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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Зако-
на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички 
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации 
и институции. 

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобря-
ване на националната стандартизационна система и привлича-
не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 
към подобряване на управлението и организацията на работа.

Основни дейности на БИС:
•	 разработва, приема и одобрява български стандарти; 
•	 участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 
•	 издава и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 
•	 издава официален бюлетин и каталог на българските стан-

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

нални стандарти и проекти; 
•	 създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 
•	 организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 
•	 създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 
•	 осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-504, факс: +359 2 8174-535

e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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Опазването на околната среда е основна цел на европейската поли-
тика. 
Европейският съюз си е поставил амбициозна цел до 2020 г. – 20% 
по-малко електропотребление, 20% дял на възобновяемата енергия 
и 20% намаление на вредните парникови емисии. Решаваща роля 
за постигане на заложените цели има екодизайнът, чиято цел е се 
вземат предвид всички възможни въздействия върху околната среда 
на даден продукт още от най-ранния етап на проектиране, за да се 
подобри енергийната ефективност през целия му жизнен цикъл.
Представяме две важни директиви: директива 2009/125/Ео за еко-
дизайн и директива 2010/30/ЕС за екоетикетиране. 
Изчерпателно за информирания избор на потребителите за из-
пълнение на изискванията за екодизайн към продуктите разказва  
инж. Благовеста Шинева. Тя посочва европейското и българското 
законодателство, идентифицира съответните критерии за хладил-
ници, миялни машини, електрически фурни, перални, климатици, 
както и какви са критериите за оценка.
Представяме и два стандарта, които посочват принципите за екоети-
кети и екодекларации, както и как трябва да се разработват добро-
волните програми от трети страни.
В рубриката „Опит” инж. Миряна Ламбова споделя, че най-прости-
ят и кратък път да се намерят верните критерии, е като се следват съ-
ществуващите стандарти за конкретния продукт. „Когато общество-
то узрее напълно за идеята, че действителното прилагане и спазване 
на стандартите може да се отнесе за всички стоки, процеси и услуги, 
ще живеем по-качествено”, казва експертът.
Всеки път когато сърфираме в интернет, оставяме лична информа-
ция. Тези данни се събират, сегментират, продават и използват под 
претекст, че всичко това се прави с цел подобряване на качеството 
ни на живот и по-пълноценно удовлетворяване на потребностите 
ни, но всъщност основният мотив е напълно комерсиален и често 
справянето с това е извън нашия контрол. А стандартите са един от 
механизмите, които могат да ни защитят в дигиталното простран-
ство – за това разказваме в рубриката „Международна поща”.
Стандартите са универсалният световен език: под това мото тази 
година ще се отбележи 14 октомври – Световният ден на стандар-
тизацията. В свят без стандарти съвсем обичайни действия като 
обаждане по телефона, уеб-сърфиране или използване на кредитна 
карта биха били много по-сложни за изпълнение, да не кажем почти 
невъзможни. А списание „БДС Компас” ще продължи да разказва за 
интересния и необятен свят на стандартите...

редакционен коментар
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Екодизайнът предполага да се вземат предвид всички 
възможни въздействия върху околната среда на даден 
продукт още от най-ранния етап на проектиране с 
цел да се подобри енергийната ефективност през це-
лия му жизнен цикъл.

Европейската директива 2009/125/Ео създава рамка за 
определяне на изискванията за екодизайн към продукти, 
свързани с енергопотреблението.
Тя съдържа изисквания, на които трябва да отговарят про-
дуктите, за да могат да бъдат пуснати на пазара. 

Производителите трябва да направят оценка на модела на 
продукта през целия му жизнен цикъл на базата на реалис-
тични допускания и на тази база се създава екологичният 
профил на продукта. Производителите трябва да използват 
оценката, за да оценят алтернативните проектни решения 
и постигнатото екологично представяне на продукта с по-
мощта на условни критерии и показатели.
приложение II посочва метод за определяне на специфич-
ни изисквания за екодизайн. Те могат да бъдат във формата 
на изисквания за намаляване на потреблението на даден 
ресурс, като например допустимата граница за използва-
нето на даден ресурс през различните етапи на жизнения 
цикъл на продукта, когато е целесъобразно (например ли-
мит за водопотребление през етапа на използване на про-
дукта или за количеството от даден материал, включено в 
продукта, или изискване за минимално количество рецик-
лиран материал).
В резултат на технически, екологичен и икономически ана-
лиз трябва да се подберат няколко представителни модела 
на въпросния продукт на пазара и да се определят техниче-
ските възможности за усъвършенстване на екологичното 
му представяне.
приложение III посочва, че маркировката „СЕ“ трябва 
да има височина най-малко 5 mm. При намаляването или 
увеличаването й е необходимо да се спазват определени 
пропорции. Маркировката „СЕ“ се нанася върху продукта. 
Когато това е невъзможно, тя се поставя върху опаковката 
и в съпровождащите документи.
приложение IV се отнася за вътрешен проектен контрол. 
Съдържа процедура, с която производителят или негов 
упълномощен представител гарантира и декларира, че 
продуктът отговаря на съответните изисквания.

приложение I посочва метод за определяне на общи  
изисквания за екодизайн. Фокусът е върху значимите еко-
логични аспекти, без да се определят допустими гранични 
стойности. Те трябва да се определят по отношение на ета-
пите от жизнения цикъл на продукта:

• подбор и използване на суровините,

• преработваща промишленост, 

• опаковане, транспортиране и дистрибуция, 

• монтиране и поддръжка,

• употреба,

• излизане от употреба до окончателното му изхвър-
ляне.

На всеки етап се оценяват прогнозното потребление на 
материали, енергия и други ресурси, очакваните емисии 
във въздуха, водата и почвата, вредата от шум, вибрации, 
излъчвания, както и очакваното създаване на отпадъци и 
възможностите за повторна употреба и рециклиране.
Посочват се изисквания за предоставянето на информация 
за потребителите, така че да се осигури оптималното му 
използване, поддръжка, изхвърляне или рециклиране.
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Производителят трябва да състави досие с техническата 
документация, в която се съдържа:

• общо описание на продукта и предназначението му,

• резултати от съответните проучвания за еколо-
гично оценяване, направени от производителя, и/или 
позовавания на библиография за екологично оценяване 
или казуси, които могат да се използват от произво-
дителя за оценяване, документиране и определяне на 
решения за стоков дизайн,

• екологичния профил, когато се изисква от мярката 
по прилагането,

• елементи от спецификацията за дизайн на проду-
кта, свързани с екологичните аспекти,

• списък на необходимите стандарти, 

• информация относно екологичните аспекти на  
дизайна на продукта,

• резултати от измервания на изпълнените изиск-
вания за екодизайн, включително и подробни данни за 
съответствието на измерванията с изискванията за 
екодизайн, дадени в приложимата мярка по прилага-
нето.

приложение V описва управленската система за оценява-
не на съответствието. Процедурите и инструкциите трябва 
да съдържат:

• списък на необходимите документи за доказване на 
съответствието,

• целите и показателите на екологичното предста-
вяне на продукта и организационната структура, 
отговорностите, правомощията на ръководството и 
разпределението на ресурсите за тяхното постигане 
и поддържане,

• проверките и изпитванията, които доказват еко-
логичните показатели,

• процедурите за контролиране на изискваната доку-
ментация и за редовното й актуализиране,

• метода за верификация на изпълнението и ефек-
тивността на екологичните елементи на управлен-
ската система.

Тук се описва и планирането, изпълнението на докумен-
тацията, проверяващите и коригиращи действия. Така на-
пример, най-малко през три години трябва да се извършва 
пълен вътрешен одит на управленската система в частта ѝ 
за екологичните елементи.
приложение VI описва ЕО декларацията за съответствие. 
Тя трябва да съдържа:

• наименование и адрес на производителя или негов 
упълномощен представител,

• описание на модела, достатъчно за недвусмислена-
та му идентификация,

• когато е целесъобразно: позовавания на използва-
ните стандарти, другите технически спецификации, 
европейски нормативни актове,

• идентификация и подпис на лицето, упълномоще-
но да задължи производителя, или негов упълномощен 
представител.

приложение VII описва мерките по прилагане: например 
точното определение за типа продукт, изисквания за еко-
дизайн, съответните етапи и аспекти, монтаж, стандарти, 
подробна информация за оценяване на съответствието и 
др.
приложение VIII описва саморегулирането. Инициативи-
те за саморегулиране трябва да бъдат открити за участието 
на оператори от трети страни както на етапа на подготовка, 
така и на етапа на изпълнение. (БДС Компас)
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Етикетът е силно средство за насърчаване на замяната на 
старите уреди с нови. Информацията цели да възпита у 
потребителя култура по отношение на енергийната ефек-
тивност, оценката на цената на покупката и инвестицията 
в дългосрочен план.
Европейската директива 2010/30/ЕС е част от по-широка 
правна рамка и в контекста на цялостен подход води до 
допълнителни икономии на енергия и до ползи за околната 
среда. Тя установява рамка за хармонизирането на нацио-
налните мерки по отношение на информацията за крайни-
те ползватели, особено посредством етикети и стандартна 
информация за продуктите, по отношение на консумаци-
ята на енергия. Директивата се отнася за продукти, свър-
зани с енергопотреблението, които при употреба оказват 
значително пряко или непряко въздействие върху консума-
цията на енергия и когато е приложимо, на други основни 
ресурси.
Държавите членки гарантират, че всички доставчици:

• поставят етикети и фишове в съответствие с на-
стоящата директива и делегирания акт,

• изготвят техническа документация, която е дос-
татъчна, за да даде възможност да се оцени точ-
ността на предоставената на етикета и във фиша 
информация. Тя включва:

 √ общо описание на продукта,

 √ резултати от проведени проектни изчисления, 
когато е от значение,

 √ протоколи от проведени изпитвания,

 √ данни, с помощта на които могат да бъдат 
идентифицирани сходни модели.

• съхраняват наличната техническа документация 
за проверка в срок от пет години, считано от датата 
на производство. При поискване осигуряват на орга-
ните за надзор на пазара на съответната държава 
членка и на Комисията електронен вариант на техни-
ческата документация в срок от 10 работни дни,

• предоставят безплатно на търговците необходи-
мите етикети във връзка с етикетирането и инфор-
мацията за продукта, както и фиш за продукта,

• включват фиш за продукта във всички брошури, 

• носят отговорност за точността на доставяните 
от тях етикети и фишове.

Счита се, че доставчиците са дали съгласието си за публи-
куването на информацията, предоставена на етикета или 
във фиша.
Държавите членки гарантират, че търговците:

• поставят правилно етикетите, така че да се виж-
дат добре и да са четливи, и включват фиша в брошу-
рата за продукта или в другата литература, която 
придружава продуктите при продажбата им на край-
ни ползватели,

• прилагат подходящ етикет на добре видимо мяс-
то, както е посочено в съответния делегиран акт, и 
на подходящия език.
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Когато продуктите се предлагат за продажба, отдаване под 
наем или лизинг, чрез поръчка по пощата, по каталог, чрез 
интернет, чрез телевизионен маркетинг или по друг начин, 
който предполага, че потенциалните крайни ползватели не 
могат да видят предлагания продукт, в делегираните акто-
ве се предвижда разпоредба, която да гарантира, че пре-
ди покупката се предоставя информацията, съдържаща се 
върху етикета на продукта и във фиша. 
Една от целите на директивата е да се възлагат поръчки 
само за такива продукти, които отговарят на критериите за 
най-високи показатели и са от най-високия клас енергий-
на ефективност. Държавите членки могат също да изискат 
от възлагащите органи да възлагат поръчки само за такива 
продукти, които изпълняват тези критерии. Държавите-
членки могат да обвържат прилагането на тези критерии 
с изисквания за икономическа ефективност, икономическа 
приложимост и техническа пригодност, както и с доста-
тъчна степен на конкуренция.
В делегираните актове се посочва следното:

• точното определение на вида продукти,

• стандартите или методите за измерване,

• елементите на техническата документация,

• оформлението и съдържанието на етикета. 

В обозначението на етикета се запазва като основа класи-
фикацията от „A“ до „G“; степените на класификация от-

говарят на значителна икономия на енергия и разходи от 
гледна точка на крайния ползвател. Могат да се добавят 
три допълнителни класа, ако технологичният напредък го 
налага. Тези допълнителни класове ще бъдат „А+“, „А++“ 
и „А+++“ за класа с най-висока ефективност. По принцип 
общият брой класове ще бъде ограничен до седем, освен 
ако има още класове, които да са запълнени.
Цветовата схема включва не повече от седем различни кла-
са от тъмнозелено до червено. Цветовият код само за класа 
с най-висока ефективност е винаги тъмнозелен. Ако има 
повече от седем класа, може да се дублира само червеният 
цвят.
Където е подходящо, делегираните актове може да пред-
виждат етикетът да се закрепя към продукта или да се от-
печатва върху опаковката, както и да съдържат подробни 
изисквания относно отпечатването на етикетите в катало-
зите.
Държавите членки установяват правилата във връзка със 
санкциите, които се прилагат при нарушение на национал-
ните разпоредби, приети съгласно настоящата директива 
и делегираните ѝ актове, включително при неразрешена 
употреба на етикета. Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
(БДС Компас). 
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за изпълнение на изискванията за 
екодизайн към продуктите, свързани с 

енергопотреблението

Визитка До 2020 година Европейският съюз (ЕС) 
си е поставил амбициозна цел – 20% по-
малко електропотребление, 20% дял на 
възобновяемата енергия и 20% намале-
ние на вредните парникови емисии. Ре-
шаваща роля за постигане на заложените 
цели има изпълнението на изискванията 
на стандартите за енергийна ефективност.

На всички икономически 
оператори вече трябва да е 
ясно, че:

• стандартите не са механизъм за 
държавен контрол, а важен елемент 
на пазарната икономика

• езикът на стандартите е универ-
сален, защото е и независим.

ЕС разработи два допълващи се докумен-
та за намаляване на консумираната енер-
гия от продуктите:

• Директива 2009/125/ЕС, която 
определя минималните изисквания за 
екологично проектиране на продукти:

 √ пуснати на пазара

 √ предоставяни на пазара

 √ въведени в експлоатация.

• Директива 2010/30/ЕС, която  
въвежда схеми за етикетиране.

И двете директиви — за екопроектира-
нето и за енергийното етикетиране са 
рамкови и определят общите правила и 

принципи. Те са въведени в българското 
законодателство чрез: 

• НАРЕДБА за допълнителните 
мерки, свързани с прилагането на ре-
гламенти, приети съгласно чл. 15 от 
Директива 2009/125/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г. за създаване на рам-
ка за определяне на изискванията за 
екодизайн към продуктите, свързани 
с енергопотреблението

• НАРЕДБА за изискванията за ети-
кетиране и предоставяне на стан-
дартна информация за продукти, 
свързани с енергопотреблението, по 
отношение на консумацията на енер-
гия и на други ресурси.

Целите на директивите/наредбите за 
екопроектирането и за енергийното ети-
кетиране са: 

• увеличаване на енергийната ефек-
тивност на продуктите и нивото на 
защита на околната среда

• свободно движение на продукти, 
свързани с енергопотреблението в 
Европейския съюз

• предоставянето на потребители-
те на информация, която им позволя-
ва да избират по-ефективни проду-
кти. 

Преразглеждането на Рамковата директи-
ва за етикетиране, включително важните 
изменения за привеждане в съответствие 

Инж. Благовеста Шинева е 
управител на „Център за из-
питване и европейска серти-
фикация” ЕООД от основа-
ването на дружеството през 
2002 г. Член е на Националния 
съвет по метрология, както 
и на управителните съвети 
(УС) на Българския институт 
за стандартизация, Клуб на 
работодателя, Стара Загора, 
и Търговско-промишлена пала-
та – Стара Загора. Председа-
тел е на Форума на нотифи-
цираните органи в България. 
Лектор е в областта на ев-
ропейското техническо зако-
нодателство, сертификация 
на системи за управление и 
продукти.
Инж. Шинева е завършила 
Минно-геоложкия институт 
в София „Св. Иван Рилски”, 
специалност „Автоматиза-
ция на производството” и 
следдипломна специализация 
в областта на метрологията. 
Има придобита компетент-
ност по стандартизация, 
сертификация на системи за 
управление и продукти.
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с Директивата за екодизайн, доведе до публикуването на 
преработена Рамкова Директива 2010/30/ЕС от 19 май 
2010 г. относно обозначаване чрез етикетиране и инфор-
мация за стандартите за консумация на енергия и други 
ресурси от енергоемки продукти.
По-специално: 

• разширение на обхвата на небитови енергоемки 
продукти, както и на свързаните с енергопотребле-
нието продукти

• опростяване на процедурите

• засилване на надзора на пазара

• включване на съвети за показателите за възлагане 
на поръчки и национални стимули

• дизайн и съдържание на етикетите:

 √ единни характеристики за всички групи проду-
кти, започвайки със скалата А-G, с възможност 
да се създават три нови допълнителни енергий-
но-ефективни класа на върха на клас A: A+/A++/
A+++, като се запазват цветните стрелки от зе-
лена до червена и като принцип – максимум седем 
класа 

• определяне на критерии за подбор на продукти, 
подходящи за етикетиране. 

Накратко ще идентифицираме 
съответните критерии за:

Хладилни уреди 
Хладилници, фризери и техните комбинации, работещи 
чрез компресия или други технологии, трябва да бъдат 
етикетирани с енергиен етикет на ЕС. Етикетът ясно тряб-
ва да показва класа на енергийна ефективност, определен 
според енергийната консумация на отделния модел, наред 
с обема и разпределението му, и отделяния шум. Енергий-
ната консумация на хладилниците се измерва при стан-
дартни условия за 24-часов непрекъснат режим „включе-
но”. Трябва да се предвиди, че действителното енергийно 
потребление в домакинството може да бъде различно от 
стойността, посочена на етикета, поради местоположение-
то на уреда в помещението, запълването с храна, броя от-
варяния на вратата и стайната температура. 

Миялни машини 
Миялните машини са обект на енергийно етикетиране на 
ЕС от 1999 г. Важни екологични критерии в допълнение 
към енергийното и водно потребление са почистващата и 
изсушаващата ефективност, капацитетът и шумовите еми-
сии. Потреблението на вода и енергия в реалния живот за-
виси от избраната програма за миене. От края на 2011 г. е 
задължителен ревизиран енергиен етикет, където годиш-
ната енергийна консумация, включително на т. нар. „нис-
коенергийни модели”, е дадена заедно с годишната водна 
консумация, ефективността на изсушаване, капацитета на 
стандартните домашни уреди и шумовите емисии. 

Важен фактор за постигане на икономии от енергия, за нас 
потребителите, е ефективността на домакинските електро-
уреди. Продукти, за които се изискват енергийни етикети, 
са:

• климатици

• съдомиялни машини

• лампи (насочени и светодиодни)

• лампи (за бита)

• лампи (луминесцентни)

• хладилни уреди

• телевизионни приемници

• сушилни машини

• перални машини.
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От януари 2003 г. електрическите фурни също попадат в 
обхвата на схемата за енергийно етикетиране на ЕС. Стой-
ностите, отбелязани на етикетите, зависят от размера и 
обема на моделите, и разделени са на три категории: мал-
ки, средни и големи. Основният екологичен критерий е 
енергийната консумация. 

Перални машини 
Пералните машини трябва да се етикетират с етикет на ЕС. 
Наред с потреблението на енергия важни аспекти на окол-
ната среда са функционалните критерии за ефективност 
(на изпиране и на центрофугиране), водната консумация 
и показателите за емисиите на шум. Всички данни върху 
етикета се отнасят за програми за пране на памук на 60°C 
и 40°C при максимално и частично пълнене. Уред с добра 
центрофуга консумира повече енергия, но води до по-ни-
ско съдържание на влага в изпраното пране, което може да 
доведе до значително спестяване на енергия, ако след това 
се използва сушилня. 

Комбинирани перални-сушилни 
При тях енергийният етикет също е задължителен. На него 
се означават класа на енергийна ефективност и консума-
цията на енергия и вода на програмите за пране и сушене 
на памук при 60 °C, производителността на пране и нивото 
на шум. 

Климатици 
Етикетите на ЕС са задължителни за уреди с охлаждаща 
мощност до или равна на 12 kW, без или с отоплителна 
функция. Етикетът показва класа на енергийна ефектив-
ност въз основа на коефициент на енергийна ефективност,  
т. е. съотношението между консумацията на енергия и из-
ходящата мощност на охлаждане, коефициент на полезно 
действие, отоплителна мощност, когато има режим на ото-
пление и нивото на шума. Етикетът, който е задължите-
лен от януари 2013 г., е базиран на концепцията за сезонна 
ефективност за повечето уреди с изключение на едно- и 
двуканални климатици, където все още се прилага твърда 
енергийна ефективност. 

Какви са критериите за оценка:
За екологични и енергийно ефективни домакински елек-
троуреди са важни различни критерии, въз основа на кои-
то уредите могат да бъдат сравнени и да се оцени тяхната 
енергийна консумация и въздействие върху околната сре-
да: 

• Енергийна консумация: поради дългия живот на 
домакинските уреди енергийната консумация по време 
на ползването им е решаваща, ако трябва да се оце-
нява въздействието им върху околната среда. Според 
специалистите по-високата цена за покупка на по-ви-
соко енергийно-ефективен модел може да бъде ком-
пенсирана след няколко години с по-ниските експло-
атационни разходи. 

• Консумация на вода: консумацията на вода също 
е важна, ако трябва да се прави оценка на въздейст-
вието върху околната среда. По-високата цена за по-
купката на модел с по-малка консумация на вода може 
да се компенсира след няколко години с по-ниските 
експлоатационни разходи. Потребителите трябва да 
знаят, че намаляването на консумацията на вода не 
влошава миенето и най-вече плакненето на пералните 
и съдомиялните машини. 

• Трайност: трайността е спорен въпрос по две 
причини. В действителност производството на да-
ден уред изисква енергия и в резултат се произвеждат 
отпадъци, които заедно с тези в края на жизнения 
цикъл трябва да се депонират и рециклират правил-
но. Възможността за поправка или модернизиране 
на оборудването трябва също да бъде взета предвид.  
Въпреки това, избирането на по-дълготрайни проду-
кти може да има обратен ефект за производителнос-
тта, когато на пазара се появят по-ефективни модели 
преди края на живот на нашите дълготрайни и по-не-
ефективни уреди. Спорен е въпросът как да се измерва 
„трайността” по точен начин, за да позволява пра-
вилна проверка. 

• Производство и материали: уредите трябва да се 
проектират и произвеждат така, че да позволяват 
лесно обезвреждане, рециклиране или повторна упо-
треба според случая. Трябва максимално да се избяг-
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ват опасни вещества, когато съществуват надеждни 
заместители, позволяващи да бъдат удовлетворени 
изискванията за продукта без опасност за сигурнос-
тта, здравето или околната среда. 

• Опаковка: трябва да се предпочитат опаковките 
за многократна употреба или направени от рецикли-
рани материали. Но това не е достатъчно, ако впо-
следствие опаковките не се употребяват наистина 
многократно или не се рециклират.

• Шум: емисиите на шум от домакинските уреди са 
много важни за вътрешния комфорт. Намаляването 
на шума от някои уреди може да съответства на уве-
личаване на енергийното потребление. Потребители-
те трябва да са информирани, че при хладилниците 
абсорбционните модели са практически безшумни, но 
тяхната енергийна ефективност е значително по-ни-
ска от по-шумните компресорни модели; при перални-
те машини по-високооборотните центрофуги са по-
шумни, но в прането остава по-ниско съдържание на 
влага.

• Информация за потребителя: за уреди, обхванати 
от схемата за енергийно етикетиране на ЕС, консу-
мацията на енергия и други ресурси е отбелязана на 
етикета наред с най-важните функционални характе-
ристики (като качество на изпиране, сушене, центро-
фугиране).

Накратко за енергийните етикети
Енергийните етикети показват рейтинга от A до G на даден 
уред по отношение на консумацията му на енергия. Най-
енергийно ефективни са уредите от клас А (зелен), а най-
малко - от клас G (червен). След като по-голяма част от 
уредите от даден вид достигнат клас А, към скалата могат 
да бъдат добавени още три класа: A+, A++ и A+++.
неразрешена употреба на етикет - означава използва-
нето на етикет не от органи на държавите-членки или от 
институции на ЕС по начин, който не е предвиден в дирек-
тивата или в делегиран акт.

Какви са ползите?
Енергийните етикети позволяват на потребителите да 
избират продукти, които консумират по-малко енергия и 
спестяват пари. Етикетите могат също да насърчат компа-
ниите да разработват и инвестират в енергийно ефективни 
продукти.

За кои продукти се изискват етикети?
Енергийните етикети са задължителни за всички уреди, 
които се продават в ЕС и за които съществува етикет. Ети-
кетите трябва да бъдат ясно показани върху всеки уред 
там, където той се продава.
Икономическите оператори, които произвеждат или внасят 
битови уреди, трябва да проверяват дали те са в съответ-
ствие с директива 2010/30/ЕС за етикетите и информа-
цията за продуктите по отношение на енергопотребле-
нието и свързаното с нея законодателство. 
Цитираните нормативни документи важат за уреди и дру-
ги продукти, които могат да имат пряко или непряко въз-
действие върху потреблението на енергия, тоест продукти, 
свързани с енергопотреблението. 
Нормативните документи не се прилагат за продукти втора 
употреба или за средства за превоз на хора или стоки.
Всеки продукт, който е на пазара и за който съществува 
етикет, трябва да има етикет с информация за това колко 
енергия консумира. Той трябва да е придружен с техниче-
ска документация.
Етикетите и информацията за продуктите трябва да се пре-
доставят безплатно и трябва да се поставят така, че да се 
виждат и четат лесно.
Когато икономическите оператори изпълняват коректно 
изискванията, всички ние като потребители мъдро изби-
раме какъв уред да си купим, защото на всички българи 
„токът ни е скъп“.
Постарах се накратко и популярно да коментирам евро-
пейските изисквания за екопроектирането и за енергийно-
то етикетиране.
Експертите на ЦИЕС са на разположение за всички заин-
тересовани икономически оператори.
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БдС EN ISO 14024 Екоетикети и екодекларации. Екое-
тикетиране вид І. принципи и процедури определя 
принципите и процедурите за разработване на доброволна 
програма от трета страна, основана на множество крите-
рии. По този начин се предоставя лиценз, даващ правото 
да се използват екоетикети върху дадени продукти.
Целта на този международен стандарт е да се гарантира 
прозрачност и доверие в прилагането на програми за еко-
етикетиране вид І и да се уеднаквят техните принципи и 
процедури.

Критериите за продукта спрямо околната среда и изис-
кванията за неговата функционалност се преглеждат през 
определен период, като се отчитат фактори като нови тех-
нологии, нови продукти, нова информация по отношение 
на околната среда и промените на пазара. 
Програма за екоетикетиране вид І трябва да доказва  
прозрачност на всички етапи от своето разработване и 
прилагане. На заинтересованите страни се предоставя  
информация за контрол и коментар, която включва:

• избор на категории продукти

• избор и разработване на критерии за продукта 
спрямо околната среда

• функционални характеристики на продукта

• методи за изпитване и проверка

• процедури за сертификация и предоставяне

• периодичност за преглеждане

• период на валидност

• доказателство, върху което се основава предоста-
вянето на екоетикета

• източници за финансиране на развитието на про-
грамата (например такси, правителствена финансо-
ва помощ и други)

• проверка на съответствието.

Не бива да се създават, приемат или прилагат процедури 
и изисквания, които създават ненужни пречки пред меж-
дународната търговия. Програмата трябва да е достъпна 
за всички кандидати, които отговарят на критериите, и те 
имат право да получат лиценз и да бъдат упълномощени да 
използват екоетикета.

Прилагат се следните принципи:
• Екоетикетите и екодекларациите трябва да бъдат 
точни, проверими, съответстващи и неподвеждащи.

• Не трябва да се разработват, приемат или при-
лагат процедури и изисквания за екоетикети и еко-
декларации, чиито краен резултат може да създа-
де излишни пречки в международната търговия.

• Екоетикетите и екодекларациите трябва да 
се основават на научна методология, която е дос-
татъчно изчерпателна, за да подкрепя твърдение-
то и да дава точни и възпроизводими резултати.

• Информацията, свързана с процедурата, методо-
логията и критериите, използвани в подкрепа на екое-
тикетите и екодекларациите, трябва да се предос-
тавя при поискване на всички заинтересовани страни.

• При разработването на екоетикети и екоде-
кларации трябва да се вземат предвид всички ас-
пекти, свързани с жизнения цикъл на продукта.

• Екоетикетите и екодекларациите не тряб-
ва да възпрепятстват иновациите, които 
поддържат или имат възможност да подо-
брят резултатността спрямо околната среда.

• Административните изисквания или потреб-
ността от информация, свързани с екоетике-
тите и екодекларациите, трябва да се огра-
ничат само до тези, необходими за доказване 
на съответствието на етикетите и деклара-
циите с приложими критерии и стандарти.

• Процесът на разработване на екоетикети и 
екодекларации трябва да бъде открит за учас-
тие в обсъждането им на всички заинтересовани 
страни. Трябва да се положат разумни усилия за 
постигане на съгласие по време на целия процес.

• Информацията за аспектите по околна среда  
на продукти и услуги, приложима към да-
ден екоетикет или екодекларация, тряб-
ва да се предоставя на купувачите и потен-
циалните купувачи от съответната страна, 
разработила екоетикета или екодекларацията.
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Екоетикетирането вид І е процес, който включва:
• консултиране със заинтересовани страни,

• избор на категории продукти,

• разработване, преглед и изменение на критериите 
за продукта спрямо околната среда,

• идентификация на функционални характеристики 
на продукта,

• създаване на процедури за сертификация и опреде-
ляне на други административни елементи на програ-
мата.

Органът по екоетикетиране трябва да прилага механизъм 
за консултиране, който да способства за пълноценното 
участие на заинтересованите страни. Такъв механизъм 
включва използване на избрани групи от представители 
на заинтересовани страни, например консултативен съвет, 
съвещателен комитет или публично изслушване.
Необходимо е проучване за избор на категории продукти, 
което включва:

• първоначален избор на възможни категории про-
дукти,

• консултиране със заинтересовани страни,

• проучване на пазара,

• доставчиците на пазара,

• въздействия върху околната среда на продукти,

• възможност и необходимост от подобряване на 
околната среда,

• определяне на обхвата на категориите продукти, 
отчитайки равностойността на тяхната употреба,

• пригодност за употреба, включително функцио-
нални характеристики на продукта,

• национално и международно законодателство и 
споразумения.

В процеса на определяне на критериите се вземат предвид 
съответните местни, регионални и глобални въпроси, на-
лична технология и икономически аспекти.

Органът по екоетикетиране трябва да определи критерии-
те, които най-точно отразяват избраните аспекти по околна 
среда. След това трябва да им присвои числени стойности, 
които могат да са минимални стойности, прагови нива, 
които не бива да се преминават, точкова система със скали 
за оценяване или други приложими и подходящи подходи.
Изискванията за изпитване и проверка се разглеждат пара-
лелно с подготовката на изискванията за дадена категория 
продукти. Органът по екоетикетиране трябва да предоста-
ви справка за методите за изпитване, необходими за всеки 
критерий или характеристика, и е необходимо да провери 
наличието на компетентни лаборатории, способни да из-
вършат изпитванията. 
Органът по екоетикетиране е отговорен за лицензиране-
то на кандидатите. Трябва да осигури, че всяка промяна 
в продукта или в неговия производствен процес се взема 
предвид и изисква от лицензианта да предприеме кориги-
ращо действие, ако съответствието не се поддържа.
Изисква се списъкът на продукти, на които е бил предоста-
вен екоетикет, да бъде публично достъпен.
Органът по екоетикетиране трябва да гарантира, че не-
говият екоетикет (т.е. знакът за сертификация/логотип) е 
правно защитен, за да се предотврати неупълномощено 
използване и да се поддържа обществено доверие в про-
грамата. 
В таблицата е показан пример за избор на критерии за про-
дукта спрямо околната среда. (БДС Компас)

Етап от жизнения цикъл

Входни/изходни показатели на околната среда

Енергия ресурси Емисии към:
другиВъзобновяеми/

невъзобновяеми
Възобновяеми/ 

невъзобновяеми Води Въздух почви

Извличане на ресурси

Производство

Разпространение

Употреба

Отстраняване
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най-лесният път към пазара

Инж. Миряна Ламбова е стро-
ителен инженер, завършила е  
Университета по архитекту-
ра, строителство и геодезия, 
София, специалност „Хидро-
техническо строителство”. 
От 2007 г. заема длъжност-
та ръководител-отдел „Оце-
няване на съответствието на 
строителни продукти” към 
„Център за изпитване и евро-
пейска сертификация“ ЕООД 
Стара Загора. Участва като 
експерт в БИС/ ТК 5 „Бетон и 
разтвори”.

Визитка – Инж. Ламбова, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– По образование съм строителен инже-
нер и цялата ми трудова дейност е свър-
зана със строителство. Работила съм като 
проектант пет години. Петнадесет години 
съм се занимавала с офериране, органи-
зация и отчитане на строителството. През 
2006 г. съдбата ме срещна с инж. Благове-
ста Шинева, която ми предложи работа в 
„Център за изпитване и европейска сер-
тификация“ ЕООД Стара Загора. Тогава 
беше бумът в строителния бранш. Бяхме 
и на крачка от влизане в Европейския 
съюз. Нямах никакво намерение да сме-
ням сферата си на дейност, но ентусиа-
змът на инж. Шинева ме зарази. Няколко 
разговора… и бях променила мнението 
си. Директиви от Нов подход, Директи-
ва за строителни продукти 89/106/ЕО, 
принципи за свободно преминаване на 
стоки между страните, оценяване на съ-
ответствието на строителни продукти, 
стандарти, стандартизация – открих една 
нова гледна точка относно строителните 
продукти и строителството. Когато запо-
чнах работа в „ЦИЕС“ ЕООД през 2006 г. 
в отдел „Оценяване на съответствието на 

строителни продукти“, бяхме само двама 
души. Сега отделът се състои от 6 чове-
ка – изключително ерудирани, отговорни 
и ентусиазирани млади хора. Всеки ден е 
предизвикателство за нас – нови стандар-
ти, нови неща за осмисляне и прилагане. 
През годините събрахме над 200 клиенти 
не само от България, а също и от Турция, 
Румъния, Сърбия, Русия, Гърция, Босна. 
Приели сме, че задължителна част от на-
шата работа е да разпространяваме иде-
ята за ползите от стандартите както за 
просперитета на отделния клиент, така и 
за обществото като цяло, защото наистина 
„накъдето и да се обърнеш, виждаш стан-
дарт“. В подкрепа на тази идея редовно 
се изнасят и семинари относно актуални 
версии или нови стандарти в „Център за 
компетентност“, който функционира към 
„ЦИЕС“ ЕООД.

– Доколко са необходими 
стандартите във вашата 
област?
– Стандартите са неразривна част от 
строителството на сгради, пътища и съ-
оръжения. След като започнах работа 
в сферата на сертификацията, си дадох  
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наистина сметка, колко е важно продуктите, които се вла-
гат в домовете, пътищата, хидротехническите съоръже-
ния, да отговарят на определени критерии. А най-простият 
и кратък път да намериш верните критерии, е да следваш 
съществуващите стандарти за конкретния продукт. Съот-
ветствието със стандартите дава презумпцията, че произ-
веденият продукт е не само безопасен за хората, но и че 
експлоатационните му характеристики ще останат непро-
менени с времето. Влагането на продукти, които отговарят 
на стандартите в строителството, означава на прост език, 
че ще живеем в по-безопасни сгради, че ще имаме по-мал-
ко проблеми по време на експлоатационния им живот, че 
ще живеем по-комфортно и ще плащаме по-малко сред-
ства за отопление, ще пътуваме по-безопасно и бързо по 
пътищата. Това наистина трябва да се разяснява непрекъс-
нато на потребителите и да се повишава тяхната култура 
относно продуктите, които закупуват и използват.
Създаването на продукти, които отговарят на определени-
те за тях стандарти, пък е най-лесният начин за произво-
дителите на строителни продукти да се наложат на пазара.

– Това че стандартите са доброволни, 
значи ли, че може и без тях?
– По дефиниция стандартите са доброволни. Да разгледа-
ме как стои въпросът за пускане на пазара на продукти в 
България и в Европейския съюз: Съгласно Закона за тех-
ническите изисквания към продуктите, продукти, за които 
има определени съществени изисквания, трябва да се пус-
кат на пазара на Република България само след оценяване 
на съответствието с тези изисквания. Друг е въпросът кой 
прави оценката – в зависимост от различните схеми, моду-
ли и системи, това може да са специално оправомощени 
лица или самият производител. Независимо кой оценява 
съответствието обаче, продуктите трябва да отговарят на 
изискванията, а тези изисквания/критерии са описани в 
стандарта за съответния продукт. Така че всеки произво-
дител трябва задължително да се съобрази с конкретния 
приложим стандарт за процеса или продукта.
Приемайки Решение № 768/2008/ЕО относно обща рамка 
за предлагане на продукти на пазара, а в частност и Регла-
мент 305/2011 за определяне на хармонизирани условия на 
пазара на строителни продукти, Европейският съюз цели 
свободно преминаване на строителни продукти между 
държавите членки. Това обаче може да стане, само ако про-
дуктите отговарят на конкретни съществени хармонизира-
ни изисквания „предвид целта да се гарантира адекватната 
защита на потребителите, общественото здраве и околната 
среда или на други аспекти на защитата на обществения 
интерес“ на територията на държавите членки. Така че от-
ново стигаме до стандартите – най-лесният и кратък път 
един строителен продукт да достигне до пазара на евро-
пейската общност е той да отговаря на законовите изиск-
вания, които са отразени в приложимите хармонизирани 
стандарти и европейските технически одобрения. Това е 
законовата страна на нещата.

Ако се абстрахираме от тази гледна точка (законовата 
страна), смятам, че всеки производител, който иска да про-
извежда конкурентоспособен продукт, отново трябва да се 
обърне към стандартите. В тях са отразени изискванията 
за продукта – експлоатационните показатели и методи 
за изпитване, чрез които те могат да се докажат. Именно 
доказвайки, че произвежда продукти в съответствие с оп-
ределен хармонизиран стандарт, производителят може да 
конкурира същата стока, произведена, да кажем, в Румъ-
ния или в Полша. Това се отнася и за производители от 
трети страни (страните извън Европейския съюз). Разбира 
се, всяка страна има свои национални изисквания, които 
могат да отразят нейния опит, географски и климатични 
условия, но в никакъв случай не могат да противоречат 
на хармонизираната рамка за пускане на пазара на стоки 
и продукти.

Не бива да се забравя, че подобни хармонизирани прави-
ла са в сила и при проектирането – Еврокодовете са точно 
хармонизирани спецификации за проектиране на сгради и 
съоръжения.
Смятам, че производителите на строителни продукти в 
България натрупаха доста опит в това отношение. Про-
изводителите търсят възможности за оценяване на съ-
ответствието на своите продукти още при стартиране на 
дейността си, а не когато са вече санкционирани от кон-
тролните органи. В нашата работа непрекъснато се стре-
мим да внушаваме на производителя, че получаването на 
сертификат за съответствие или за експлоатационни пока-
затели, не е еднократен акт. Издавайки декларация от свое 
име, производителят поема и цялата отговорност, че про-
извежданият продукт е безопасен, годен за влагане в стро-
ежите и неговите експлоатационни показатели са постоян-
ни. Така че сертификатът за продукт не е само „ключ към 
успеха“, но означава и въвеждане и спазване на ежедневни 
правила за работа и контрол.
Досега говорих за стандарти в строителството, но смятам, 
че когато обществото узрее напълно за идеята, че дейст-
вителното прилагане и спазване на стандартите може да 
се отнесе за всички стоки, процеси и услуги, ще живеем 
по-качествено.
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на стандартизацията

Стандартите са универсалният  
световен език

Представете си свят, в който кредитната ни карта не би 
могла да бъде обслужена от всеки банкомат, или такъв, къ-
дето не бихте могли просто да се отбиете в магазина и да 
си закупите подходящата крушка за вашите осветителни 
тела. Представете си свят без телефонни кодове, без кодо-
ве на страните или на валутите, без достъп до интернет. 
Как ще знаем откъде ни се обаждат, или как да се свър-
жем с определено място? Без стандартите комуникацията 
и свързването между хора, машини, части и продукти е не-
посилно трудна задача.
Друг пример са пиктограмите и графичните знаци – дали 
става въпрос за символи за поддържане на дрехи, еваку-
ационни указателни знаци или инструкции за безопасност 
на електрически съоръжения – те дават полезна инфор-
мация, ясна и разбираема, независимо от езика, на който 
говорим или четем. Но ако се използваха различни симво-
ли за предаването на една и съща информация, то тяхната 
употреба би се обезсмислила.
Технологиите също се нуждаят от стандарти, чрез които да 
могат да осъществяват комуникация. Замисляли ли сте се 
как вашият компютър изпраща документите ви към прин-
тера на друг производител? Стандартите установяват общи 
правила и параметри, които да осигурят взаимодействие-
то и взаимозаменяемостта между продуктите. Стандарт-
ни формати като MPEG и JPEG ни дават възможност за 
споделяне на снимки и видео с приятели, като използваме 
технологии на различни доставчици.
Представете си какви трудности бихме срещнали при по-
ръчка на продукти или части от международни доставчи-
ци, ако не съществуваха стандартизираните единици за 
измерване. Понятия като „малък” „среден” и „голям” имат 
различно значение за различните хора.
Освен полезни за търговията, стандартите съществуват и 
за да улесняват сътрудничеството между хората по света.
Международните стандарти са като розетския камък за 
технологиите. Те са ключът за улесняване на безпроблем-
ното взаимодействие между продуктите и лесната кому-
никация между хората. Когато се прилагат стандартите, 
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нещата просто работят без проблем. Но когато те не се 
прилагат, това веднага се забелязва. В свят без стандарти 
съвсем обичайни действия като обаждане по телефона, 
уеб-сърфиране или използването на кредитна карта биха 
били много по-сложни за изпълнение, да не кажем почти 
невъзможни… (БДС Компас)
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Международна поща

Стандартите могат да ни защитят в 
дигиталното пространство

Всеки път когато сърфираме в интернет, оставяме следи, 
които всъщност са лична информация. Тези данни се съ-
бират, сегментират, продават и използват под претекст, че 
всичко това се прави с цел подобряване на качеството ни 
на живот и по-пълноценно задоволяване на обществените 
потребности… 
„Предоставянето на лични данни е необходимото зло, кое-
то прави възможен онлайн достъпа до стоки и услуги”, 
казва Норма МакКормик, бивш председател на Комитета 
за обществен интерес и потребители към Канадския съвет 
по стандартизация, който е националният орган за стан-
дартизация на Канада. „Веднъж предоставил информация-
та, потребителят има съвсем ограничен, понякога никакъв 
контрол върху начина на използването й”, предупреждава 
тя. Но потребителите могат да намалят риска от злоупо-
треба или неправилно използване на личната им информа-
ция, като търсят системи за верификация.

При сключване на договори с компании, предоставящи 
онлайн услуги, потребителите се съобразяват с политика-
та на организацията за поверителност на информацията и 
условията, която тя е определила. „Ето защо не е чудно, 
че според направените проучвания средното време, кое-
то потребителите отделят за запознаване с лицензионно-
то споразумение, не надхвърля 6 секунди и само 8 % от 
потребителите го изчитат изцяло”, коментира Ричард 
Бейтс, директор „Дигитални инициативи” в Consumers 
International, международна федерация за защита на по-
требителите.
Според данни на Международния телекомуникационен 
съюз (ITU) броят на интернет потребителите в света скоро 
ще надхвърли 3 милиарда (или това е 42% от световното 
население), а количествата на съхраняваните данни в ин-
тернет са изумителни, като 90% от тях са събрани през по-
следните две години. 
Всяка информация, която циркулира в интернет, по дефи-
ниция е крайно уязвима. Тъй като личните данни струват 
скъпо, те са подложени на изключителен пазарен натиск, 
както и са обект на всички видове криминално и злонаме-
рено поведение. Изумителна е информацията, представена 
от Световната организация за икономическо сътрудничест-
во и развитие (OECD), според която една дата на раждане 
носи 2 долара за брой, което означава, че рождените дни 
имат потенциална пазарна стойност от 6 милиарда долара 
– факт, който неминуемо повдига въпроси за сигурността 
на данните и тяхната юрисдикция. 
Вместо налаганите от държавата изключително рестрик-
тивни нормативни правила, саморегулацията може да бъде 
много по-ефективна стратегия за защита на личния живот 
на интернет потребителите. Това започва да се въвежда 
като практика, тъй като повечето компании вече имат по-
литика и вътрешни процеси за защита на личната инфор-
мация, които регулират начина на събиране и използване 
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требителите знаят какви лични данни са събрани за тях и 
как те се използват, което им дава възможност да напуснат 
пазарния процес по всяко време. Това има и своята прагма-
тична полза, тъй като повечето компании желаят да отгова-
рят на изискванията на своите клиенти, за да не ги загубят, 
както и за да защитят своята търговска марка.
За да могат напълно да осъзнаят своите отговорности, по-
требителите трябва да имат достъп до валидна, изчерпа-
телна и документирана информация за продуктите и услу-
гите, предлагани онлайн. „Намирането на най-правилното 
решение на този проблем изисква установяването на меха-
низми, които да позволяват на потребителите да поставят 
своите условия, и които да доведат до формулирането на 
унифициран модел за постигане на съгласие, приложим 
навсякъде по света”, подчертава Бейтс. И така възник-
ва въпросът кои са тези инструменти и услуги, които ще 
позволят на потребителите по-добре да управляват своите 
данни? Постепенно започва да се създава един нов пазар 
за услуги за управление на лични данни, който може да по-
могне на отделните лица да получат повече контрол върху 
начина на събиране на техните данни.
Тези услуги могат да бъдат представени под различни фор-
ми: от приставки към браузърите, които блокират прило-
женията за проследяване на информация до правителстве-
ни органи, които задължават фирмите да връщат данните, 
които притежават, на техните действителни собственици.

Всяка държава е предприела свои мерки по отношение на 
личните данни и тази фрагментарност само затруднява 
фирмите и не защитава потребителите. В някои страни е 
оказан значителен натиск за повишаване на рестрикциите 
по отношение на боравенето с лични данни, но при липса-
та на широко признати и акредитирани стандарти е трудно 
да се преодолее проблемът, разчитайки основно на програ-
ми за саморегулиране и на преценката на потребителите. 
Стандартизацията е най-доброто решение за намирането 
на точния баланс между правителство, бизнес и потреби-
тели. „По мое мнение международните стандарти могат 
да подкрепят взаимозаменяемостта между различните 
средства и системи, на базата на които се основава тази 
система от услуги, позволяващи управлението на данни. 
Международните стандарти играят роля и в определянето 
и популяризирането на подход, който позволява на потре-
бителите повече свобода при определянето на условията”, 
заявява Бейтс. Стандартите, които поставят на дневен ред 
въпроси като прозрачност, защита на данните и намира-
нето на механизми за разрешаване на спорове, могат да 
предоставят обща рамка, която да улесни обмена на данни 
между страните, както и спазването на съответните задъл-
жения. Известно е, че стандартите са доброволни за при-
лагане. Те не заместват установените нормативни актове, 
а само ги допълват, с което подпомагат законотворците. 
(БДС Компас)


