

официална (нетърговска) информация, публикувана от производителите в

новата продуктова база данни за енергийно етикетиране на ЕС- EPREL.

 Консумацията на енергия - в средата на етикета

 Видоизменени и нови пиктограми (например за енергийна ефективност в

режим HDR за телевизори и екрани, време за изпиране за пералните машини

и др.) - в долната част на етикета

 Нова четири степенна скала (от А до D клас) за нивото на шум, произвеждан

по време на работа на уреда.



Хладилни уреди – сравнение на стария и новия етикет



EPREL – European Product Registry for Energy Labelling

 Публичната част на европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране ще започне да

функционира на 1 март 2021 г.

 Първоначално ще може да се използва само за първите пет продуктови групи, за които се

въвеждат новите етикети - съдомиялни машини, перални машини и перални със сушилня,

хладилни уреди, електронни екрани и хладилни уреди с функция за директна продажба.

 Сканирането на QR - кода ще отвежда до общодостъпна информация за съответния продукт.

 Опцията за търсене в тези продуктови групи също ще бъде налична.

 Първоначално EPREL ще е налична само във версия на английски език, на по-късен етап ще бъде

преведена и на всички останали европейски езици.



Важно!!!

✓ Енергийната ефективност на уредите, които понастоящем

са на пазара, остава същата! Променя се само класът, т.е.

буквата на енергийния етикет.

✓ Най-ефективните уреди вероятно ще попаднат в класове

С, D, Е на новата енергийна скала.



Критерии за преформатиране на скалата на етикети, 

които вече са били преобразувани 

 30 % от екземплярите от моделите, спадащи към дадена продуктова група, които се продават

на пазара на Съюза, попадат в най-високия клас А на енергийна ефективност и може да се

очаква по-нататъшно технологично развитие; или

 50 % от екземплярите от моделите, спадащи към дадена продуктова група, които се продават

на пазара на Съюза, попадат в двата най-високи класа А и В на енергийна ефективност и

може да се очаква по-нататъшно технологично развитие. - чл. 11(6) на Регламент (ЕС) 2017/1369

Преформатирането на скалата на етикета се прави така, че:

✓ да не се очаква попадането на продукти в енергиен клас А в момента на въвеждане на

етикета

✓ най-малко 10 години да е очакваният срок, след изтичането на който повечето модели ще

попаднат в клас А.

Изключение:

✓ Когато се очаква по-бързо развитие на технологиите - да не се очаква попадането на

продукти в енергийни класове А и В в момента на въвеждането на етикета

чл. 11(8) и (9) на Регламент (ЕС) 2017/1369



Продукти с етикет за енергийна ефективност:

Конкретните изисквания към етикетите на всяка продуктова група са посочени в отделни делегирани

регламенти, приети съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1369 и чл. 10 от Директива 2010/30/ЕС –

изисквания за 15 продуктови групи

До преформатирането на етикетите на всички продуктови групи на пазара ще има и стари и нови етикети!

Локални отоплителни топлоизточници

Професионални хладилни шкафове за 

съхранение

Хладилни уреди с функция за директна 

продажба (от 1 март 2021 г.) (НОВО)

Вентилационни агрегати за жилищни 

помещения

Водогрейни котли на твърдо гориво

Електронни екрани, вкл. телевизори 

Прахосмукачки

Климатици

Домакински фурни и абсорбатори

Светлинни източници

Топлоизточници и водоподгреватели

Домакински съдомиялни машини 

Хладилни уреди (хладилници, фризери, 

охладители за вино, витрини) 

Битови барабанни сушилни машини

Битови перални машини и битови 

перални машини със сушилня



Национално законодателство 

Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението (Обн. - ДВ, бр. 75

от 25.08.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.), приета въз основа на чл.12 от Закона за защита на

потребителите.

Определя:

 15-те групи продукти, за които има изисквания за енергиен етикет.

 Контрола - Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) или упълномощено от

него длъжностно лице осъществява контрол за съответствието на пусканите на пазара продукти по

чл. 2 с приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.

 Задълженията на лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, и на търговците да

осигурят информационни листове на български език за консумацията на енергия и други ресурси

и допълнителна информация за продуктите.



Полезни връзки:

Министерство на икономиката:

 https://mi.government.bg/bg/pages/energiino-etiketirane-144.html

 https://www.mi.government.bg/bg/pages/new-energy-label-333.html

Европейска комисия: 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/energy-label-and-ecodesign/about_bg

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/MEMO_19_1596

 https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_bg.htm

 https://ec.europa.eu/info/news/focus-improved-eu-energy-label-paving-way-more-innovative-and-energy-efficient-products-2021-
feb-16_bg

 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en

LABEL 2020:

https://bg.label2020.eu/novijat-etiket/

APPLiA:

https://www.theenergylabel.eu/bg

German Electrical and Electronic Manufacturers' Association (ZVEI)

 https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2019/November/Das_neue_Energielabel_Nov_2019/
The_new_energy_label-Nov_2019_english_s.pdf

 https://www.zvei.org/en/press-media/publications/starting-132021-the-new-energy-label/

https://mi.government.bg/bg/pages/energiino-etiketirane-144.html
https://www.mi.government.bg/bg/pages/new-energy-label-333.html
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/MEMO_19_1596
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/news/focus-improved-eu-energy-label-paving-way-more-innovative-and-energy-efficient-products-2021-feb-16_bg
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en
https://bg.label2020.eu/novijat-etiket/
https://www.theenergylabel.eu/bg
https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2019/November/Das_neue_Energielabel_Nov_2019/The_new_energy_label-Nov_2019_english_s.pdf
https://www.zvei.org/en/press-media/publications/starting-132021-the-new-energy-label/


Контакти:

Бончо Бончев, началник на отдел:  b.bonchev@mi.government.bg, тел: 02 940 7234

Искра Василева, старши експерт: i.vasileva@mi.government.bg, тел: 02 940 7336

Отдел „Техническа хармонизация – машини, електронно оборудване, храни и хоризонтални въпроси“

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“

Министерство на икономиката

mailto:b.bonchev@mi.government.bg
mailto:i.vasileva@mi.government.bg


Приложение: 

Сравнение на стария и новия етикет за:

✓ Съдомиялни машини

✓ Перални машини

✓ Перални машини със сушилня

✓ Електронни екрани

✓ Светлинни източници 



Съдомиялни машини



Перални машини



Перални машини със сушилня



Електронни екрани, телевизори 



Светлинни източници

до 31 август 2020 г. след 1 септември 2021 г.


